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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo ozitoma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Pobuda oziroma vprašanje se nanaša na zapore cest vezane na izgradnjo javne 

kanalizacije v Sostrem in posledice zamikanja predvidenega dokončanja. 

V lanskem letu so se pričela izvajati gradbena dela na območju Zaloga v zvezi z izgradnjo 

javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo po kohezijskem projektu Odvajanja in 

čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Kot lahko razumem po 

pregledu nekaterih dokumentov, je bil zaključek gradnje predviden do konca leta 2021. Ali 

to drži? 

Name so se obrnili prebivalci in prebivalke tistega območja, ki so nezadovoljni s potekom 

projekta. Razlog je v tem, da (1) niso bili obveščeni o zapori cest (konkretno Ceste 13. 

julija), (2) hkrati se je čas zapore vseskozi podaljševal – globoko v letošnje leto in (3) 

nenazadnje med njimi je bilo nekaterim zaradi zaprtja ceste praktično onemogočeno 

opravljanje dejavnosti, zaradi česar so se soočili z velikim izpadom dohodka. 

 

V zvezi z navedenim me zanima naslednje: 

 

- Na kakšen način (in kdaj?) so bili prebivalci tistega dela Ljubljane obveščeni o zapori? 

 

- Kakšno je bilo predvideno trajanje zapore na Cesti 13. julija ter koliko in s kakšnim 

razlogom se je čas zapore podaljšal? 

 

- V skladu z obligacijskim pravom in Obligacijskim zakonikom je oškodovanec upravičen do 

povračila škode s strani tistega, ki mu je škodo povzročil. Zanima me ali je MOL v 

preteklosti imela podobne primere zahtev za povrnitev zmanjanj prihodkov ali izgubljenega 

dobička? 

 

- Ali je v pogodbi med MOL in izvajalcem del tudi klavzula o pogodbeni kazni zaradi 

podaljšanja trajanja del? 

 

Prosim za hiter in konkreten odgovor. 
Hvala in lep pozdrav! 

 

Martina Vuk, 

Svetnica SK SD 


