
 

 

 

Številka: 90 000-5/2023-15 

                                        k 2. točki 3. seje  

Datum: 13. 3. 2023  

 

Zadeva: Svetniško vprašanje – iskanje in vzpostavitve alternativnih virov pitne vode za prebivalce in 

turiste v Ljubljani. 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško vprašanje in prosim za ustni 

odgovor. 

 

Najprej o dveh novicah, ki sta precej razburili prebivalce Primorske. Ena je iz leta 2019, druga pa iz leta 

2022. »Dober teden dni po nesreči tovornega vlaka na železniški progi med Koprom in Divačo na Obali 

še vedno velja poziv k skrbni in racionalni porabi vode. Čeprav so Slovenske železnice minuli konec 

tedna zaključile sanacijo proge in območja, kjer je prišlo do izliva okoli deset tisoč litrov kerozina, na 

Rižanskem vodovodu Koper opozarjajo, da lahko kerozin ob močnejših padavinah še vedno onesnaži 

podtalnico. Če bi res prišlo do črnega scenarija, bi to skoraj zagotovo pomenilo moteno oskrbo s pitno 

vodo, kar bi preglavice povzročilo tudi turističnim delavcem Slovenskega primorja.« 

(vir: https://siol.net/novice/slovenija/obala-brez-pitne-vode-to-bi-bila-katastrofa-za-ljudi-in-turizem-

video-501663) 

 

»Vlada je na dopisni seji potrdila načrt interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin 

pitne vode za oskrbo slovenske Istre. Interventne prevoze bodo izvajali Slovenska vojska, gasilske enote 

z avtocisternami in zasebna podjetja.« (vir: https://www.rtvslo.si/okolje/vlada-potrdila-nacrt-dovazanja-

pitne-vode-v-slovensko-istro/635020) 

 

Verjetno bom prejela vprašanje glede relevantnosti novic za Ljubljano, zato naj pojasnim. Primorci se 

že več let ukvarjajo z iskanjem alternativnega vira pitne vode. Onesnaženje vode iz leta 2019 jih je še 

posebej prisililo, da so se začeli pogovarjati o tej problematiki. In kot kaže, bi se bilo tudi v dvorani MS 

MOL smiselno pogovarjati o iskanju alternativnih virov pitne vode v Ljubljani. Ker se vedno znova 

opravičuje in zagovarja gradnjo kanala C0 in ima očitno trenutna koalicije druge prioritete, kot je čista 

in pitna voda iz trenutnih virov, potem se moramo začeti pogovarjati o iskanju alternativnih virov pitne 

vode. In to čim prej.  

 

Gospodu županu torej postavljam vprašanje: Ali ima MOL in njeni predstavniki namen v prihodnjih 

letih poiskati zadosten alternativen vir pitne vode, ki bo primerno zavarovan tudi v primeru 

kontaminacije trenutnih virov?  

 

Ker se mesto Ljubljana širi tako z novimi bivalnimi površinami kot tudi s turističnimi kapacitetami, bi 

kakršnakoli kontaminacija primarnih virov pitne vode prinesla katastrofalne posledice. Ne smemo se 

zanašati zgolj na nek »občutek«, češ, saj bo vse v redu. Po toči zvoniti je pač prepozno. Pripraviti se je 

potrebno na najslabše in vnaprej poiskati potencialno rešitev ali pa nositi morebitno odgovornost za 

pomanjkanje pitne vode v glavnem mestu Slovenije.  

 

Lepo pozdravljeni, 

  

                            dr. Tina Bregant, 

                             mestna svetnica 
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