
  

 

 

 
Številka: 90000-15/2018-15 

Ljubljana:  7. 10. 2018 

                                                                                                                                 
 

Mestna občina Ljubljana                                                                                        37. seje MS MOL                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 
 
 
Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     
 
 
V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ustno svetniško 
vprašanja za katera pričakujem ustne odgovore na 37. seji MS MOL.  
 
Vprašanja se nanašajo na izgradnjo kanala C0 na delu tras na območju Roj.  
 
Ob ogledu gradbišča kanalizacije kanala C0, na katerem ste bili gospod župan tudi vi 
prisotni, smo videli, da se kanalizacijske cevi združujejo z utorom na samih ceveh. Med 
izvedbo smo videli, da se posteljica cevi mehko pogladijo, stikujejo in takoj za tem 
zasipajo z materialom iz izkopov. Opazili smo tudi, da se višinske meritve izvajajo od 
cevi do cevi s instrumentom z roba jame in merilno palico. Na samem ogledu smo se 
soočili tudi z dejstvom, da se gradnja izvaja na tujih zemljiščih brez soglasja lastnikov. 
Nekaj lastnikov je bilo prisotnih, omenjeno pa je bilo, da je teh več dest oziroma več kot 
sto. Opazili smo tudi, da gradbišče ni oznečeno, da ni gradbiščne table po kateri bi se na 
mestu videlo kdo je za kaj odgovoren med izvajanjem del, težki stroji in tovorna vozila 
pa vozijo po pravkar zasuti kanalizacijski cevi in po sosednjih njivah. Videli smo tudi da 
nadzor nad gradbiščm izvajajo tam živeči domačini.  
V poteku trase je evidenten prelom trase, ki povezuje obe Malenski poti, prelomni kot 
pa je okrog 90 stopinj, kar pomeni šibko točko glede na obremenitve, ki se merijo v 
tonah, ob tem pa bi ustvarilo hudo motnjo v gravitacijskem odvodnjavanju odpadnih 
voda.  
Iz fotografij, ki smo jih videli ob ogledu gradbišča, predstavljene pa so bile tudi vam, g. 
župan, se je na trasi okrog teniškega centra Breskvar, del zasipavanj kanala C0 izvajal z 
materialom v katerem so prisotni gradbeni odpadki.  
S tem v zvezi vprašujem: 
 
1. Ali bo zaradi preloma kanala C0, kjer se pod kotom okrog 90 stopinj, povezujeta oba 

kraka Melenske poti, potrebna korekcija projekta oziroma poteka trase kanala C0 z 
izvedbo 45 stopinj na prelomih tras kanalizacije? 

2. kako pojasnjujete dejstvo, da se izvajajo dela na zemljiščih na katerih niso 
pridobljena soglasja lastnikov? 



 

 

3. Zakaj ste lokalne prebivalce vključili v nadzor na gradbišču, kakšen je pogodbeni 
odnos in kakšna pooblastila ste jim predali?  

4. Ali sestavljanje cevi s stikovanje cevi na utor, kot smo videli na gradbišču, zagotavlja 
vodotesnost izvedbe? 

5. Ali izvedba kanalizcije z merilnim inštrumentom, kot smo videli med izvedbo, 
zagotavlja natančnost 2,4 promile naklona za gravitacijsko odvodnjavanje? 

6. Kako pojasnjujete dejstvo, da se na delu trase okrog teniškega centra Breskvar v 
zasipnem materialu nahajajo gradbeni odpadki?  

7. Zakaj gradbišče ni označeno v skladu z veljavnimi predpisi? 
 
 

 

 

 

 

Samostojni svetnik 

Mirko Brnič Jager 


