
 

 

Številka: 032-1/2016-14 

Ljubljana:  11. 04. 2015 

                                                                                                                                      

Mestna občina Ljubljana                                                                                 15. seja MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                        k 18.  točki 

 

Zadeva: ustno vprašanje.  
 

V skladu s 98. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu ustno vprašanje: 

 

Vprašanja:  

1. Ali je MOL v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uredba), pripravila 

Investicijski program (IP) za izvedbo kanala C0 za del1 od Broda, k.o. Vižmarje do Črnuškega mostu 

k.o. Ježica in naprej do Centralne čistilne naprave v Zalogu, za del2, nadgradnja CČN Zalog in del 3? 

2. Koliko variantnih rešitev za določitev najprimernejše trase je v IP obravnavanih na območju 

vodonosnika Ljubljansko polje z oznako VVO IIA, na območju k.o Vižmarje in k.o. Ježica, 

ki je podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom?   

3. Zakaj se je investitor MOL odločila, da kanalizacijo iz Vodic in Medvod združeno na ČN 

Brod, k.o. Vižmarje, od Broda do  mosta čez Savo v Črnučah k.o. Ježica poveže tako, da 

kanal C0 premera 1.200 mm vgradi v prod vodonosnika na najbolj občutljivem delu 

vodonosnika Ljubljansko polje? 

4. V kolikor je MOL že pripravila Investicijski program za izvedbo kanala C0 vas vprašujemo, 

ali ste v interesu varne izvedbe projekta in njegovega financiranja že pristopili k Novelaciji 

Investicijskega programa s ciljem poiskati takšno traso na območju VVO IIA, ki ne bo 

ogrožala pitne vode v vodonosniku Ljubljanskega polja in se hkrati učinkovito priključila na 

točko stičišča kanalizacije Medvode, Vodice na Brodu v povezavi na CČN Zalog?   

5. Ali se MOL kot investitor zaveda, da izvedba kanala C0 na vodonosniku Ljubljanskega polja, 

ki nosi oznako VVO IIA, sodi med zahtevne objekte, za katerega je pred izdajo vodnega 

soglasja potrebno izdelati presojo vplivov na vodno telo vodonosnika VVO IIA? 

 

OBRAZLOŽITEV: 

MOL je v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, dolžna pripravljati Investicijske 

programe (v nadaljevanju IP) za črpanje javnih financ. Izvedba celotnega sklopa kanala C0, del 1,2,3 

izpolnjuje vse pogoje in zahteve za izvedbo IP .  

Sestavni del IP je tudi obravnava kanala C0 kot zahtevnega objekta (premer kanalizacijske 

betonske cevi je 1,2 m) na vodovarstvenem območju VVO IIA s strogim režimom varovanja. Saj 

»Uredba o vodovarstvenem območju« za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja določa v 

tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 omejitve, ki jih je pri zahtevnem objektu potrebno upoštevati. Očitno je, 

da v gradbenem dovoljenju št. 351-2245/2013-35 z dne 12.3.2014, ki velja za to območje, na 

območju VVO IIA te omejitve v gradbenem dovoljenju niso bila upoštevana.  

Po Pravilniku o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega 

soglasja je potrebno izvesti predpisane postopke in pred vodnim soglasjem pridobiti presojo vplivov 

na okolje, vodni režim in samo gradnjo na vodni režim. Po dosedanjih pregledih se projekt ni 

obravnaval kot zhtevni objekt, zato se tudi določeni postopki niso izvedli. 

 

Prosimo, da ustne odgovore pripravite tudi v pisni obliki. 

Za vaše odgovore se vam zahvaljujemo. 
 

                                                                                             Mirko Brnič Jager 

                                                                                             vodja 


