
 

 

 

Številka: 90000-3/2017-6 

Ljubljana:  17. 03. 2017 

      

                                                                                                                              

Mestna občina Ljubljana                                                                                       23. seje MS MOL                                                                           

Mestni svet                                                                                                                  k točki 2    

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ustno svetniško vprašanje:  

 

Županu MOL postavljamo vprašanje v zvezi z vlogo s projektom “Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, ki ga je služba vlade za kohezijsko politiko 

poslala EU komisiji v potrditev za pridobitev sredstev EU.  

Komisija EU, ki je ocenjevala projekt, je po besedah župana s tiskovne konference MOL februarja 

2017, izpostavila odprta vprašanja, kot so, “zakaj ne gre kanalizacija po Celovški cesti?”. odgovorila 

in v njem očitno prepoznala, da so v spornem projektu še odprta vprašanja, med njimi nesporno tudi 

napake, ki grozijo viru pitne vode v Ljubljani z uničenjem, zato postavljamo županu MOL s tem v 

zvezi naslednja vprašanja za katera želimo, da se na njih tudi pisno odgovori. 

 

1. Ali boste  omogočili javno objavo vsebine pošiljke EU komisije iz katere ste na februarski 

novinarski konferenci izpostavili vprašanje, “zakaj ne gre kanalizacija po Celovški cesti?” 

po kateri EU komisija nedvoumno opozarja, da so v projektu “Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda na območju vodonosnika Ljubljanskega polja” sporne rešitve, ki ogrožajo 

obstoj vodonosnika in podtalnice kot vira pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane?  

2. Ali boste prisluhnili javnemu interesu in organizirali javno razgrnitev in javno razpravo 

projekta “Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju vodonosnika Ljubljanskega 

polja”, ki ga je služba vlade za kohezijsko politiko v interesu MOL poslala EU komisiji in 

ob tem vprašali občanke in občane Ljubljane ali soglašajo z napeljavo kanalizacije skozi 

vodonosnik Ljubljanskega polja, ki je (iz)vir pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane? 

3. Ali boste prisluhnili javnemu interesu in umaknili traso kanala C0 z vodonosnika 

Ljubljanskega polja in s tem odpravili največjo napako projekta in omogočili, da ostali del 

projekta kanalizacijskih ureditev kandidira za sredstva EU? 

4. Ali boste pojasnili javnosti, zakaj kot župan MOL nepopustljivo vztrajate, da je 140 km 

kanalizacije v Ljubljani talec majhne sosednje občine, ki rešitev svojih kanalizacijskih 

problemov vidi le tako, da se njihova kanalizacija preliva čez vodonosnik Ljubljanskega 

polja, medtem pa tudi izliva v vodonosnik Ljubljanskega polja, kar je grožnja uničenju 

tisočletnega vira pitne vode, ki že več kot 130 let oskrbuje Ljubljano s pitno vodo? 

5. Ali boste javnosti predstavili odgovor iz Bruxelles-a katerega ste dramatično oznanili in 

povedali, da se EU sredstva za kanal C0 oddaljujejo od blagajne MOL s katero upravljate? 

 

 

Obrazložitev: 

Na novinarski konferenci MOL februarja 2017 ste dejali, da je Komisija EU izpostavila odprta 

vprašanja in s tem tako rekoč ustavila projekt “Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju 

vodonosnika Ljubljanskega polja”. Očitno je komisija EU ugotovila, da gre za grobe napake in 

projekt ni prepričal komisije. Glede na to, da vas že več let opozarjamo, da s projektom C0, ki ga po 

nepotrebnem usmerjate na VVO Ljubljanskega polja, kjer velja strog režim varovanja vodonosnika in 



 

 

podtalnice in je vir pitne vode za 300.000 Ljubljančanov, glede na to da vas že več let opozarjamo, da 

je projekt nadgradnje CČN Zalog netransparentno izbran ob udeležbi samo enega ponudnika, ki je 

bistveno odstopal od razpisnih in cenovnih pogojev razpisa in glede na to, da je projekt v tako 

imenovanih aglomeracijah zgolj v osnutkih načrtovanja in ne stopnji pridobljenih gradbenih 

dovoljenj, nas odziv komisije sploh ne preseneča. Tako nepripravljen projekt ne more prodreti in dela 

veliko škodo razvoju Ljubljane.  

 

Pričakujemo, da se boste z odgovorom potrdili pobudo, da se organizira javna razprava o projektu 

“Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, ki ga je služba 

vlade za kohezijsko politiko poslala EU komisiji v potrditev za pridobitev sredstev EU 

 

Za odgovore na postavljena vprašanja se vam zahvaljujemo. 

 

 

                                                                              Mirko Brnic Jager 

                                                                              vodja 

 


