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Alpe Adria Green - mednarodno društvo za zaščito okolja in narave 

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU 
 

 

Datum: 27.05.2020   

 

Zadeva: Apel AAG proti gradnji kanalizacije v viru pitne vode v vodonosniku od Broda do 

Ježice  

 

Abstrakt 

Na Ljubljanskem polju, na delu vodonosnika od Broda do Ježice, se odvija intenziven proces filtracije 

ponikle vode iz reke Save, ki očiščena teče v podtalnico in na bližnje vodnjake Šentvid in Kleče, kjer 

se povsem naravna črpa v vodovodni sistem Ljubljane. V ta dejaven in učinkovit del vodonosnika, ki 

Ljubljani zagotavlja več kot 90 odstotkov pitne vode, namerava Mestna občina Ljubljana (MOL) 

vgraditi kanal C0, kanalizacijo velikega pretoka, ki bo na tem vodooskrbnem območju, v pretoku 

permanentno zadrževala tisoče ton nevarnih odpadnih voda. Ta masa bi v primeru poškodovanja 

kanalizacijskih cevi prosto odtekala v vodonosnik in podtalnico, mikrobiološko in kemijsko 

onesnaževala zaloge pitne vode in ogrožala zdravje in življenja ljudi.  

Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala C0 je objektivno prisotna. To je geološko nemirno 

območje, nahaja se nad geološko prelomnico, ki je epicenter potresnih aktivnosti, hudourniški značaj 

Save pa povzroča sunkovita, več metrov visoka  nihanja podtalnice v vodonosniku, kar sproža močne 

vzgonske napetosti.  

Vodonosnik Ljubljanskega polja od Broda do Ježice je nemirna zemljina in slab temelj, ki ne nudi 

stabilne opore razvlečeni gradbeni strukturi kanalizacije. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih 

odpadnih voda v vodonosnik bi oslabilo njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save, Ljubljana 

bi lahko izgubila ta nenadomestljiv vodni vir in ostala brez pitne vode. Problem je tudi nedostopnost 

na trasi kanalizacije na kolovozu Malenske poti med Brodom in Ježico, ki ne omogoča hitrega 

ukrepanja in popravil morebitnih poškodb kanalizacijskih cevi.  

Alpe Adria Green se vključuje v nenavadni planski koncept, ki na istem mestu združuje glavni vir 

pitne vode metropolitanske regije in kanalizacijo velikih kapacitet in  nevarnih odpadnih voda, z enim 

samim namenom: zavarovati vodonosnik pred grožnjo onesnaženja z nevarnimi odpadnimi vodami in 

preprečiti sporno izvedbo kanalizacije na odseku od Broda do Ježice, ki je glavni vir  pitne vode za več 

kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice.  

Umestitev kanalizacija v (iz)vir pitne vode tik nad potresno prelomnico, v zemljini intenzivnih 

vzgonskih napetosti, ni v javnem interesu,  zato predlagamo umik 5 km trase kanalizacije iz 

vodonosnika od Broda do Ježice. Investitor MOL naj poišče rešitev, ki ne bo ogrožala dragocenih in 

nenadomestljivih vodnih virov.     
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                                                                                                                    Ljubljansko polje 

 

UVOD 

Kanal C0, premera 1.200 mm, je kanalizacija velikega pretoka in del kohezijskega projekta: 
“Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, namenjen 
odvajanju odpadnih voda iz sosednjih občin Moste in Vodice na čistilno napravo Ljubljana Zalog. 
Čeprav Ljubljana kanala C0 ne potrebuje, investitor, Mestna občina Ljubljana (MOL), del trase kanala 
C0 vodi v vodonosniku Ljubljanskega polja od Broda do Ježice, ki je glavno vodooskrbno območje 
Ljubljane, nahaja pa se nad geološko prelomnico, kjer se ustvarja potresno aktivno območje in v polju 

močnih vzgonskih napetosti, ki jih sprožajo sunkovita in visoka nihanja podtalnice v vodonosniku. 

Izgradnja kanala C0 med Brodom in Ježico s pretokom tisočih ton nevarnih odplak, bi bila stalna 
grožnja onesnaženja vodonosnika in podtalnice z možnimi katastrofalnimi posledicami uničenja 
filtracijskih sposobnosti vodonosnika, zaradi česar bi Ljubljana ostala brez glavnega vira pitne vode.   

Projekt za kanal C0 od Broda do Ježice je v nasprotju z EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 

1367/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o Aarhuški konvenciji v povezavi s slovenskim pravnim 
redom. Prostorski akt, projekta za gradbeno dovoljenje za traso kanala C0 med Brodom in Ježico, je 
Občinski prostorski načrt 2010 (OPN MOL-ID), ki za izvedbo kanalizacije čez to vodovarstveno 
območje najvišjega nacionalnega pomena, nima primerne, v skladu z veljavnimi predpisi izdelane, 
presoje vplivov na okolje (Poročilo JASPERS, Ljubljana Wastewater Collection and Treatment Projekt, 
Guidance Note 2). V OPN MOL-ID  ni ustrezne grafike, ki bi bila osnova za presojo vplivov na okolje, 
Okoljsko poročilo (OP)  ni izpostavilo, da je kanal C0 zahteven infrastrukturni objekt, v katerem se bo 
na tem območju permanentno zadrževala velika količina odpadnih voda. Ta dejstva bi se v poročilu 
tveganja za onesnaženje vodonosnika in podtalnice morala soočiti z naravnimi danostmi napajalnega 
območja zajetja (potresno območje nad geološko prelomnico, sunkovita nihanja podtalnice, pojav 
močnih vzgonskih sil v vodonosniku). Iz teh okoliščin izhaja objektivna verjetnost poškodovanja 
kanalizacijskih cevi in izlitje velikih količin nevarnih onesnaževal mikrobiološkega in kemijskega 
sestava v vodonosnik in podtalnico, kar bi lahko ogrozilo oskrbo prebivalcev s pitno vodo ter zdravje 
in življenja ljudi.  
Za projekt za kanal C0 je bilo, v nasprotju z »Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja«  s prilogami (Uredba), brez presoje vplivov gradnje na vodni režim 



 

Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in 
Hercegovina.  V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.                           
Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TTK: SI56-0433-1000-2988-394 , Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.  GMS: 051 311 450 

 

in vodno telo, izdano vodno soglasje. V vodnem soglasju je območje vodonosnika med Brodom in 
Ježico obravnavano kot neproblematična gradbena parcela in se ji ne namenja posebne obravnave, 
torej ločeno od preostale trase kanalizacije. Ni upoštevano, da gre za gradnjo kanalizacije, kot 
zahtevnega objekta, na potresno in hidrološko aktivnem območju, zaradi česar obstaja nevarnost 
poškodb kanalizacijskih cevi in razlitje nevarnih odplak, kar bi ogrozilo delovanje vodonosnika, ki je 
življenjskega pomena za oskrbo prebivalcev Ljubljane s pitno vodo. 

Na to so bili opozorjeni investitor Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za okolje RS in ARSO, Vlada 
RS, JASPERS in EU Komisija. Slovenski organi večinoma niso odgovarjali, če pa že, pa so bili odgovori 
izmikajoči (korespondenca). JASPERS je v citiranem poročilu leta 2016, ob oceni prve vloge projekta 
za kanal C0 pravilno ugotovil, da presoja vplivov na okolje ni bila narejena in zavrnil projekt. Ob 
ponovni vlogi, ko investitor spornega problema, trase kanala C0 čez glavno VVO od Broda do Ježice ni 
spremenil, je JASPERS pristal na zavajajoče pojasnilo po »Predhodnem postopku«, da presoja vplivov 
na okolje ni potrebna(?) in potrdil veliki kohezijski projekt. 
To opozorilo proti nehumani in nezakoniti gradnji kanalizacije kanala C0 v vodonosniku Ljubljanskega 
polja je apel za zaščito glavnega vira naravne pitne vode od katerega je življenjsko odvisno več kot 
300.000 prebivalcev Ljubljane in odločna zahteva za zaščito temeljnih človekovih pravic do naravne 
pitne vode, ki je zapisana v Ustavi RS, ker bi onesnaženje pitne vode z nevarnimi odplakami lahko 
ogrozilo zdravje in življenje ljudi. Danes, ko je še čas, ko je naravna pitna voda še darilo izjemnih 
naravnih danosti vodonosnika Ljubljanskega polja in še teče neoporečna v vodovodnih ceveh 
Ljubljane, storimo kar nam veleva medgeneracijska zavest in za nas in naše potomce zaščitimo 
vodonosnik, ki je (iz)vir pitne vode slovenske prestolnice. 

VPRAŠANJA IN DEJSTVA, KI TERJAJO JASEN ODGOVOR  

Zakaj se kanal C0, kanalizacija velikega premera, umešča v glavni vir pitne vode Ljubljane v geološko 

nemiren vodonosnik Ljubljanskega polja od Broda do Ježice, ki ga križajo potresne in vzgonske sile in 

je nestabilno okolje za vgradnjo kanalizacijskih cevi?  

Kanal C0 bi v stalnem pretoku v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je (iz)vir ljubljanske pitne vode, 

zadrževal tisoče ton nevarnih odpadnih voda. Zakaj se ni, po Direktivi EU 2011/92/EU in po njej 

veljavnih predpisih RS, izvedla in javno predstavila ocena tveganj za onesnaženje vodonosnika in 

podtalnice? Zakaj o tem ne odločajo ljudje, tisti katerih življenje je odvisno od tega dragocenega 

vodnega vira? 

Leta 1895 je močan potres porušil Ljubljano. Lahko ugibamo, kako močan potres bi moral 

poškodovati kanal C0, da bi velike količine nevarnih odpadnih voda zalile in katastrofalno onesnažile 

vodonosnik in podtalnico, naravni proces ustvarjanja pitne vode v vodonosniku bi trajno zastal, 

Ljubljana pa bi ostala brez glavnega vira pitne vode. V aktih na katere se sklicuje upravni organ, vidik 

potresne obremenitve na kanal C0 in z njo povezane nesreče, v okoljskih poročilih ni bil obdelan, 

čeprav se to zahteva. Za to tudi niso nikjer predpisani ustrezni »omilitveni ukrepi« (tisti, ki so, za tak 

namen ne zadoščajo), oziroma podane drugačne, z naravnimi danostmi uglašene prostorske in 

infrastrukturne ureditve, ki izpostavljajo uravnoteženost rešitev in odgovornost investitorja.  

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (VVO), v prvem odstavku 47. člena pravi: 

»Analizo tveganja za onesnaženje je treba izdelati z uporabo metod deterministične ali verjetnostne 

analize tveganja in z uporabo analize stroškov, ki nastanejo pri odpravi posledic onesnaženja in 

izpada oskrbe z vodo«. Načrtovanje, ki vodi do onesnaževanja in groženj z uničenjem vodnega vira 

prinaša škodo neprecenljivih vrednosti.   

Projekt za kanal C0 na območju med Brodom in Ježico, ki je za Ljubljano glavno odvzemno mesto 

pitne vode, združuje pogoje, ko bi lahko že manjši potresi, ki se redno sprožajo in vzgonski pritiski v 

vodonosniku, poškodovali in širili poškodbe kanalizacijskih cevi, stalno in vse večje odtekanje 
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nevarnih odplak v podtalnico, pa bi resno ogrožalo zdravje in življenje ljudi in onemogočalo oskrbo 

Ljubljane z naravno pitno vodo.  

 

OBRAZLOŽITEV 

V vodovodni sistem Ljubljane priteka naravna pitna voda, ki jo odlikuje svežina in slasten vodni okus, 

kristalno čistost simbolizirajo Zelenci in slap Savica, znameniti izviri Save, reke, ki Ljubljani in 

njenemu vodovodnemu sistemu že 130 let zagotavlja potrebne količine pitne vode.  

 

   
Zelenci                                                                        Slap Savica 

 

Glavni vir, tako rekoč organski izvir, mestne pitne vode je v vodonosniku Ljubljanskega polja med 

Brodom in Ježico, kjer poleg drugih talnih virov, del reke Save ponika v vodonosnik, se v njegovem 

produ prečiščuje in odteka v prostrano podzemno jezero pod Ljubljano. 

Voda iz vodonosnika Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico ustvarja glavnino pitne vode za oskrbo 
Ljubljane, zato je to najpomembnejši in nenadomestljiv vir pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev 
Ljubljane in okolice. 

 

Shema tokov podzemne vode-Save                                                                                                

Največji ljubljanski župan, Ivan Hribar, je ustanovitelj Ljubljanskega vodovoda. Kot mestni svetnik je 

vodil odbor, ki je na Ljubljanskem polju več let raziskoval kvaliteto in  
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                                                                                                                                                            Vodnjaki 

količino pitne vode. Leta 1890 je mestu predal v uporabo prvo črpališče v Klečah. Ta vodovod se že 

130 let nadgrajuje. 

 

 Vodarne   

Zle slutnje, ki se zgrinjajo nad oskrbo Ljubljane s pitno vodo prinaša kanal C0, koncept kanalizacije za 

prenos odpadnih voda iz občin Vodice in Medvode na čistilno napravo Zalog-Ljubljana. Posebno 

sporna je trasa kanala C0, ki bi se vkopala v vodonosnik na vodovarstvenem območju (VVO) 

Ljubljanskega polja od Broda do mostu čez Savo na Ježici. Na tem odseku ni nobenih potreb po 

priključkih kanalizacije. To je le komercialni interes investitorja kanala C0, Mestne občine Ljubljana 

(MOL), za prevzem odpadnih voda iz drugih občin in za izrabo nepovratnih sredstev evropskega 
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kohezijskega sklada. Zato je absolutno nesprejemljivo, da želi MOL v vodonosnik, ki je za Ljubljano 

eksistencialni (iz)vir pitne vode vgraditi kanalizacijo s pretokom velikih količin, 200 l/s, (po projektu 

PGD za kanal C0).  

Na permanentne kritike, zakaj se območje med Brodom in Ježico ne izloči iz plana kanalizacijskih 
povezav in poišče sprejemljivo varianto, investitor MOL odgovarja, da bi v tem primeru padel celoten 
projekt za kanal C0, kar seveda ni res. To tudi ni zaželeno, tudi s strani javnosti ne, saj je v celoten 
projekt vključena obsežna, več kot 120 km dolga mreža sekundarnega kanalizacijskega sistema, ki 
rešuje nujne probleme kanalizacije v aglomeracijskih enotah Ljubljane, ki dejansko izboljšuje stanje in 
pogoje varstva podtalnice na širšem območju. Prav nasprotno kot na trasi od Broda do Ježice, kjer bi 
kanal C0 neposredno ogrožal stanje in pogoje varovanja vodonosnika in podtalnice.  

Kanal C0 je kot »DEL 1«  v sestavi velikega kohezijskega projekta. Na trasah od Vodic in Medvod do 
Broda absolutno napačno, škodljivo in nepotrebno zasnovan, ker že obstajajo obstoječe in novejše 
infrastrukturne ureditve, ki lahko prevzamejo kanalizacijo iz sosednjih občin Medvode in Vodice ne 
da bi ogrožali naravne vire. 

OPN – neustrezen prostorski akt 
Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPN MOL-ID), (Ur.l. RS, št. 78/10) je direktno 
uporabljen prostorski akt trase kanalizacije kanala C0 med Brodom in Ježico, brez predvidene 
izdelave podrobnega prostorskega načrta za umestitev trase v prostor, za katerega ni bilo izvedeno 
ustrezno Okoljsko poročilo (OP za OPN) niti presoja vplivov na okolje (PVO), ki mora biti opravljena še 
preden upravni organ izda dovoljenje za poseg v okolje. 

OCENA JASPERS 

Na manko PVO projekta ”Ljubljana, zbiranje in ravnanje z odpadno vodo”, kamor sodi kanal C0, je 

opozoril JASPERS v svojem poročilu z dne 23. 3. 2016 (PRILOGA 1).  

5) Presoja vplivov na okolje, 5.1 Študija o izvedljivosti, komentarji in priporočila: »Omeni, da so bila 

gradbena dovoljenja že izdana.« in poudari: »da sta bila kršena člen 2 Direktive o presojah vplivov na 

okolje (2011/92/EU) in člen 6(3) Direktive o habitatih. Ta sklep temelji na dejstvu, da sta bila 

gradbeno dovoljenje in soglasja k projektu izdana pred odločitvami o Presoji vplivov na okolje in 

Presoji sprejemljivosti.«  

Ugotovitev JASPERS-a je neizpodbitna in točna in glavni vzrok, da je ta projekt zašel s pravne poti.  

Točka 9, str. 209 in naprej: »Pregled iz Točke 9 ne vsebuje dovolj informacij glede tega, kako so bili 

okolje, klimatske spremembe in izredne vremenske razmere upoštevani kot kriterij za potrebe 

Analize možnosti.«  

Če bi bila ta analiza narejena, bi jasno pokazala, da kanal C0 vgrajen v vodonosnik Ljubljanskega 

polja v izrednih vremenskih, klimatskih in okoljskih razmerah potresov, suš in poplav, visokih in 

sunkovitih nihanj podtalnice, ne bo ohranil vodotesnosti, fekalne in industrijske odplake pa se bodo iz 

poškodovane kanalizacije prosto iztekale v prod vodonosnika in podtalnico. Traso čez VVO bi ocenil 

kot neprimerno, jo izločil in predlagal neproblematično rešitev. 

Točka 10, str. 274 in naprej – izvedljivost izbrane variante glede na kriterije, ki so navedeni v Točki 

D.3 MPAF. Dejstvo je, da analiza variantnih predlogov ne obstaja, kar govori o neustreznosti 

pristopa pri iskanju najprimernejše trase za kanal C0.  

Točka 11, str. 310 in naprej: »manjkajo informacije glede negativnih PVO in PS« in vprašuje »ali je 

bil projekt, ki je predlagan za sofinanciranje s strani EU, narejen v skladu s PVO in PS.«  

Kot je že navedeno, projekt je narejen brez PVO, ker sta vodno in okoljsko soglasje namerno izločila 

kriterije zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti PVO.  

Ugotovitve JASPERS eksplicitno potrjujejo, da je gradbeno dovoljenje za kanal C0 sporno, ker so 

soglasja k projektu sporna, ker so izdana brez upoštevanja PVO in PS.  

KRITERIJI ZARADI KATERIH BI BILO POTREBNO IZVESTI PVO 
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Citirano gradbeno dovoljenje je napačno izdano za kanalizacijo kot manj zahtevni objekt. Kanal C0 
ima premer 1200 mm in sodi po “Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ v 
kategorijo zahtevnih objektov, Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga I, str. 2, št. 33, Cevovodi za 
odpadno vodo, 22231, kjer je navedeno, da med zahtevne objekte sodijo: “Cevovodi za odpadno 

vodo, premer 1000 mm in več”. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

neposredno učinkuje na “Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja” po kateri je za območje Ljubljanskega polja izvedena klasifikacija 
vodovarstvenega območja z oznakami:  
– VVO I: najožje vodovarstveno območje v bližini vodnega vira; 

– VVO IIA: območje ožjega vodovarstvenega območja s strogim vodovarstvenim režimom ; 

– VVO IIB: ožje območje z manj strogim režimom varovanja.  

Posegi na VVO I so po Uredbi absolutno prepovedani. Izdano vodno soglasje in Gradbeno dovoljenje 
tega ne upošteva. 
Posegi na VVO IIA in VVO IIB – Uredba določa vodni režim in za izvedbo kanalizacije kot zahtevnega 
objekta predpisuje omejitve in prepovedi ter presojo vplivov na vodni režim in vodno telo. Izdano 
vodno soglasje in Gradbeno dovoljenje tega ne upošteva. 
Bistvo je, da bi izdano vodno soglasje in gradbeno dovoljenje morala upoštevati, da ja kanal C0 
zahteven in ne manj zahteven objekt, ki se nahaja v potresno in hidrološko aktivnem območju. Zaradi 
tega se realno predvideva nastanek poškodb kanalizacijskih cevi in onesnaženje vodonosnika, 
podtalnice in pitne vode.  

IZJAVA ŽUPANA MOL  
Pomanjkljivosti gradbenih dovoljenj brez PVO je priznal tudi župan MOL, magnetogram 15. seje MS 

MOL, stran 56,57(https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/seje-mestnega-sveta/15-seja-mestnega-

sveta-mol-3/) : » GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ Jaz bi, to razpravo« umik trase kanala C0 od 

Broda do Ježice, ki je glavni vir pitne vode Ljubljane, »smatral za pozitivno, če bi se javila 3 leta 

nazaj, ko smo bili v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja«. »Poudarjam še enkrat, da imamo 13 

gradbenih dovoljenj, 8 občina Medvode, 3 občina Vodice, to je kompletna trasa, 2 imamo pri nas v 

Ljubljani in sedaj imamo v fazi pridobitev gradbenega dovoljenja za ves preostali del, razen približno 

200 metrov dolžine, ker je dedičev nekaj 10. To novo gradbeno dovoljenje se pridobiva zdaj tako, kot 

Evropska komisija hoče, ker je pa povedala, da je naša vlada zamudila s preslikavo pogojev Evropske 

unije in da zato iščejo sedaj rešitev, kako naj bi to uredili, da bi bili datumi primerni temu, kar želi 

Jaspers, se pravi po tem, ko je Republika Slovenija tudi ta ukrep, ki ga je Evropska komisija predlaga, 

uveljavila. Varianta, ki je se pojavlja to, da se razveljavijo gradbena dovoljenja na našo željo, kar se 

še ni zgodilo, ne, da tisti, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje to razveljavi, prosi za 

razveljavitev in pridobimo novo, ali pa da v principu to obstoječe gradbeno dovoljenje podpremo še z 

okoljskim poročilom.« V nadaljevanju bo pojasnjeno, da je investitor MOL storil vse, da se PVO ne 

izvede in  da kanalizacija ostane v jedru glavnega vira pitne vode in ni upošteval poročila JASPERS: 

»da sta bila kršena člen 2 Direktive o presojah vplivov na okolje (2011/92/EU) in člen 6(3) Direktive o 
habitatih. Ta sklep temelji na dejstvu, da sta bila gradbeno dovoljenje in soglasja k projektu izdana 
pred odločitvami o Presoji vplivov na okolje in Presoji sprejemljivosti.«  
 
ZAVAJAJOČ SKLEP PO PREDHODNEM POSTOPKU 
Investitor MOL je na opozorilo JASPERS, da niti OP niti PVO nista bila izvedena, 28. 1. 2016, dve leti 
po izdaji gradbenega dovoljenja za kanal C0, izvedel zavajajoč Sklep po Predhodnem postopku, 
številka: 35405-28/2016-2 (Sklep PP) po katerem PVO na celoten projekt, za omrežje več kot 130 km 
kanalizacije, ni potrebna. To je dokaz, da je najpomembnejše vodovarstveno območje med Brodom 
in Ježico, ki Ljubljani zagotavlja pitno vodo in bi ga zasedel kanal C0 kot zahtevni objekt, po pomenu 

https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/seje-mestnega-sveta/15-seja-mestnega-sveta-mol-3/
https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/seje-mestnega-sveta/15-seja-mestnega-sveta-mol-3/
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obravnave izenačeno z povprečno lokacijo in manj zahtevnimi objekti kjer koli, na celotni razvejani 
kanalizacijski mreži. V Sklepu PP je na strani 7, v točki 7 območje od Broda do Ježice, ki je za oskrbo 
Ljubljane s pitno vodo odločilnega pomena, namenjen le en stavek, ki pa vse pojasni. Citat: 
»Zmanjšala se bo tudi možnost za onesnaženje podzemne vode na območju Ljubljanskega polja, ki se 
odvzema za oskrbo s pitno vodo.« Ta stavek je logični nesmisel. Sedaj, ko še ni kanala C0 na odseku 
od Broda do Ježice, je edini potencialni onesnaževalec vodonosnika in podtalnice od Broda do Ježice 
kmetijska proizvodnja, ki se izvaja nad vodonosnikom. Strokovne analize opozarjajo na omejitve 
uporabe gnojil in ocenjujejo, da se stanje zaradi ozaveščenosti lokalnih pridelovalcev hrane in večjega 
poudarka na sonaravni kmetijski proizvodnji izboljšuje. S kanalom C0 na tem območju  pa bi se stanje 
bistveno poslabšalo, saj bo pest gnojila na m2 površine na poljih nad vodonosnikom nadomestilo do 
1000 kg/m nevarnih odpadnih voda v kanalizaciji kanala C0 (po projektu PGD za kanal C0).  
Na območju vodonosnika med Brodom in Ježico ni onesnaževalca zaradi katerega bi  priključitev na 
kanal C0 pomenila »zmanjšanje možnosti za onesnaženje podzemne vode…«. Šele s kanalom C0 se na 
»območju Ljubljanskega polja, ki se odvzema za oskrbo s pitno vodo« pojavi onesnaževalec velikih 
kapacitet.  
Kanal C0 je na VVO med Brodom in Ježico absolutna grožnja za onesnaženja, ker bi ga, ob močni 
potresno hidrogeološki aktivnosti v vodonosniku, lahko poškodovalo in povzročilo izlitje tisočih ton 
nevarnih odpadnih voda iz kanala C0 v vodonosnik in podtalnico. To je dokaz, da je Sklep PP namerno 
zavajajoč dokument, ki pa mu JASPERS ni ugovarjal, saj je na osnovi tega dokumenta JASPERS pristal, 
da PVO ni potreben (za celotno, 130 km dolgo kanalizacijsko mrežo pretežno sekundarnega značaja 
res ne, za cca 5 km dolg primaren kanal od Broda do Ježice, na (iz)viru ljubljanske pitne vode pa 
nedvomno) in potrdil veliki kohezijski projekt  »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja«. 
 
Kanalizacija Medvode - Ljubljana 
Nesmisel ogrožanja vodonosnika od Broda do Ježice, kot glavnega vira pitne vode, s traso kanala C0 
dokazuje dejstvo, da so odpadne vode iz Medvod z obstoječim  kanalom po Celovški cesti v Ljubljani 
že povezane s čistilno napravo Zalog-Ljubljana in da ta sistem deluje. Zato bi bila posodobitev že 
obstoječe trase kanalizacije po Celovški cesti v Ljubljani strokovno in okoljsko pravilen pristop z 
visokim učinkom tudi na obstoječe priključke in veliko cenejši poseg. To bi bila prava politika 
trajnostnega planiranja in gradnje večgeneracijskih komunalnih sistemov. 
 
Kanalizacija Vodice - Ljubljana 
Tudi kanal od Vodic do Broda čez VVO Povodja je primer neodgovornih odločitev, ki povrh tega nima 
osnove v prostorskem aktu. Vodice naravno gravitirajo na nedavno, z EU sredstvi povsem obnovljeno 
in povečano čistilno napravo v Študi pri Domžalah (CČN Domžale), kanalizacija od CČN Domžale do 
industrijske cone Komenda pa je izgrajena in pripeljana do samega roba, le nekaj korakov od Vodic. 
To dejstvo bi bilo treba vsekakor vključiti v potrebno presojo o nujnosti predhodnega ponovnega 
okoljevarstvenega preverjanja celotne zamisli odvajanja odpadnih voda.  
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Trasi kanalizacij iz Medvod in Vodic do Broda dokazujeta neodgovorno ravnanje z vodovarstvenim 

prostorom najvišjega javnega interesa. Kljub pravici do pitne vode zapisani v Ustavi RS, se s kanalom 

C0 ogrožajo življenjsko pomembni viri pitne vode. 

  

UREDBA za zaščito vodonosnika in podtalnice 

»Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja s Prilogami« 

(Uredba), razvršča VVO Ljubljanskega polja po vodovarstvenem pomenu in ščiti vodonosnik in 

podtalnico pred neprimernimi posegi. Projekt PGD za izvedbo kanala C0 je na VVO Ljubljanskega 

polja zasedel najbolj dragoceno in občutljivo območje in je izdelan v nasprotju z Uredbo, ker ne 

upošteva, z veljavnim predpisom določenega, vodovarstvenega režima, ukrepov zaščite vodnega telesa 

ter prepovedi in omejitve posegov v okolje na posameznih notranjih območjih vodovarstvenega 

območja. To je nedopustna kršitev veljavnih predpisov v postopku izdelave vodnega soglasja, ki 

zadeva daleč najpomembnejši vir pitne vode od katerega je odvisnih več kot 300.000 prebivalcev 

Ljubljane in okolice. Natančna analiza projekta za kanal C0 z Uredbo dokazuje, da so številne 

projektne rešitve napačne in za njih velja prepoved gradnje. 

 

BROD, zadrževalni bazen  

Kanal C0 se prične z zadrževalnim bazenom Brod (ZB Brod) ob sedanji ČN Brod, kjer bi se na ožjem 

vodovarstvenem območju z oznako VVO IIB združili kanalizacijski cevi iz Vodic in Medvod. Po 

podatkih iz projekta za gradbeno dovoljenje za kanal C0, je del ZB Brod temeljen v podtalnici, velik 

del objekta pa v območju nihanja podtalnice, kar je v nasprotju z  Uredbo in po njej velja prepoved 

gradnje.  

Pravilnik o kriterijih za določitev VVO, Priloga 1.2, v točki 5 pravi:, »Izkopi na najožjem in ožjem 

vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne 

vode.«  

Podatki iz geomehanskega poročila za ZB Brod, izdelal Cestal d.o.o., datum: 18.02.2013  

»2.4 Meritve nivoja podtalnice Talna voda se nahaja v prodnem sloju. Meritve nivoja podtalnice se je 

izvedla med vrtanjem. V času izvedbe vrtine, 6.2.2013, je bil nivo talne vode dokaj nizek, na koti 

291,17 in se je nahajal dobra 2 m nad nepropustno podlago. Ob večjem deževju, ko nivo reke Save 

naraste, se podtalnica lahko dvigne za več metrov, vendar tudi hitro upade.«  

»5. PREDLOG TEMELJENJA Dno gradbene jame bo v pretežni meri nad trenutno ugotovljeno koto 

podtalnice, le najgloblji del bazena bo lahko segel v območje podtalnice. Opozoriti je potrebno, da se 

višina podtalnice ob močnem deževju, za krajši čas lahko dvigne za več metrov.«  

To potrjuje, da je ZB Brod umeščen v podtalnico v nasprotju z veljavnim predpisom, za kar velja 

prepoved gradnje. Analize, ki to potrjujejo so bile poslane MOL, investitorju kanala C0, Vladi RS, 

Ministrstvu za okolje RS in ARSO. Odziva ni bilo.  

 

Vodno soglasje 
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Agencija RS za okolje (ARSO), pristojna za izdajo vodnega soglasja, bi morala, zaradi neustreznih 

rešitev projekta »Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL«, v katerem niso upoštevane značilnosti 

in pomen različnih notranjih vodovarstvenih območij Ljubljanskega polja na katere se posega in je v 

nasprotju z Uredbo, že v postopku izdelave vodnega soglasja, zavrniti.  ARSO tega ni storila, niti ni 

upoštevala specifičnih lastnosti naravnih danosti, kot so potresne in vzgonske hidro aktivnosti 

območja, ki jih navaja strokovna literatura in so vsem znana dejstva in je na neprimeren projekt izdala 

vodno soglasje. S tem so se na stežaj odprla vrata nezakonitosti nadaljnjih postopkov in zasedba 

glavnega VVO od Broda do Ježica. To nepozidano območje je že sedaj prostor, kjer se izsiljuje 

prisilna razlastitev lastnikov zemljišč, vanj pa se vse pogosteje načrtujejo elementi intenzivne 

urbanizacije. Ali se kanal C0 prav zato, kot primarna kanalizacija, ki je to območje sploh ne potrebuje, 

Medvode pa so z drugim kanalom že povezane na čistilno napravo Zalog-Ljubljana, umešča na 

nepozidano in dragoceno vodovarstveno območje med Brodom in Ježico? 

 

BROD – JEŽICA, Kanal C0  
Najpomembnejše VVO od Broda do Ježice,  ki ustvarja pitno vodo za Ljubljano, bi naj zasedla 

kanalizacija velikih dimenzij in koncentracij s pretokom do 1m3/m' in stalno prisotnostjo več tisoč ton 

nevarnih odpadnih odplak. Potekal bi po dveh nepovezanih krakih Malenske poti, povprečne širine 3 

m in skupne dolžine cca 5 km. Po podatkih iz projekta bi se odpadne vode iz ZB Brod prečrpavale v 

kanal C0 in po VVO Ljubljanskega polja odtekale po sistemu gravitacijskega odtekanja z naklonom 

2,4 ‰.  

Kanal C0 ima premer 1.200 mm. Čeprav ga to uvršča med zahtevne gradbene objekte, je bil v vseh 

postopkih, od služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, v postopku izdelave vodnega soglasja, v prvem 

izdanem gradbenem dovoljenju, obravnavan kot manj zahteven objekt. S to prevaro se je investitor 

MOL izognil postopkom presoje vplivov na okolje, omejitvam in prepovedim, ki po veljavnih 
predpisih veljajo za zahtevni objekt, kar kanal C0 tudi je (premer cevi nad 1000 mm) in javni razpravi 

in razgrnitvi, kjer bi se javnost seznanila s traso kanalizacije od Broda do Ježice, ki je glavni vir pitne 

vode.  

Hkrati so MOL, Ministrstvo za okolje RS in ARSO ves čas prikrivali, da je 5 km dolgo območje 
vodonosnika od Broda do Ježice za Ljubljano življenjsko pomemben in nenadomestljiv vir naravne 
pitne vode in ga ves čas obravnavali kot gradbeno neproblematično, kot tista območja 120 km dolge 
kanalizacijske mreže, ki so dejansko neproblematična. 
V izdanem gradbenem dovoljenju za kanal C0 piše, da je vodno soglasje izdano »brez posebnih 

pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.« To dokazuje, da se pogoji za gradnjo na 

VVO, ki so zapisani v Uredbi, niso upoštevali, čeprav so predmetna zemljišča kategorizirana kot 

območja, za katera je sprejet vodni režim, omejitve, prepovedi in je za posege potrebno izvesti presojo 

vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa.  

ARSO ni zahteval presoje vplivov na vodno telo kot to zahteva Uredba, čeprav je to Uredbo celo 
citiral. V odzivu na kritike glede neupoštevanja Uredbe je ARSO v drugem vodnem soglasju za kanal 
C0, v katerem prav tako ni upošteval Uredbe,  investitorju MOL naložil, da v času gradnje upošteva 
določila Uredbe. To je dokaz, da se je ARSO povsem izognil presojanju po veljavnih predpisih in 
»upoštevanje Uredbe« prepustil priložnostnim in samovoljnim odločitvam investitorja in izvajalca v 
času gradnje. 
Ko je investitor nedavno dostavil težak gradbeni stroj na traso kanala C0 na Malensko pot med 
Brodom in Ježico, so lastniki zemljišč zahtevali od izvajalca, da jim pokaže načrt po katerem namerava 
izvajati dela. Izvajalec je povedal, da načrta nima (v tem času je investitor predstavljal variante za 
spremembo projekta kanala C0) in je ob prisotnosti policije, ki so jo poklicali lastniki zemljišč, moral 
umakniti gradbeni stroj z Malenske poti. 
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Investitor MOL je javno investicijo, izvedbo kanala C0, zasnoval brez Investicijskega programa (IP), ki 
bi ga moral, v skladu z Zakonom o javnih financah RS, pripraviti po »Uredbi o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ«. Po njej bi moral v 
postopku identifikacije IP izbrati in oceniti več variant trase kanala C0. Po strokovnih merilih 
vrednotenja, bi  bila trasa kanalizacije čez najpomembnejše VVO Ljubljanskega polja označena kot 
neprimerna, nevarna za oskrbo Ljubljane s pitno vodo in predraga varianta ter s to oceno izločena iz 
izbora za izvedbo. Odločitev za traso kanala C0 čez glavno VVO od Broda do Ježice je zato nezakonita 
in samovoljna odločitev investitorja, kljub ne dovolj natančnemu pojasnilu, da se je takšen predlog 
trase pojavil že prej, dokumenta o tem (pravne podlage za gradnjo) pa ni navedel. 
Postavitev trase kanala C0 na javno Malensko pot je investitor razumel kot zadostno podlago za 

izločitev več kot sto lastnikov zemljišč, kot strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, 

čeprav je vedel, da bo izvedba posegla na njihova zemljišča, jim onemogočila delo na poljih in 

pridelek ter skrb za ohranitev VVO, ki jo upoštevajo tudi lokalni pridelovalci hrane. Vse to je 

posledica dejstva, da za traso kanala C0 ni bila nikoli izvedena dovolj natančno predstavljena javna 

obravnava s prikazom prostorskih in tehničnih rešitev potrebnih za realizacijo.  

Trasa kanala C0 med Brodom in Ježico ni načrtovana po načelu strokovno najugodnejših parametrov 

gravitacijskega odtekanja kot najkrajša in premočrtna os brez motenj in ovir. Napačnemu sklepanju, da 

se s traso kanala C0 po dveh bolj ali manj vzporednih odsekih Malenske poti lastnike zemljišč izloči iz 

postopka, se pridružuje strokovno neprimeren koncept dvakrat dvojno prelomljene trase. Tako je 

nastal nekakšen meander, velik okljuk z dvojnim prelomom kanalizacijske osi, ki posega tudi na 

območje namenjeno bogatitvi podtalnice. Zaradi tega je trasa kanala C0 na VVO med Brodom in 

Ježico za več sto metrov podaljšana, zaseda bistveno večjo območje vodonosnika,  gravitacijsko 

odtekanje pa se z okljukoma in kanalizacijo vgrajeno v potresno aktivno in hidrološko nemirno  

zemljino vodonosnika lahko usodno zakomplicira.  

Projekt za gradbeno dovoljenje za izvedbo kanala C0 od Broda do Ježice je neprimeren in se po njem 

kanalizacije velikega premera na VVO med Brodom in Ježico niti ne da graditi - dokaz, investitorjeva 

predstavitev variantnih predlogov za popravek projekta za izvedbo kanala C0. 

Predlogi za odpravo napak projekta za kanal C0 na območju od Broda do Ježice 

18. 5. 2018, šest let po izdaji neustreznega gradbenega dovoljenja za izvedbo kanala C0 so bili na VO-

KA le ozkemu krogu strokovne javnosti predstavljeni variantni predlogi za odpravo napak in 

neustreznosti projekta za kanal C0 na odseku glavnega vira pitne vode med Brodom in Ježico. To 

potrjuje, da se je investitor MOL odzval na kritiko javnosti in priznal, da je s projektom za kanal C0 

vse narobe. Samo eden od petih variantnih predlogov s konceptom: “Cev kanala C0 vgrajena v 

galerijo ali nadzemni vod z možnostjo vidnega pregleda puščanja kanalizacije” bi, ob pogoju, da se 

traso kanala C0 prestavi ob glavno cesto, omogočal nadzor in reševanje v primeru poškodovanja 

kanalizacije. Variantne rešitev za popravilo projekta za kanal C0 prisotnih strokovnjakov niso 

prepričale. Na vprašanje prisotnih, zakaj ne prestavijo trase kanala C0 izven vodovarstvenega 

območja,  je bil odgovor, da bi za to potrebovali novo gradbeno dovoljenje, kar bi ogrozilo porabo 

sredstev EU in proračuna RS, hkrati pa povedali, da so z variantami predstavili, da odtekanje nevarnih 

odplak v podtalnico do neke mere lahko nadzirajo, če pa bi prišlo do večjega potresa bo veliko 

poškodovanih objektov, tudi kanal C0. To ne drži. Prav v primeru hudih nesreč bi bila neokrnjena 

čista voda  iz podtalnice, do katere se pride z ad hoc vrtino, največja opora v reševanju in 

vzpostavljanju normalnega stanja. Kanalizacija ne sodi v (iz)vir pitne vode! 

Nesprejemljivo je, da investitor MOL podreja javni interes oskrbe s pitno vodo mesta s 300.000 

prebivalci, finančnim interesom posla s povsem zgrešenem projektom, ki je v nasprotju z veljavnimi 

predpisi, vodovarstvenim režimom ter omejitvami in prepovedmi, ki jih zahteva Uredba o 

vodovarstvenem režimu za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 
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Napoved, ki jo prinaša morebitna izvedba kanala C0 v geološko nemirni zemljini vodonosnika 

Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico je velika verjetnost poškodb kanalizacijskih cevi in trajno 

onesnaževanje vodonosnika in podtalnice z objektivno grožnjo potresa, ki bi v eni potezi razdejal 

kanalizacijo in katastrofalno onesnažil vodonosnik in podtalnico, Ljubljana pa bi trajno izgubila ta za 

življenje pomemben vodni vir. 

Naravne danosti 

Odločitev investitorja MOL, da na istem mestu združuje (iz)vir pitne vode mesta, ki je vir življenja in 

kanalizacijo nevarnih industrijskih in gospodinjskih odplak, ki je vir okužb in ogroža zdravje in 

življenje ljudi, je zaradi vsega navedenega absolutno nesprejemljiva.  

Najvišjo stopnjo previdnosti narekujejo naravne danosti, ki vodonosnik Ljubljanskega polja določajo 

kot potresno območje in območje dinamične geotektonike in geomorfologije ter kot takšno neprimerno 

za izvedbo prešibke gradbene konstrukcije, kanalizacije velikega premera v nemirni zemljini. Ali se 

tako rizičen in za življenje sto tisočih ljudi usoden projekt lahko uresničuje brez predpisane ocene 

vplivov na okolje, ki upoštevajo objektivno prisotne možnosti različnih naravnih nesreč. 

Geološka prelomnica žarišče potresnih aktivnosti 

Na območju med Brodom in Ježico se pod vodonosnikom Ljubljanskega polja in predvideno traso 

kanala C0 nahaja geološka prelomnica, ki je epicenter potresnih dejavnosti. Manjši, a stalni potresni 

sunki bi v tem večgeneracijskem projektu povzročali nove in nove poškodbe, v letih ponavljanja pa 

vse več prebojev cevi in razpiranje togo izvedenih stikov med kanalizacijskimi cevmi in vse večja 

odtekanja nevarnih odplak v vodonosnik in podtalnico. Močnejši potresni sunek bi lahko 

kanalizacijsko cev uničil v eni sami potezi in po vsej dolžini sprožil izlitje tisočih ton nevarnih odplak 

ter trajno onesnažil vodonosnik in podtalnico. V skladu z veljavnimi predpisi bi se zaradi geoloških 

razmer, ki generirajo potresno dejavnost, morala izdelati in javnosti predstaviti predpisana ocena 

vplivov na okolje.  

 

Hidrološke aktivnosti v vodonosniku 

Sunkovita nihanja podtalnice sprožajo, zaradi naraščanja in upadanja vodostaja Save, več metrov 

visoka nihanja in močne pritiske v plasteh vodonosnika. Kanal C0 bi podlegel ponavljajočim silam 

vzgonskih pritiskov vode in hidravlične napetosti. Naklon gravitacijskega odtekanja bi se pod 

vzgonskimi pritiski v vodonosniku spreminjal, odplake bi stekle v nasprotno smer, kar bi sprožalo 

nove in večje pritiske v kanalizacijskih ceveh in širilo poškodbe ter odpiralo stike med 

kanalizacijskimi cevmi. 

Pri tem je potrebno poudariti, da Uredba s prilogami, ki to območje neposredno varuje pred 

neželenimi posegi, ne dovoljuje zahtevnejših gradbenih posegov. Le te pa bi kanal  
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C0 v tako nemirni zemljini in prostorsko razprostrani zasnovi nujno potreboval. Problem pa 

predstavljajo že sama gradbena dela v varovani podtalnici. Zahteva v Uredbi, da se gradnja ustavi 2 m 

nad najvišjim nivojem podtalnice, v PGD projektu, Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL ni 

upoštevana in grobo krši veljavni predpis. 

 

Reševanje in urgentno ukrepanje v primeru poškodb kanala C0 

Na ozki Malenski poti, ki je predvidena kot trasa kanala C0 med Brodom in Ježico ni mogoč dostop z 

interventnimi vozili, vkopana kanalizacija je nedostopna, skozi odprtino v cevi v odplake lahko vstopi 

posameznik, kjer pa ni pogojev za izvedbo popravil. To je nepremostljiv problem intervencije v nujnih 

primerih. S tem je podan neposreden dokaz, da je trasa kanala C0 na odseku od Broda do Ježice 

neprimerna, projekt pa  potrebuje temeljite spremembe, kar je dokazal tudi investitor, ko je maja 2018, 

štiri leta po izdaji gradbenega dovoljenja, javnosti predstavil variante za njegovo spremembo.  

Nad medgeneracijski projekt za kanal C0, ki preči potresno prelomnico, se bo, zaradi nepremišljene 

vgradnje kanalizacije v geološko nemirni vodonosnik Ljubljanskega polja in neprimerno izbrane trase 

na glavnem zbirnem vodooskrbnem območju od Broda do Ježice, zgrinjala grožnja onesnaženja 

vodonosnika, ki je (iz)vir pitne vode.   

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

Predsednik Alpe Adria Green: 

Vojko Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


