Datum: 28. januar 2019

mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno poslansko vprašanje v
zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, ki ga naslavljam na Vlado RS.
S spoštovanjem!

dr. Anže Logar,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovani,
nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) je v izboru najbolj neekološke osebnosti leta na
vrh črne liste za leto 2018 uvrstila Mestno občino Ljubljana (MOL) zaradi projekta gradnje kanalizacije
velikega pretoka na vodonosniku - projekt kanal C0. Omenjena organizacija je pred časom pripravila
precej obširno analizo, v kateri med drugim piše: »Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala C0 je
objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabilo
njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in
ostala brez pitne vode.«. Ob tem se moramo zavedati, da vodonosnik zagotavlja več kot 300.000
prebivalcem Ljubljane 90 odstotkov dnevnih potreb po pitni vodi, zato je eksistencialnega pomena za to
regijo.
Prebivalce MOL upravičeno skrbijo nepravilnosti v postopku, ki ne dajejo zaupanja v premišljenost in
dobronamernost projekta. Prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 je bilo izdano, kot da gre za
nezahteven objekt, s čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja vplivov na okolje. Tudi z drugim
gradbenim dovoljenjem, kjer je bilo potem vendarle dorečeno, da gre za zahtevni objekt, so vsi ostali
pogoji ostali enaki. MOL je po oceni AAG zavajal v vlogi za EU sredstva, molči pa tudi o potresni
izpostavljenosti območja, zato AAG ocenjuje, da so v občini »prevladali komercialni in pridobitni interesi
nad javnim interesom varovanja vodnega vira in pitne vode«.
V AAG so se oktobra lani obrnili med drugim tudi na glavno okoljsko inšpektorico Dragico Hržica, a
odgovora, kot navajajo, niso prejeli. Minister za okolje in prostor Jure Leben je 17. decembra 2018 v
Državnem zboru na moje ustno poslansko vprašanje odgovoril: »Za dotični primer lahko še povem, da
smo dobili nekaj prijav s terena. Ogled je bil narejen, jarki so bili zakopani. Ker se je velik del tega projekta
financiral iz evropskih virov, smo na ministrstvu tudi prosili za projektno dokumentacijo. Projektna
dokumentacija se bo pogledala. In tudi na tistih koncih, kjer je bila prijavljena nepravilna izvedba, se bo
stvar pogledala. Če zadeva ni narejena po projektu, za katerega so pridobljena evropska sredstva, bo
zadevo treba sanirati.«
Pravica do čiste pitne vode je bila v preteklem mandatu vpisana v Ustavo Republike Slovenije, je torej
ustavna kategorija, ki jo je treba varovati.
Zato na Vlado RS naslavljam naslednja vprašanja:
1. Kako bo vlada zagotovila uresničevanje ustavnega določila na omenjenem primeru v Mestni občini
Ljubljana?
2. Kako vlada ocenjuje neodzivnost pristojne inšpekcijske službe v komunikaciji z nevladno okoljsko
organizacijo AAG?
3. Minister za okolje in prostor je 17. decembra lani napovedal pregled projektne dokumentacije in prijav.
Kakšne se ugotovitve in kateri ukrepi so predvideni? Katere konkretne ukrepe je do sedaj sprejel in izvedel
minister Leben?
4. Vladna stranka SD je v svoj predvolilni program zapisala: »Na območjih, ki so pomembna za varovanje
pitne vode, ne bomo sofinancirali investicij, ki povečujejo tveganja za kakovost pitne vode.« Ali ste v
konkretnem primeru dobili kakšen predlog / pobudo / vprašanje s strani predstavnikov koalicijske SD?
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5. Kanalizacijski vodi se pospešeno postavljajo tudi v Stanežičah in sicer na način, ki ne zagotavlja
nepropustnosti kanalizacijskih vodov. Kako lahko Ministrstvo za okolje in prostor RS dovoljuje
nadaljevanje sporne gradnje na vodovarstvenem območju, ne da bi predhodno zaključilo s pregledom
dokumentacije in potrdilo skladnost dokumentacije z normativno predlogo in okoljevarstvenimi standardi?

