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MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

 

Spoštovani,  

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega 

kluba Nova Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Svetniški klub NSi zanima, kdaj bo občina za naselje Grič in Koreninovo ulico zgradila 

kanalizacijske vode oz. kdaj bodo objekti na teh številkah priključeni na kanalizacijo? Ali bi se 

dalo del hiš na Griču (od št. 41 do 53) priklopiti na obstoječo čistilno napravo, da se zaradi 

kanalizacije ne prečka trasa plinovoda?   

 

Manjkajoči priključki na kanalizacijske vode so še vedno težava v Ljubljani, čeprav se piše že 

leto 2020. V naslovu zgoraj omenjene hišne številke še vedno niso priključene na kanalizacijo, 

zato imajo starejše hiše še vedno greznice, ki verjetno ne ustrezajo današnjim standardom in 

novejše  male čistilne naprave.  Iz veliko hiš pa se njihove odpadne vode nekontrolirano stekajo 

v gozdni potoček, ki se začne na parceli KO Grič 982/1 in teče najprej po zasebnih parcelah vse 

do izteka v Glinščico. Vmes je tudi nekaj parcel v lasti Sklada kmetijskih zemljišč. Ta gozdni 

potoček v vročem vremenu močno zaudarja, med vikendi pa je v njem voda, v kateri je lahko 

videti sredstva za pranje in pomivanje. 

 

Nedaleč od teh parcel je čistilna naprava, ki je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

verjetno grajena za SCT asfaltno bazo in objekte v lasti UNZ ter DARS-a. Morda je bila 

namenjena tudi priklopu naselja Grič, ki pa se ni zgodil. Del naselja Grič je sicer priklopljen na 

kanalizacijo, to je del v bližini gradu Bokalce, kjer je začelo nastajati novo naselje.  

 

Za omenjene hiše na Griču in Koreninovi ulici bi se verjetno dalo narediti priklop na 

kanalizacijo v naravnem naklonu po parceli Sklada kmetijskih zemljišču  ko. Grič 1453/5 , ki 

poteka skoraj od krožišča pri DSO Bokalce, od koder ni daleč do parcele KO Grič št.1450, ki 

je v lasti občine. Na to traso bi se verjetno lahko priklopila večina hiš na Griču. Na vzhodni 

strani pa je Koreninova ulica, ki je v lasti MOL, kjer bi bila verjetno tudi lahko trasa 

kanalizacije. 

 

Lep pozdrav.      

 

Mojca Sojar  l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi 


