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Odgovor na svetniSko vpraSanje mag. TomaZ Ogrin - 7*leni Slovenije
Dopis Stevilka z dne 10. 3-2014

Mestni svetnik mag. TomaZ Ogrin je prosil za pisni odgovor na32. seji MS na svetniSko vpra5anje:

Zal<ajso bile vloge za evropska sredstva za urejanje Spice zavrnjene trikrat? Prosim za kopije
vseh treh vlog in kopije o zavrnitvah za vse tri vloge.
S tem povezano spra5ujem tudi, kako je predstavtjena koliS6arska dediSdina, najdena na Spici.
Povezano s Spico pa tudi spra5ujem zakaj Mestna uprava vztraja na ureditvi pristanov v
Grubarjevem kanalur de stroka to odsvetuje?

Odgovor na vpra5anj ezZakaj so bile vloge za evropska sredstva za urejanje Spice zavrnjene
trikrat? Prosim za kopije vseh treh vlog in kopije o zavrnitvah za vse tri vloge.

Kopije vseh treh vlog so obseZno gradivo, zato jih ne prilagamo ampak so, skupaj s celotno drugo
dokumentacijo, dostopne v SluZbi zaraanojne projekte in investicije, Adamid-Lundrovo nabreLje2,
II. nadstropje, soba 205. Prilagamo pa kopije vseh zadevnih sklepov in odlodb pristojnih organov ter
odzivov MOL na slednje.

Prva prijava projekta Ljubljana r,a zeleno mobilnost je bila v letu 2011 zavrnjena, ker
operacija ni bila del Nairta razvojnih programov (NRP) v veliavnem proraiunu MOL za leto
2011. Zaradi lokalnih volitev v letu 2010 se je narnred Proradun MOL za leto 201 I sprejemal v letu
2011. Osnutek Proraduna MOL je bil sprejet na seji MS MOL 31.1.2011, Proradun MOL za leto 201 I
pa na seji MS MOL 21.3.2011. Vlogo za projelt Ljubljana zazeleno mobilnostje MOL SIuZbi vlade
za lokalno sarnoupravo in regionalni ranoj (SVLR) oddal28.1.2011. Del vloge pa je bila tudi izjava,
daje NRP 398 Ljubljanazazeleno mobilnost zajetv osnutku proraduna MOL za leto 2011,
11.3.201I pa je MOL vlogo dopolnil zizjavo, daje bil ta NRP v osnutku Proraduna MOL za leto
201 I potrjen na seji MS MOL 31.1 .201 1 in z drugimi zahtevanimi dopolnitvami. SVLR je vlogo
MOL s sklepom zavmilazl.3.20l l, to je na isti dan kotje bil proradun MOL z NRP 398 za projekt
>Ljubljana zaznleno mobilnost< sprejet v MS MOL. MOL se je na sklep pritoZila 30.3.201l, aje bila
pritoZba l7 .5.20t1 zavrnjena

Druga prijava projekta Ljubljana tazeleno mobilnost je bila v letu 20t2 zwrniena zaradi
oiitka, da zahtevana dopolnitev dokumentacije ni bila izvedena v roku, pri iemer je MOL
sklep o zavrnitvi vloge, ki nosi datum 20.2.2013, prejela 143.2013, ob tem, da je vso zahtevano
dokumentacijo za dopolnitev vloge po polti posredoval na Ministrstvo za gospodaruki razvoj in
tehnologijo (MGRT) 222.2013, pred tem pa 10.I.2013 zaprosil za podalj5anje roka z:
dopolnitev vloge, iemur je sledil molk organa. MOL je z-ata8.4.2013 na Upravno sodi5de RS
vlo2il toZbo. a jo je 12.7 .2A1,3 umaknil, da je projekt Ljubljana za zeleno mobilnost lahko uvrstil v



Izvedbeni nadrt Regionalnega razvojnega pro$ama za obdobje 2012-2014 zaprijavo na naslednji
poziv MGRT.

Tretja prijava projekta Ljubljana za zelenomobilnost je bila tl.z.zll4zavrnjena zaradi
neskladja vrednostio navedenih v investicijski dokumentaciji, ki je bita priloiena vlogi in
vrednostmi v prijavnem obrazcn 6 (izraiun finanine vrznli). V tem primeru je bila pri dopolnitvi
vloge 18.2.2013 storjena napaka, saj je MOL vrednosti v investicijski dokumentaciji v skladu z
zahtevo MGRT popravil na ekonomsko dobo 15 let, pomotoma pa priloZil predhodni obrazec 6, kjer
ekonomska doba ni bila popravljena, kar je vodilo v neskladje prijavljenih vrednosti. Zato je MOL
ocenil, da ni podlage zapritoLbo in je projekt Ljubljana zazeleno mobilnost uvrstil v Izvedbeni nadrt
Regionalnega raztrojnegaprograma za obdobje 2013-2015 zaprijavo na naslednji poziv MCRT.

Odgovor na vpra5anje: S tem povezano spra5ujem tudi, kako je predstavljena koliSiarska
dedi5iina, najdena na Spici.

Arheolo5ko najdi5de na Spiei je vpisano v register nepremidne kultume dedi5dirre: Ljubljana -
Arheolo5ko najdi5de Prule, ESD 296S3 , z oznaka: ostanki koli5darske naselbine iz sredine 3.
tisodletja p.n.5t., sledovi pozno bronastodobne in Zeleznodobne poselitve (drobne najdbe in strukture)
ter ostanki rimskodobnega voja5kega tabora s pristani5dem.

Pri zavarovalnih arheoloSkih raziskavah. ki so potekale v sklopu projekta ureditve obmodja Spice in
breZin Grube{eveganabreLja s pristaniSdem v letih 2009 in 2010, smo odkrili ostanke koliSdarske
naselbine iz sredine 3. tisodletja pr. n. 3t. Arheolo5ko izkopavanje je obsegalo nranjSi del z jedrnimi
vrtinami dokumentirane naselbine. Najdi5de, ki ga moramo razumeti v kontekstu koli5d na
Ljubljanskem barju, ni pomembno zgolj zaradi bogate materialne dedi5dine, ki se je ohranila v
samem sredi5du Ljubljane (za enkrat je od 42 dokumentiranih koli5d na Ljubljanskem barju Spica
edino koliSde v urbanem okof u), temved tudi, ali predvsem zarudi izbora lokacije, ki predstavlja
ternelje kasnejSemu protourbanemu in urbanemu razvoju Ljubljane. Hkrati ge za izjemno redko,
obdutljivo in degradirano dedi5dino iz arheolo5kega mokrega les4 za,katero so bile na podlagi
svetovnih usmeritev (LINESCO) izdane kulturnovarswene smernice z.aohranjanje in situ brez
nadaljnjih posegov v kultume plasti. Zapotebe preventivne zaSdite najdi3da so bili na lokaciji
name3deni piezometri (rnerilci nihanja talne vode).

Sodasno z arheolo5kimi raziskavami na Spici so bile pripravljene smernice za,prezentacdio najdi5da v
Sir$em kontekstu predstavitve kulturne dediSdine Ljubljane in njenega urbanega razvoja(iTodke), s
temeljnirn poslanstvom prezentacije predurbanegaranoja ljubljanskega prostora, ki vkljuduje desni
breg Ljubljanice od Spice do Grajskega grida. V letu 2012 je bila v sklopu evropskega projekta
Arheolo5ki parki izvedenapwa iTodka, kjer je prezentiran ramoj rimskega mesta Emone (iEmona v
Chopinovem prehodu). Realizac[ja iTodke na Spicije na6rtovana v naslednjih letih, po zakljudku
znanstvenih raziskav najdi5d Spicq Tribuna" Prule (osnova za kredibilno podajanje vsebin) v okviru
ewopskih sredstev iz sheme 2014 -202A.

Koli5de na Spicije bilo obsehreje predstavljeno v fazi arheolo5kih izkopavanj (objave, mediji,
spletna stran, ogled najdi5da za naj5ir3o javnost). V letu 2013 je bilo vkljudeno v obseZno muzejsko
razstavo Kolo, 5200let s Stevilnimi 5e neobjav{ienimi predmeti in dokumentacijo. Razstavo si je
ogfedalo 2ebliza 30 000 domadih in tujih obiskovalcev, spremljajo pajo tudi Stevilni programi in
dogodki za naj5ir5o javnost. Delno je bilo objavljeno v strokovni knjigi Potopljena preteklost,
Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kultume dediSdine v Sloveniji (2012) in
Vodniku po razstavi Kolo, 5200 let Q0l4} KoliSde na Spici je bilo predstavljeno tudi na predavanju
12.9.2013 v Muzeju in galeriiah nresta Ljubljane. Razstava Kolo, 5200 let je v Ljub$ani na ogled 5e
do 20. 4.2A14, potem pa bo v naslednjih letih potovala 5e v nekatere ewopske dtlave. Popularizacija
koli5da na Spici poteka tako v sklopu koli5d Ljub{ianskega barja (vpisana na UNESCO seznilm
svetovne kultume dediSdine), kot tudi v sklopu projektov prezentacije kulturne dedi5dine Ljubljane in
qjenega urbanega rantoja (v tem kontekstu bo predstavljeno tudi v leto5njem letu, ko Ljubljana
obeleZuje 2000 let od izgradnje prvega mesta).



Odgovor na vpra5anje: Povezano s Spico pa tudi spmsujem zal<ai Mestna uprava vztraja na

u."oitri pristanov v Grubarjevem kanalu, ie stroka to odsvetuje?

Naj navedemo, da se s postavitvijo pristanov ni strir{al del stroke, na karje bilo opozorjeno z

doiisom z dne 17 .1.20i4, ki smo ga prcjeli s strani Fakultete za gradbeni$tvo in geodezijo, Katedre

za sploSno hidrotehniko gospoda mag. Andrej Vidmar, univ.dipl.in2.gtadb'Natrditve je bilo

odgovorjeno z dopisom V1OL tn pritogi) in dopisom odgovornega vodje projekta gospoda profesorja

Juija Kobeta (v prilogi)'
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Priloge:
- kopija vpra5anja mestnega svetnika mag. TomaZa Ogrina
- tobije dbtcumJntov, ki sI nanaiajo na prvo prijavo nrojgkta Ljlbljana zazeleno mobilnost
- kopij" dokumentov, ki se nana5ajo na drugo prrjavo nrojgkta-t lubljana za zeleno mobilnost
- kdij" dokumentov, ki se nanasajo na tretjo prijavo projekta Ljubljana zaz*leno mobilnost
- od-gJuor projektantov na stalisda Fakultete za gradbeni5Fo in geodezijo
- odgovor MOL Fakultett za gradbeni5wo in geodezijo
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Vprašanje za 32. sejo MS: Vprašanja in pobude svetnikov 

 

V skladu z 97.čl. Poslovnika MOL zastavljam g. županu naslednja svetniška 

vprašanja ter prosim za pisni  odgovor. 

 

Zadeva: urejanje Špice – evropska sredstva 

 

Vprašanje: Zakaj so bile vloge za evropska sredstva za urejanje Špice zavrnjene 

trikrat? Prosim za kopije vseh treh vlog in kopije o zavrnitvah za vse tri vloge. 

S tem povezano sprašujem tudi, kako je predstavljena koliščarska dediščina, 

najdena na Špici. 

Povezano s Špico pa tudi sprašujem zakaj Mestna uprava vztraja na ureditvi 

pristanov v Grubarjevem kanalu, če stroka to odsvetuje?  

 

Zadevo o evropskih sredstvih  je objavila novinarka Maša Jesenšek v Delu, 4. 

marca 2014: 

http://www.delo.si/novice/ljubljana/spica-obcina-se-brez-denarja-za-nove-

pristane.html    

http://www.delo.si/novice/ljubljana/spica-obcina-se-brez-denarja-za-nove-pristane.html
http://www.delo.si/novice/ljubljana/spica-obcina-se-brez-denarja-za-nove-pristane.html
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Odgovori in komentarji na dopis FGG 'Zadeva Lju«Blanca«, ki ga je MOL prejela 20.1.2014 
 
 
Splošno 
Projekt 'Ureditev območja Špice in brežin Gruberjevega nabrežja s pristaniščem', 
ATELIERarhitekti, julij 2008, je bil izdelan na osnovi vse veljavne tozadevne zakonodaje in po 
vseh navodilih uradnih soglasodajalcev, vključno z Agencijo republike Slovenije za okolje in 
seveda vključujoč vsa potrebna navodila, ki so izhajala iz potrebnih raziskav (vključno s 
geološkimi, hidrološkimi in hidravličnimi študijami)  in drugih elementov, ki jih projekt 
uradno potrebuje.   
 
Odgovori in komentarji po točkah zgoraj imenovanega dopisa: 
 

1. Povsem se zavedamo, da vsak večji plavajoči predmet v vsakem vodotoku predstavlja 
potencialno nevarnost nesreče. Vendar pri tem opozarjamo, da glede nevarnosti med 
originalnim tokom Ljubljanice skozi center mesta in Gruberjevim prekopom ni 
bistvene razlike. Sredinski oporniki na mostovih (Prulski most, Čevljarski most, 
Tromostovje) in Plečnikova zapornica predstavljajo namreč enako zožitev prostega 
pretoka, kot je to slučaj pri Gruberjevem prekopu (Enako stari Karlovški most ter 
zapornica v Gruberjevem kanalu).  
Razliko bi lahko predstavljala težja dostopnost bregov enega od drugega vodotoka, 
katerih izenačenje pa je strateški  cilj urejanja nabrežij, ki si ga je zadala MOL. 
Na obravnavanem delu Gruberjevega prekopa naj bi prav to pomanjkljivost izboljšali. 
Prepoved plovbe po Ljubljanici Gruberjevem prekopu in privezov ob njunih nabrežjih 
bi bila za Ljubljano velika zamujena priložnost. Menimo, da moramo rešitve za 
odprave nevarnosti iskati v smislu reševanja obojega.  
Postavitev pristanišča za rečni promet, je del dolgoročne strategije MOL in 
Ljubljanske urbane regije za urejanje plovbe po reki Ljubljanici. Skladen je z mestnim 
odlokom, ki ureja plovbo in Občinskim prostorskim načrtom. Bistveno je razumeti, da 
ravno ta projekt omogoča povečanje poplavne varnosti vplivnega območja reke 
Ljubljanice s pritoki. Pristanišče bo namreč omogočilo legalna privezna mesta na reki, 
saj so vsa, ki se danes uporabljajo nelegalna, oziroma so v prvi vrsti namenjena 
izstopno izstopnim mestom. Pristanišče bo postalo instrument za ureditev razmer na 
reki, saj bo omogočalo kontrolo nad stanjem in količino plovil. Odlok namreč navaja, 
da lahko na reki plujejo samo tista plovila, ki imajo zagotovljeno  privezno mesto. 
Posledično se bodo lahko iz reke odstranila številna neprimerna plovila (čolni in 
plavajoče naprave), ki pa dejansko že danes ogrožajo varnost (ne samo poplavne!) na 
reki.  
 
 
 

http://www.atelierarhitekti.si/
mailto:info@ATELIERarhitekti.si


 
2. Glej del odgovora na tč.1, tč.3 in tč.7 
3. Projekt je bil izdelan tudi na osnovi geotehničnega poročila in ogled pričujočega 

načrta bi potrdil dejstvo, da je pilotiranje predvideno v območju brežin in ne v strugi. 
Poleg tega je iz načrta (in mnogih javnih predstavitev) razvidno, da je pristanišče 
umeščeno v mestni del Gruberjevega prekopa, v območje Prul, neposredno ob ulici 
Gruberjevo nabrežje, ki omogoča odlično dostopnost. 

4. Povsem se strinjamo, da vse plavine predstavljajo veliko nevarnost za pretočnost. 
Največji oviri sta seveda in ostajata obe zapornici. Prav zato je ustrezna nadzorna 
služba bistvenega pomena za reševanje nevarnosti, na katero opozarja dopis.  
Preprečevanje kopičenja večjih naplavin že danes dobro rešuje zgledno urejena 
služba skrbnika plovne poti. 

5. Glej odgovor na tč 4. 
6. Glej odgovor na tč 4. 
7. Glede stanja struge Gruberjevega prekopa se povsem strinjamo. Menimo, da 

pričujoči projekt predstavlja enega od korakov k izboljšanju tega stanja. Tu 
ponavljamo zgoraj navedeno, da predvideni piloti nikakor niso umeščeni v samo 
strugo. Pregled pričujočega projekta pa bi potrdil, da je privez oblikovan na 
plavajočem pontonu, ki se dviga oziroma spušča skladno z vodostajem. Tovrstna 
naprava na Ljubljanici že obstaja, saj je bila namensko izvedena kot prototip za 
pristanišče v Gruberjevem kanalu in je odlično prestala preizkus ob zadnjih poplavah 
v letu 2010. Kot je že navedeno v tč. 1, bo prav zgrajeno pristanišče omogočalo 
regulacijo plovil na reki (kar nekatere lastnike obstoječih plovil gotovo moti). 
Sposobnost premagovanja hitrejšega toka je odvisna predvsem od stanja plovil in 
njihove tehnične opremljenosti (moči in zanesljivosti motorjev) ter strokovne 
usposobljenosti voditeljev plovil.   

8. Neposrednega vpliva predvidene ureditve tega dela obrežja Gruberjevega prekopa na  
habitat sulca glede na poznano umetno utrjenost bregov tega vodotoka s kamnito 
oblogo sicer ne vidimo, a raziskava ne more škoditi. 

9. Se strinjamo, da 'nepremišljeni, rokohitrski in kratkoročni ukrepi', kot navaja dopis,  
tu niso na mestu. 
 

Odgovori na 'Zahtevo in predlog': 
tč.l  Glede na zgoraj navedeno za predlagano nimamo razlogov.  
Podlaga za pričujoči projekt je bil javni natečaj, veljavni odloki in državna uredba o plovbi 
po celinskih vodah, občinski prostorski načrt, strateški dokumenti MOL in Ljubljanske 
urbane regije ter veljavno gradbeno dovoljenje. 
tč.2. Ravno odlok MOL o plovbi predstavlja osnovo za obravnavani projekt. Seveda 
lokacija v Gruberjevem kanalu s stališča hidrologije ni idealna, vendar je pod določenimi 
pogoji, ki so v projektu izpolnjeni, najprimernejša. Predvsem z vidika uporabnosti in 
navezave na obstoječo mestno infrastrukturo ter glede na stališče, da mora struga  
Ljubljanice ostati prazna, saj je predragocen prostor za tovrstne dejavnosti.  
Tč. 3 Projekt pristanišče za rečni promet v Gruberjevem kanalu bo zagotavljal privezna 
mesta omejenemu številu ladij, ki bodo izključno namenjene redni liniji javnega 
transporta in turističnim prevozom. Za komunalne priveze ostalih plovil je predviden 
akvatorij na območju Livade v OPN MOL, v »Strokovnih podlagah za razvoj plovbe po reki 
Ljubljanici RRA LUR« pa sta predvidena še v Podpeči in na Vrhniki. Privezi v Trnovskem 



pristanu so tam natančno štiri leta, kamor so bili prestavljeni iz Gruberjevega kanala ob 
začetku izgradnje prve faze obravnavanega projekta, ureditve parka na Špici, in so del 
začasnega ukrepa ravno te gradnje.    
Vsekakor pa kljub vsemu navedenemu na tem polju ostajajo nekatera vprašanja o katerih 
je vredno razmisliti in domisliti. 
 

V imenu ekipa projektantov  
Lep pozdrav  
prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. Arh, Odgovorni vodja projekta  
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Zadevu Odgovor na vaS dopis z dne 17. 1.2014 v mezi z gradnjo privezov v Gruberjevem kanalu

SpoStovani,

prejeli smo va5e opozorilo zdne 17.l.20f4v zvezi z nadrtovano gradnjo privezov v Gruberjevem
kanalu.

Posege in ureditve na obmodju Spice, ki vkljuduje tudi povriine Gruberjevega kanala, ureja Obdinski
podrobni prostorski nacrt za obmodje Spice (Uradni list RS 5t. 69109 v nadaljevanju OPPN). Po
dolodilih dokumenta je ob zahodnem bregu Gruberjevega kanala nadrtovano pristani5de - pontoni in
privezi, navoz za dolne ter vstopno-izstopno mesto. Predvidena je ureditev okoli 12 privezov in
dodatno mesto za seryis ter vzdrLevanje plovil. Sirina pontonov je najved 6 metrov v redni prerez
Gruberjevegakanala. Pristani5de je dostopno po klandinah z Gruberjevega nabreZja, urejenih skladno
tudi z zahtevami za gasilsko vozilo in stopni5da. YzdolL pristani5da je predvidena ureditev poti in
breZine.

OPPN je bil sprejet leta 2009, na podlagi izbrane natedajne re5itve iz leta 2006. Dokument je bil
izdelan v skladu z zakonskimi dolodili, bil je tudi en mesec javno razgrnjen. V tem dasu je bila dana
moZnost vsem zainteresiranim, da izrazijo svoje pomisleke, pripombe, predloge in podobno. S tem
namenom je bila organizirana tudi javna obravnava. V obdobju do sprejema dokumenta Zelimo
razre!;iti dileme, odpraviti morebitne strokovne pomanjkljivosti in podobno. Pomislekov, kot jih
navaja Katedra za hidrotehniko fakultete zagradbeni5tvo in geodezijo, nismo prejeli. O dokumentu
so bila pridobljena tudi vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, med njimi pozitivno mnenje
takratnega Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, urada, pristojnega zaupravljanje z vodami.

Glede na vse navedeno je Mestna obdina Ljubljana pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za
gradnjo. Projekt je bil izdelan leta 2012, opravljena je bila tudi revizija projektnih re5itev in same

vsebine projekta. Na tako izdelano projektno dokumentacijo je Mestna obdina Ljubljana leta 2013
pridobila pravnomodno gradbeno dovoljenje za gradr4o privezov v Gruberjevem kanalu. Za
pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno ponovno pridobiti soglasja vseh deleZnikov
urejanja prostora in infrastrukture. V tem konkretnem primeru tudi vodno soglasje Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, naravovarstveno soglasje Ministrstva za okolje in
prostor, ARSO, in soglasje Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Uprave RS za pomorstvo k
projektiranim re5itvam.

Komentiranje in odgovor na va5o obrazloZitev opozorila so pripravili projektanti in vam jo
posredujemo v prilogi.



Glede na vsa navedena dejstva bo Mestna obdina Ljubljana za ureditev plovnih razmer na Ljubljanici,
kjer so redne ladje privezane na raznih mestih in na razlidne nadine, z izgradnjo privezov v
Gruberjem kanalu poskrbela zaureditev sedanjih razmer. Pri tem bodo upo5tevana vsa pravila stroke
in dejavnikov urejanja prostora v Republiki Sloveniji.

Prav tako ne drZi navedba o oteZenem reievanju ljudi iz vode zaradi nedostopnosti. Res je, da
betonski zidovi oteZujejo re5evanje iz Grubarjevega kanala, pa tudi iz dela, kjer Ljubljanica tede
skozi mesto. To se lahko olaj5a z montaLo lestev in prirodnih re5evalnih sredstev. Posredovanja
gasilcev pa vedno potekajo tudi na vodi (ne le z obreLja), na kar pa zidovi bistveno ne vplivajo. Poleg
tega je na Spici predviden tudi sodoben dostop do vode z re5evalnimi vozili, kar bo omogodilo
hitrejSe reievanje na Ljubljanici in bistveno olajSalo spuSdanje plovil v Ljubljanico.

Po ugotovitvah projektantov so gladine poplav na Ljubljanskem barju (ob sedanjem stanju) odvisne
od vi3ine pragov (dna) na Spici, ki so na koti 283,I ali ved (Ljubljanica in Gruberjev prekop). Dno na
obmodju pontonskih pomolov je 282,25 (najgloblja todka). Kritidna todka za pretodnost je Karlov5ki
most, ki ima ved kot 30 % manjSi pretodni prerez in 1 meter viSje dno. kot na preostalem delu
Gruberjevega prekopa od Spice od zapornic na Ro5ki. Ponton tako ne poslabiuje poplavnih razmer na
Barju, predvsem pa ne na Sir5em obmodju Barja.

Zal pa se je Fakulteta za gradbeni5tvo in geodezijo s svojimi pripombami vkljudila v projekt Sele ob
njegovi realizaciji in ne takrat, ko je projekt nastajal (zadnjih skoraj deset let). Za Mestno obdino
Ljubljana so namred vse pripombe stroke, ki pripomorejo k kakovostnejii izvedbi projektov,
dobrodoSle.

Seveda so moZnosti za strokoven dialog in izboljSanje projektiranih reSitev vedno odprte.

S spo5tovanjem,

lro*u n"nrh,

/S*4V--
\)

Priloga:
- Odgovori in komentarji na dopis FGG >Zadeva LjuBlanca<, ki ga je MOL prejela 20. l. 2014;

ATELIERarhitekti, prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inZ. Arh., odgovorni vodja projekta

V vednost:
- prof. dr. Mitja Brilly
- dr. Lidija Globevnik
- dr. Andrej KryZanowski
- mag. Miran GajSek, vodja Oddelka za urejanje prostora MU MOL
- Darja Lesjak, vodja SluZbe zarazvojne projekte in investicije MU MOL
- mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaSlito, re5evanje in civilno obrambo MU MOL
- Tadeja Mddemdorfer, vodja SluZbe za javna narodila MU MOL
- mag. Rok Fazarinc, IZVO-R, projektiranje in inZeniring d.o.o.
- prof. Jurij Kobe, Atelierarhitekti
- mag. Tomai Pogadar, direktor ARSO
- Tone Cezar, ARSO
- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, Direktorat za okolje
- Metod Ropret, Zupan Obdine Brezovica
- Barbara Zupanc, direktorica JZ Krajinski park Ljubljansko barje
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ATELlERarhitekti

Odgovori in komentarji na dopis FGG 'Zadeva Lju<Blanca<, ki ga je MOL prejela 20.L.2014

SploSno

Projekt 'Ureditev obmodja 5pice in breZin Gruberjevega nabreija s pristaniSdenr ,

ATELIERarhitekti, julij 2008, je bil izdelan na osnovi vse veljavne tozadevne zakonodaje in po

vseh navodilih uradnih soglasodajalcev, vkljudno z Agencijo republike Slovenije za okolje in
seveda vkljudujodvsa potrebna navodila, ki so izhajala iz potrebnih raziskav (vkljudno s

geoloikimi, hidrolo5kimi in hidravlidnimi Studijami) in drugih elementov, kijih projekt
uradno potrebuje.

Odgovori in komentarji po todkah zgoraj imenovanega dopisa:

1,. Povsem se zavedamo, da vsak vedji plavajodi predmet v vsakem vodotoku predstavlja
potencialno nevarnost nesrede. Vendar pritem opozarjamo, da glede nevarnosti med
originalnim tokom Ljubljanice skozi center mesta in Gruberjevim prekopom ni

bistvene razlike. Sredinski oporniki na mostovih (Prulski most, eevljarski most,
Tromostovje) in Plednikova zapornica predstavljajo namrei enako zoiitev prostega
pretoka, kot je to sludaj pri Gruberjevem prekopu (Enako stari Karlov5ki most ter
zapornica v Gruberjevem kanalu).
Razliko bi lahko predstavljala teZja dostopnost bregov enega od drugega vodotoka,
katerih izenadenje pa je strate5ki cilj urejanja nabreZij, ki si ga je zadala MOL.
Na obravnavanem delu Gruberjevega prekopa naj bi prav to pomanjkljivost izboljiali.
Prepoved plovbe po Ljubljanici Gruberjevem prekopu in privezov ob njunih nabreZjih
bi bila za Ljubljano velika zamujena priloinost. Menimo, da moramo reiitve za

odprave nevarnosti iskati v smislu reievanja obojega.
Postavitev pristani5da za redni promet, je del dolgorodne strategije MOL in
Ljubljanske urbane regije za urejanje plovbe po reki Ljubljanici. Skladen je z mestnim
odlokom, ki ureja plovbo in Obdinskim prostorskim nadrtom. Bistveno je razumeti, da

ravno ta projekt omogoda povedanje poplavne varnosti vplivnega obmodja reke

Ljubljanice s pritoki. PristaniSde bo namred omogodilo legalna privezna mesta na reki,

saj so vsa, ki se danes uporabljajo nelegalna, oziroma so v prvivrsti namenjena

izstopno izstopnim mestom. Pristani5de bo postalo instrument za ureditev razmer na

reki, saj bo omogodalo kontrolo nad stanjem in kolidino plovil. Odlok namred navaja,

da lahko na reki plujejo samo tista plovila, ki imajo zagotovljeno privezno mesto.
Posledidno se bodo lahko iz reke odstranila 5tevilna neprimerna plovila (iolni in
plavajode naprave), ki pa dejansko Ze danes ogroZajo varnost (ne samo poplavne!) na

reki.



2.

3,

Glej del odgovora na ti.L, td.3 in td.7

Projekt je bil izdelan tudi na osnovi geotehnidnega porodila in ogled pridujodega

nadrta bi potrdil dejstvo, da je pilotiranje predvideno v obmodju breZin in ne v strugi.

Poleg tega je iz nairta (in mnogih javnih predstavitev) razvidno, da je pristaniSde

umeideno v mestni del Gruberjevega prekopa, v obmodje Prul, neposredno ob ulici

Gruberjevo nabreZje, ki omogoda odlidno dostopnost.
Povsem se strinjamo, da vse plavine predstavljajo veliko nevarnost za pretodnost.

Najvedji oviri sta seveda in ostajata obe zapornici. Prav zato je ustrezna nadzorna

sluZba bistvenega pomena za reievanje nevarnosti, na katero opozarja dopis.

Prepredevanje kopidenja veijih naplavin ie danes dobro reiuje zgledno urejena

sluZba skrbnika plovne poti.

5. Glej odgovor na td 4.

6. Glej odgovor na td 4.

7. Glede stanja struge Gruberjevega prekopa se povsem strinjamo. Menimo, da

pridujodi projekt predstavlja enega od korakov k izboljSanju tega stanja. Tu

ponavljamo zgoraj navedeno, da predvideni piloti nikakor niso umeSdeni v samo

strugo. Pregled pridujodega projekta pa bi potrdil, da je privez oblikovan na

plavajodem pontonu, ki se dviga oziroma spuida skladno z vodostajem. Tovrstna

naprava na Ljubljanici Ze obstaja, sajje bila namensko izvedena kot prototip za

pristani5de v Gruberjevem kanalu in je odlidno prestala preizkus ob zadnjih poplavah

v letu }OLO. Kot je Ze navedeno v ti. L, bo prav zgrajeno pristaniSde omogodalo

regulacijo plovil na reki (kar nekatere lastnike obstojedih plovil gotovo moti).

Sposobnost premagovanja hitrejSega toka je odvisna predvsem od stanja plovil in

njihove tehnidne opremljenosti (modi in zanesljivosti motorjev) ter strokovne

usposobljenosti voditeljev plovil.

8. Neposrednega vpliva predvidene ureditve tega dela obreZja Gruberjevega prekopa na

habitat sulca glede na poznano umetno utrjenost bregov tega vodotoka s kamnito

oblogo sicer ne vidimo, a raziskava ne more Skoditi.
g. Se strinjamo, da 'nepremiSljeni, rokohitrski in kratkoroini ukrepi', kot navaja dopis,

tu niso na mestu.

Odgovori na'Zahtevo in predlog':

tt.l Glede na zgoraj navedeno za predlagano nimamo razlogov.

Podlaga za pridujodi projekt je biljavni natetaj, veljavni odloki in drZavna uredba o plovbi

po celinskih vodah, obdinski prostorski nadrt, strate5ki dokumenti MOL in Ljubljanske

urbane regije ter veljavno gradbeno dovoljenje.

td.2. Ravno odlok MOL o plovbi predstavlja osnovo za obravnavani projekt. Seveda

lokacija v Gruberjevem kanalu s staliSda hidrologije ni idealna, vendar je pod dolodenimi

pogoji, ki so v projektu izpolnjeni, najprimernejia. Predvsem z vidika uporabnosti in

navezave na obstojedo mestno infrastrukturo ter glede na staliSde, da mora struga

Ljubfjanice ostati prazna, sajje predragocen prostor za tovrstne dejavnosti.

Td. 3 Projekt pristani5de za redni promet v Gruberjevem kanalu bo zagotavljal privezna

mesta omejenemu Stevilu ladij, ki bodo izkljudno namenjene redni linijijavnega

transporta in turistidnim prevozom. Za komunalne priveze ostalih plovilje predviden

akvatorij na obmodju Livade v OPN MOL, v >Strokovnih podlagah za razvoi plovbe po reki

Ljubljanici RRA LUR( pa sta predvidena 5e v Podpedi in na Vrhniki. Privezi v Trnovskem



pristanu so tam natandno Stiri leta, kamor so bili prestavljeni iz Gruberjevega kanala ob
zadetku izgradnje prve faze obravnavanega projekta, ureditve parka na Spici, in so del

zadasnega ukrepa ravno te gradnje.

Vsekakor pa kljub vsemu navedenemu na tem polju ostajajo nekatera vpraianja o katerih
je vredno razmisliti in domisliti.

V imenu ekipa projektantov
Lep pozdrav
prof. Jurij Kobe, univ. dipl. ini. Arh, Odgovorni vodja projekta


