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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                 k 2. tč., 2. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in 

pristojnim službam MOL vprašanje v zvezi s poplavno varnostjo MOL. Gre za pisno vprašanje oz. 

pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog 

za postavitev mojega vprašanja. 

 

Ljubljano v letošnjem jesenskem obdobju  pestijo številne poplave zlasti v nekaterih delih kot so Vič, 

Vrhovci in Rožna dolina. Na podlagi le zadnjih dveh poplav v letu 2014 na območju MO Ljubljana 

se upravičeno sprašujemo ali so protipoplavni ukrepi v Ljubljani zadostni in ali je bilo v zadnjih letih 

na tem področju dovolj narejeno. Iz dnevnega dogajanja, medijskega poročanja, poplavljenih 

stanovanjskih in poslovnih prostorih in spoznanj strokovnjakov ter novih ugotovitev 

okoljevarstvenikov v SK SMC ugotavljamo, da temu ni tako.  

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti je Mestni svet sprejel maja 2012 (»Ukrepi za povečanje 

poplavne varnosti v Mestni občini Ljubljana”). Povod za njihov nastanek so bile  katastrofalne 

poplave leta 2010. Seveda je pomembno, da mestna uprava ter župan MOL, poskrbita za “popolno” 

poplavno varnost v MOL in pristopita h kooordiniranemu in nujnemu delu ter sodelovanju z državo, 

ki upravlja z večino mehanizmov za sanacijo in vzdrževanje vodotokov na področju MOL. Pri tem pa 

vendarle velja opozoriti, da MOL nikakor ne sme opustiti ukrepov, ki jih lahko sam izvaja in h 

katerim ga je mestni svet zavezal. V tem smislu postavljam naslednja vprašanja: 

 

1) Kdo so člani in članice Strokovne komisije za pripravo ukrepov za povečanje poplavne varnosti v 

MOL, ki je bila ustanovljena 2011 in ali je bila skupina po maju 2012, ko je sprejela dokument - 

Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti v MOL - sploh aktivna? 

 

V letu 2014 naj bi bila (skladno z dokumentom »Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti v 

Mestni občini Ljubljana«, ki ga je sprejel Mestni svet) že zaključena izvedba investicij na desetih 

poplavnih območij v MOL. Zato me posebej zanima, kaj je bilo konkretno izvedenega (ne glede na 

pristojnost država/MOL) in sicer: 

 

2) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju barjanske Ljubljanice na področju poplavne varnosti? 

Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo 

na tem področju? 

3) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju poplav Gradaščice oziroma Malega grabna na območju 

Viča in Kozarij na področju poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor 

projektov udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo na tem področju? 



 

 

4) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju poplav Glinščice na področju poplavne varnosti? 

Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo 

na tem področju? 

5) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju poplav Glinščice od Podutika do Rožne doline na 

področju poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih 

v zvezi s poplavno varnostjo? 

6) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju poplav Ljubljanice v spodnjem toku od Fužin do 

Zaloga na področju poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov 

udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo? 

7) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju poplavnih območij ob Savi (Sneberje, Zalog) na 

področju poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih 

v zvezi s poplavno varnostjo? 

8) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju Gameljščice na območju Gameljn na področju 

poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s 

poplavno varnostjo? 

9) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju Črnuščice na področju poplavne varnosti? Koliko 

sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo? 

10) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju Rudnika na področju poplavne varnosti? Koliko 

sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s poplavno varnostjo? 

11) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju ob pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca na 

področju poplavne varnosti? Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih 

v zvezi s poplavno varnostjo? 

12) Kakšni so bili storjeni ukrepi na poplavnih območjih ob Besnici na področju poplavne varnosti? 

Koliko sredstev je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v zvezi s poplavno 

varnostjo? 

13) Kakšni so bili storjeni ukrepi na področju kanalizacijskega omrežja za izboljšanje poplavne 

varnosti? Koliko sredstev MOL in VO-KA je bilo porabljenih in kolikor projektov udejanjenih v 

zvezi s poplavno varnostjo? 

 

Še bolj konkretno pa me zanima, kakšno je stanje projektov in njihova izvedba ob predvidenih 

ukrepih, ki so bili s strani MOL za povečanje poplavne varnosti zastavljeni leta 2012, morali pa bi 

biti zaključeni do konca letošnjega leta: 

- Nadvišanje mostu na Črnovaški cesti (nad Iško) – 50.000 €; 

- Odstranitev mostu čez Zidarjev graben na delu zavoja proti Kozlarjevem gozdu ter izdelava 

novega z večjo pretočnostjo – 200.000 €; 

- Zagotovitev zamenjave 3 premostitev (most na Opekarski cesti, Mokrška brv in brv pri 

Dolgem mostu, odstraniti brv pri Koprski ali jo zamenjati, ureditev odtokov meteornih vod z 

območij, ki so v depresiji in odtok odpadnih vod z območja južno od Malega grabna pri 

Dolgem mostu) – 1.200.000 €; 

- Vzpostaviti vodomerni sistem, ki bo vključeval tudi videonadzor na JZ delu Ljubljane – 

60.000 €; 

- Prilagoditev prostorskega načrtovanja za poplavnost ob Glinščici; 

- Zamenjava poddimenzioniranih prepustov ob Glinščici – 500.000 €; 

- Zamenjava poddimenzionirane premostitve na območju Zgornjih in Srednjih Gameljn ter 

vzpostavitev hidravlično primernejšega pretočnega prereza – 1.500.000 €; 

- Izdelava zadrževalnika visokih vod na območju Rakovnika – 1.000.000 €; 

- Rekonstrukcija zbiralnika B2 in izgradnja zbiralnika M – IDZ 2872/1 – 1.700.000 €; 

- Ohranitev poplavnih površin vzhodno in zahodno od Perruzijeve ceste; 

- Zamenjava poddimenzionirane premostitve čez Bizoviški potok – 1.000.000 €; 



 

 

- Kadrovska popolnitev MOL na področju vodno-gospodarskega področja (dodatni 

strokovnjaki) – 36.000 €; 

- Ustanovitev sklada za sofinanciranje protipoplavnih ukrepov za sanacijo posamičnih stavb.  

 

Med vsemi naštetetimi ukrepi v pristojnosti MOL (oz. za katere se je MOL zavezal, da jih bo 

financiral), je bilo torej deset takih, ki so bili finančno konkretno ovrednoteni. Ocenjeni so bili na 

skupno 7.246.000 €. Zanima me, koliko denarja je bilo dejansko porabljenega? Posebej nenavadno se 

zdi, da je bilo v proračunu za leto 2014 na postavki: »052010 Poplavna varnost na območju MOL« 

namenjenih zgolj 7000 €, z zadnjim rebalansom pa se bo sredstva na tej postavki znižalo na 0 €. 

Zlasti me zanimajo vzroki za neizvedbo posameznih projektov! 

 

Dalje me zanima tudi kakšno je stanje glede vračila škode poplavljencem iz leta 2010 in kakšne so 

predvidene številke za leto 2014 na podlagi popisa škode? 

 

V SK SMC županu MOL tudi predlagamo, da razmisli o smiselnosti Okoljskega sklada MOL in 

morebitno njegovo redefinicijo delovanja oz. financiranje iz tega naslova na podlagi podnebnih 

sprememb. Vsi namreč opažamo, da ne prihaja več do stoletnih poplav, pač pa se le-te pojavljajo že 

na 5 oz. 10 letna obdobja. V Okoljskem skladu se lahko tudi pripravi projekte za odpravo posledic 

obremenitve okolja v MOL, kamor bi morebiti tudi spadala protipoplavna varnost MOL in nujno 

potrebni nekateri odkupi zemljišč za razlivne površine ter zadrževalnike. 

 

Mestno upravo MOL spodbujamo tudi k primerni opremljenosti in zagotovitvi zadostnih materialnih 

in finančnih sredstev za Gasilsko brigado Ljubljana in ostala gasilska društva na območju MOL, da bi 

se lahko ob morebitnih ponovnih poplavah ponovno uspešno spopadala s posledicami morebitnih 

poplav.  

 

Mestno upravo MOL pozivamo k dopolnitvam in spremembam OPN MOL – izvedbeni del glede 

protipoplavne varnosti v letu 2015. V kolikor so potrebne spremembe tudi strateškega dela OPN 

MOL, potem naj se jih začne izvajati, pripravljati dopolnitve ter iskati soglasja. 

 

Mestni upravi MOL predlagamo tudi dodatne študije na podlagi poplavne varnosti v MOL, ki bodo 

Ljubljani izboljšale poplavno varnost. V protipoplavne študije in ukrepe je potrebno tudi vključiti vse 

ostale zavode MOL, JHL ter ostale obljubljanske občine ter skupno koordinirati protipoplavno 

zaščito na celotnem področju MOL oz. širše ljubljanske urbane regije. 

 

Zlasti pa pričakujemo redno poročanje strokovne komisije za poplavno varnost MOL - tako bodo 

Mestni svet MOL in meščani ter meščanke MOL pravočasno obveščeni o ukrepih MOL oz. 

povečevanju poplavne varnosti v MOL in sosednjih občinah. 

 

Vsekakor pa pričakujemo tudi izdelavo novega dokumenta o ukrepih poplavne varnosti MOL in 

predlagamo njegovo obravnavo skupaj s poročilom o izvajanju sedaj še veljavnega dokumenta na to 

temo (ki se bo iztekel z 2014) in sicer na eni od prihodnjih sej Mestnega sveta v začetku 2015 kot 

posebno točko dnevnega reda. 

 

 

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


