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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba SMC zastavljam 

županu in mestni upravi MOL naslednje ustno vprašanje oz. pobudo, na katerega v SK SMC 

pričakujemo ustni odgovor na seji MS MOL in nato pisno posredovanje gradiva glede Poročila o 

izvedenih in načrtovanih protipoplavnih ukrepih na območju MOL za leti 2013 in 2014. 

Vprašanje, ki ga naslavljamo županu ter mestni upravi MOL, se nanaša na Predlog ukrepov za 

povečanje poplavne varnosti v MOL, ki ga je sprejel MS MOL na 16. seji MS MOL, dne 28. 5. 2014 

in v zvezi s tem poročilom posebne komisije za pripravo ukrepov za povečanje poplavne varnosti v 

MOL. 

 

Na MS MOL je 28. maja 2012 na 16. seji MS MOL predstavil Pregled ukrepov za povečanje 

poplavne varnosti v Mestni občini Ljubljana in sprejel dva sklepa v zvezi s poplavno varnostjo MOL. 

Obenem je bila tudi oblikovana strokovna komisija za pripravo ukrepov za povečanje poplavne 

varnosti v MOL ter sprejet sklep, da se v MOL, Mestnemu svetu MOL, enkrat letno poda poročilo o 

izvedenih in načrtovanih protipoplavnih ukrepih na območju MOL. 

 

Od sprejetja tega sklepa oz. protipoplavnih ukrepov je minilo že dve leti in pol. Strokovna komisija 

za izvajanje ukrepov pa ni izdelala nobenega poročila o izvajanju sprejetih protipoplavnih ukrepov. 

Sprejeti ukrepi za protipoplavno varnost v MOL obsegajo posege in aktivnosti na desetih poplavnih 

območjih na ozemlju MOL. Njihova utemeljenost je glede na to, da so pri pripravi sodelovali vodje 

oddelkov oz. pristojnih služb ter strokovnjak za poplavno varnost mag. Rok Fazarinc nedvomna. 

Ukrepi so v tem dokumentu določeni ne glede na to kdo je investitor. Poleg glavnega investitorja -  

MOP - se navaja tudi MOL in sicer v devetih konkretnih projektih. MOL naj bi za svoje investicije 

namenil 7.246.000 eurov do konca letošnjega leta, ko dokument predvideva zaključek izvedbe 

ukrepov. Iz poročila oddelka za zaščito in reševanje MOL in razgovorov s pristojnimi na MOL se je 

izpostavilo, da protipoplavni ukrepi, katere je MOL predvideval kot svojo investicijo niso bili 

izvedeni. In to nobena  od devetih investicij! Po pojasnilih gospoda Kusa, vodje oddelka za zaščito in 

reševanje in civilno obrambo na MOL, je bilo v obdobju od oktobra 2010 do danes porabljenih 

609.000 EUR v obliki čiščenja strug vodotokov, 4.400.000 pa za sanacijo škode na 

infrastrukturi in pomoč prebivalstvu. Ugotoviti je torej mogoče, da za dejanske protipoplavne 

ukrepe MOL ni porabil nobenih sredstev. Dejansko niso niti začeti! Čiščenje strug, cestnih 

propustov, vzdrževanje odvodnjavanj, obrezovanje vejevja in grmičevja na brežinah 

vodotokov, saniranje posledic poplav ipd. spada med vzdrževalna oz. sanacijska dela, ne pa 

protipoplavne ukrepe.  

Ker noben od ukrepov, za katere je MOL izrazil zavezo da jih investira, ni bil izveden, roki pa 

so se iztekli  je jasno, da je potrebno dokument posodobiti.  



 

 

 

Predlagam torej, da poleg poročila o izvajanju oz. bolje rečeno neizvajanju protipoplavnih ukrepov (z 

opisom razlogov zakaj je temu tako), pripravi tudi nova verzija dokumenta, ki bo veliko bolj precizna 

od obstoječe v smislu, da se za investicije MOL natančno določi: 

- Prioriteto protipoplavnih ukrepov 

- Finančno konstrukcijo za njihovo  izvedbo - pregled takojšnjih, kratkoročnih ter dolgoročnih 

ukrepov MOL ter finančne in materialne posledice MOL ter ostalih zavodov MOL ter JHL. 

- Natančno izdelavo projekta posameznega ukrepa s terminskim planom 

- Točno določeno odgovornost za njegovo izvajanje 

 

Predlagam tudi, da Mestni svet obravnava nov – posodobljen dokument o protipoplavnih ukrepih 

najkasneje v treh mesecih. 

Hkrati predlagam, da se v proračunu MOL za naslednja leta (od 2015 naprej) odpre nova (obstoječa) 

postavka pri OGDP s stroškovnim mestom “Poplavna varnost na območju MOL” s predlogi načrtov 

razvojnih programov (NRP), ki se naj vodijo skupno pod Oddelkom za zaščito in reševanje ter 

civilno obrambo ter Službo za razvojne projekte in investicije.  
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Svetnik SMC 

 


