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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 4. 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 in organizacijo in delovnem 

področju Mestne uprave MOL. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. 

V uvodni obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Na podlagi nezadostnih odgovorov MU MOL na temo protipoplavni ukrepi MOL, ki se navezujejo 

na odgovore Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo ter zastavljenih vprašanj SK SMC in 

ostalih svetnic in svetnikov Vam, ponovno zastavljam dodatna vprašanja oz. svetniško pobudo na 

zgoraj omenjeno tematiko. 

 

Moja pobuda je pobuda na podlagi dejstva, da so bili predlagani Ukrepi za povečanje poplavne 

varnosti v MOL sprejeti na Mestnem svetu MOL maja 2012 (Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 

v Mestni občini Ljubljana). Povod za nastanek sprejetega dokumenta so bile katastrofalne poplave 

leta 2010. Poplave z večjim obsegom in podobno škodo a z vsebinsko večjo pomanjkljivostjo v MOL 

(investitor za projekt zadrževalnik Brdnikova je MOL, OPPN sprejet že leta 2012) so se nato 

ponovno zgodile v letu 2014 in si jih v nadalje vsaj v SK SMC ne želimo več. Na podlagi 

pomanjkljivih protipoplavnih ukrepov MOL v letih 2010 – 2014 in na podlagi neizvedenih ukrepov, 

ki jih je MS MOL sprejel maja 2012 in se niso udejanjili, kljub temu, da je bila za ta namen 

ustanovljena tudi Strokovna komisija za pripravo ukrepov za povečanje poplavne varnosti v MOL 

(kar pomeni tudi eno zaušnico članom in članicam komisije) ter na podlagi dejstva, da vse od leta 

2012 ta komisija ni podala niti enega poročila o izvedbi ukrepov in o novih protipoplavnih ukrepih 

MOL naslavljamo pobudo na župana MOL, da MOL ustanovi v okviru svojih oddelkov in služb na 

MOL in v okviru organizacije in delovnega področja Mestne uprave MOL novo t.i. »Projektno 

pisarno/službo za izvedbo protipoplavnih ukrepov v MOL«, ki bo v prvi vrsti proaktivno izvajala 

celovite aktivnosti (idejne zasnove, izdelava projektne dokumentacije od IDZ do PGD, GOI, 

novelacije idejnih zasnov, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, usklajevanje aktivnosti in 

sodelovanje med MOL in državo, kar se posebej odraža na projektu DPN Gradaščica t.j. ureditev 

vodovoda in kanalizacije zaradi prilagoditve ukrepom za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 

Ljubljane, očistiti jarke Voslica, Kozarški jarek in Curnovec I, nadgraditi Bokalški jez na izlivu v 

Mestno Gradaščico in povečati propustnost jarka pod Tržaško cesto) na področju varovanja pred 

poplavami v MOL. Omenjena projektna pisarna oz. služba se naj ustanovi znotraj Mestne uprave 

MOL ali pa se imenuje ter se da omenjena dela in omenjene ukrepe v izvajanje zunanjemu izvajalcu 

ter zagotovi zadostna sredstva v proračunih MOL. 

 

Projektna pisarna bi tako pripravila ukrepe MOL, bila neposredno odgovorna županu, transparentno 

vodila in odgovarjala za porabo sredstev za to namenjen proračun in bila odgovorna za celovito 



 

 

izvedbo protipoplavnih ukrepov s strani MOL, ki jih MOL vse do danes ni izvedla, a se je k njim 

zavezala z vsebinskim dokumentom sprejetim na seji MS MOL in dodatno obrazložitvijo župana 

MOL, g. Zorana Jankovića (glej gradivo 16. seja MS MOL, maj 2012): 

 

»Poplavna varnost je ena izmed najpomembnejših nalog Mestne občine Ljubljana, saj so poplave na 

tem območju že večkrat povzročile veliko premoženjsko škodo, v preteklosti pa terjale tudi življenja. 

Da bi mestni svetniki MOL še bolje razumeli pomembnost ukrepov za povečanje poplavne varnosti v 

MOL, je kot dodatno gradivo priložen kratek zgodovinski pregled poplavnega dogajanja na območju 

sedanje MOL. Ta pregled kaže, da so se poplave pogosto ponavljale in da se pred njimi lahko 

ubranimo z izvedbo premišljenih ukrepov.  
MOL si za poplavno varnost v občini že dolgo prizadeva, sprejema ustrezne načrte in izvaja aktivne 

ukrepe. Kljub temu pa je pri tem sodelovanje državnih organov - predvsem Vlade RS - nujno 

potrebno. Poplavna varnost glavnega mesta Slovenije mora biti tudi za Vlado RS prednostna naloga, 

pri tem pa je nujno državno sodelovanje tako s sredstvi kot z znanjem in aktivnim sodelovanjem. 

Dosedanje sodelovanje MOL z ministrstvi RS na področju poplavne varnosti je bilo zadovoljivo, 

vendar ne optimalno, saj bi lahko dosegli še veliko več. Zato predlagamo, da Mestni svet MOL 

pozove Vlado RS, da aktivno pristopi k uresničevanju ukrepov za povečanje poplavne varnosti v 

MOL.  

Navedeno je razvidno iz priloženega gradiva.« 
 

Na podlagi informacije o pripravljenih predlogih za povečanje poplavne varnosti v MOL je MS MOL sprejel 

naslednje 3. sklepe: 

1. Mestni svet MOL sprejme informacijo o pripravljenih predlogih za povečanje poplavne 

varnosti MOL. 

2. Strokovna komisija za pripravo ukrepov za povečanje poplavne varnosti v MOL Mestnemu 

svetu MOL enkrat letno poda poročilo o izvedenih in načrtovanih protipoplavnih ukrepih 

na območju MOL.  

 

3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva Vlado RS k ukrepanju na področju povečanja 

poplavne varnosti MOL ter k aktivnemu sodelovanju z MOL pri povečanju poplavne 

varnosti MOL. 

 

Projektna pisarna za izvedbo protipoplavnih ukrepov v MOL bi tako zagotavljala Ukrepe 

protipoplavne varnosti v MOL. Izgradnja omenjenih ukrepov protipoplavne varnosti je prioritetni 

projekt MOL in po besedah Župana MOL ne more čakati na kasnejšo realizacijo.  

 

Najbolj bistveni ukrepi protipoplavne varnosti v MOL, ki so bili leta 2012 dani v izvajanje Mestni 

občini Ljubljana (na podlagi strokovne komisije in niso bili izvedeni) so sledeči: 

 

- Poplavna območja barjanske Ljubljanice; 

1. Odstranitev mostu čez Zidarjev graben na delu zavoja proti Kozlarjevem gozdu) ter 

izdelava novega z večjo pretočnostjo 

2. Izdelava študije celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti osrednjega dela 

območja Ljubljanskega barja 

3. Nadvišanje (vsaj za 90 cm) mostu na Črnovaški cesti (nad Iško) 

- Območje poplav Gradaščice oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij; 

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

Dolgem mostu), odstranitev brvi pri Koprski (ali jo nadomestiti z ustrezno 

dimenzionirano), ureditev odtokov meteornih vod z območij, ki so v depresiji 

(Bonifacija, zahodne Murgle do Mokrške ceste) in odtokev odpadnih vod z območja 

južno od Malega grabna pri Dolgem mostu. 



 

 

2. PN št. 2593V, 3245K: Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi prilagoditve ukrepom za 

zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane 

3. Očistiti jarke Voslica, Kozarški jarek in Curnovec I 

4. Nadgradnja Bokalškega jezu na izlivu v Mestno Gradaščico 

5. Povečanjre propustnosti jarka pod Tržaško cesto (Kosovo polje) 

6. Vzpostaviti vodomerni sistem, ki bo vključeval tudi videonadzor. 

- Območje poplav Glinščice od Podutika do Rožne; 

1. Zgraditi suhi zadrževalnik na Brdnikovi ulici, ki je načrtovan z nasipom oziroma dvigom 

ceste z vsemi pripadajočimi ureditvami 

2. Izdelava premostitve na JZ delu Koseškega bajerja na poti okoli bajerja 

3. Zamenjava poddimenzioniranih prepustov 

- Območje poplav Ljubljanice v spodnjem toku na območju Fužin, Slap, Vevč, Spodnjega Kašlja 

in Zaloga; 

1. Vevče – pod jezom. Znižanje dna – odstranitev prodnega zasipa (grebena) na dnu 

Ljubljanice 

2. Vevče 2. faza - območje »avtosejma« in Papirnice – desni breg. Zagotovitev varnosti 

individualnih hiš in papirnice pred Q100 z VV nasipi in montažnimi stenami 

- Poplavna območja Gameljščice na območju Gameljn; 

1. Zamenjava poddimenzioniranih premostitev na območju Zgornjih in Srednjih Gameljn 

ter vzpostavitev hidravlično primernejšega pretočnega prereza  

- Poplavno območje Rudnika; 

1. Očiščenje jarka ob Ilovškem in Mihovem štradonu z zamenjvo prepustov 

2. Izdelava zadrževalnika visokih vod na območju Rakovnika (preureditev spodnjega 

ribnika). 

3. 5768 KZ: PZI_ Rekonstrukcija zbiralnika B2 (in izgradnja zbiralnika M med 

Gruberjevim prekopom in Galjevico v Ljubljani) in IDZ št. 2872/1 K: razbremenitev 

kanalizacijskega sistema z zalednimi vodami na rakovniku – novelacija – VS 1/1 

(Rakovniška cesta)  

- Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca (Zgornja in Spodnja 

Hrušica, Bizovik, Zadvor, Sostro); 

1. Rastučnik: dvig robnikov ob cesti 

2. Območje vrtca ob Cesti II. grupe odredov: dvig robnikov na območju ob vrtcu 

3. Območje OŠ Sostro: zvišanje robnika II. grupe odredov 

4. Širitev pokopališča v Sostrem - I. Faza: pridobitev nadomestnega volumna, usmeritev 

poplavnih vod nazaj v strugo Dobrunjščice (parkirišče, ograja pokopališča) 

5. Levi pritok Bizoviškega potoka - dvig robnikov, preusmeritev poplavnih vod z 

ureditvemi ceste 

 

MOL se je zavezala tudi izdelati študije celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženost po 

posameznih poplavnih območjih. 

 

Sredstva za delovanje projektne pisarne in za izvedbo ukrepov naj zagotovi MOL in naj so 

namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije: DIIP -a, predinvesticijske zasnove 

ali investicijske programe, študije izvedljivost projektov, nadzor, investicijski inženiring, za plačilo 

stroškov tehničnih pregledov, za izdelavo investicijske dokumentacije in geomehanske ter hidrološke 

študije. Sredstva naj vključujejo morebitno izdelavo idejnih študij, protipoplavnih študij, idejne 

projektne infrastrukture, pripravo DIIP-a na podlagi katerega se bo pripravila projektna 

dokumentacije in možnost kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev v finančni perspektivi 2015 

- 2020 in druge študije. Ocenjena vrednost investicij brez stroškov delovanja takšne predlagane 



 

 

projektne pisarne je bila leta 2012 s strani Strokovne komisije za pripravo ukrepov za povečanje 

poplavne varnosti v MOL in MU MOL v ocenjeni vrednosti cca. 7.210.000,00 EUR. Projekt izdelave 

projektne dokumentacije temelji na informaciji MS MOL o pripravljenih predlogih za povečanje 

poplavne varnosti MOL (Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti MOL) iz leta 2012.   

 

Vlada RS je na podlagi aktivnosti ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen novembra 2014 

pripravila Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav in sedaj je na vrsti tudi MOL, da 

sprejme in začne izvajati interventne ukrepe v MOL in za začetek predlagamo ustanovitev projektne 

pisarne, ki se bo temeljito lotila predlaganih ukrepov poplavne varnosti v MOL. 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


