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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 20. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo v zvezi z delovanjem in namembnostjo proračunskega sklada za odpravo posledic 

obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana in njegovo morebitno dodatno dejavnostjo na področju 

protipoplavnih in morebiti protipotresnih ukrepov v MOL. 

 

Glede namena ustanovitve zgoraj omenjenega Sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v 

Mestni občini Ljubljana leta 2007 za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja 

okolja na zdravje ljudi in namenom preprečevanja morebitnih posledic nelegalnih posegov v okolje 

na vodovarstvenih območjih, pomembnih za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo in za 

varovanje saniranih območij pred nadaljnjimi nelegalnimi posegi predlagamo glede na spremembe v 

letu 2013 dodatne spremembe, ki bi pripomogle k lažjemu uresničevanju dejavnosti sklada. 

 

Zavedamo se dodatnih sprememb, ki so bile izvedene v dejavnost sklada leta 2013, kjer so bile 

navedene dodatne aktivnosti za preprečevanje negativnih vplivov onesnaževanja okolja na zdravje 

ljudi, blaženje podnebnih sprememb, odkup naravovarstvenih območij ter izvajanje ukrepov na 

zavarovanih območjih, a bi morebiti predlagali zgoraj omenjene popravke in dopolnitve Odloka o 

ustanovitvi Proračunskega sklada  za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana. 

 

Sklad in njegova dejavnost sta tako leta 2013 že bila spremenjena zaradi zelo omejenega namena 

njegovega delovanja (odstranjevanje gradbenih in azbestnih odpadkov ter interventno odstranjevanje 

zdravju škodljivih invazivnih rastlin) in zato predlagamo Županu MOL in Mestni upravi naslednje 

spremembe namembnosti in dejavnosti sklada. 

 

Glede na to, da sklad upravljate Vi, kjer citiram člene Odloka »upravljanje proračunskega sklada in 

razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Mestne občine Ljubljana, ki 

odgovarja Mestnemu svetu za zakonitost upravljanja proračunskega sklada in razpolaganja s sredstvi 

proračunskega sklada« imam pobudo za Vas in MS MOL ter Mestno upravo MOL, da se dejavnost in 

namen sklada razširita na področje protipoplavnih ukrepov in morebiti tudi protipotresnih ukrepov, ki 

bi blažili negativne posledice nelegalnih posegov v okolje na vodovarstvenih območjih . 

 

Trenutni nameni sklada in porabljena sredstva sklada v preteklosti  od njegove ustanovitve so bili: 

- sanacija nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod in odstranitev 

nelegalno odloženih ostankov azbestnih kritin 

- sanacija vodovarstvenih območij vodarn Kleče in Hrastje 

- priprava predloga učinkovitega nadzora in ukrepov za preprečevanje nelegalnih aktivnosti v okolju 

in izvajanje nadzora in ukrepov 

- izvedba fizičnih ovir za preprečevanje dostopa 

- sanacijski načrt za vodonosnik Ljubljanskega barja 

- odstranjevanje gradbenih in azbestnih odpadkov 

- interventno odstranjevanje zdravju škodljivih invazivnih rastlin 

- zamenjavo azbestnih streh vrtcev in šol 

- področje blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja podnebnim spremembam 



 

 

 -odkupe naravovarstvenih pomembnih področij in izvajanje ukrepov na zavarovanih območjih 

- in drugo. 

 

Poudarjam, da predlog nima vpliva na proračun MOL, le na naloge in izvajanje ločenega 

Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ki se bodo 

morebiti lahko lažje in hitreje uresničevali preko financiranja sklada v izključno Vaši pristojnosti. 

Hkrati bo tako sklad pripomogel k hitremu in učinkovitemu reševanju poplavne varnosti Ljubljane in 

protipotresnih ukrepih pomembnih za zdravje ljudi v MOL. 

 

Da pojasnim samo nekaj dejavnostmi, s katerimi se Sklad  za odpravo posledic obremenitve okolja v 

Mestni občini Ljubljana ukvarja v leti 2016 in predvidenih 2017 in 2018: 

- Popis in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL 

- Popis in odstranjevanje alergogenih in invazivnih rastlin 

- Interventni ukrepi 

- Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam 

- Odkupi naravovarstveno pomembnih območij 

- Ukrepi na zavarovanih območjih 

Tako bo sklad namensko porabil denar v vrednosti 1,3 mio € v letu 2016, 850.000 € v letu 2017 in 

900.000 € v letu 2018.  

V kolikor bi se predlagana dejavnost sklada povečala (in morebiti tudi sredstva), bi se lahko tudi 

namenska sredstva sklada povečala za potrebe protipoplavne in morebiti tudi protipotresne 

dejavnosti, ki so ključne za zdravje in življenje ljudi v MOL. 

 

Tako bi lahko morebiti sredstva porabili tudi za odkup protipoplavnih območij, gradnjo 

zadrževalnikov, ki so hkrati tudi habitati za rastline in živali, ustvarjanje umetnih habitatov, čiščenje 

in urejanje vodotokov, lažje planiranje protipoplavnih ukrepov, urejanje umetnih habitatov, izvedbo 

protipoplavnih ukrepov na jugozahodnem delu Ljubljane, vzdrževanje strug potokov in rek ter 

zadrževalnikov (košnja trave, redčenje obvodnega grmovja), »umetne« naselitve redkih vrst ptic in 

drugih živali na protipoplavnih objektih, izvedbo dodatnih študij na protipoplavnem in 

protipotresnem področju, gradnjo pregradnih polj, zagotovitev dodatnih sredstev za nasipe, menjave 

brvi, nove zagatne stene, zapornic, gradnjo novih jarkov, morebitnem poglabljanju vodotokov in 

čiščenju zasutih ter zasipanih jarkov. 

 

Viri omenjenega Sklada so definirani v Odloku, a bi se morebiti tudi lahko financirali iz sredstev 

ostalih javnih zavodov MOL ter JHL MOL. 

»Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov:  

- proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, zagotovljenih za namene iz 1. člena tega odloka v 

proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto  

- proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za okolje, iz naslova povračila stroškov, ki jih Mestna 

občina Ljubljana pridobi od države za opravljeno odpravo obremenitev okolja na podlagi 11. člena 

Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I)  

- namenskih prejemkov, ki jih v proračunski sklad prispeva javni zavod Lekarna Ljubljana, katerega 

ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v skladu z ustanovitvenim aktom in sklepi sveta javnega 

zavoda, ki vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in finančnega načrta za tekoče 

leto, najkasneje pa do 30.4. vsako leto, določi višino in rok vplačila sredstev, ki je najkasneje do 30.6. 

vsako leto  

- sredstev dotacij in donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb,  

- prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.« 

 

Prosim za odgovor na pobudo. Hvala. 

 

Lep pozdrav.  

 Klemen Babnik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


