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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 vprašanje v zvezi z zapisnikom 19. seje MS MOL in trditvami župana MOL glede 

protipoplavnih sredstev MOL. 

 

Gospod župan, imam vprašanje v zvezi z zapisnikom 19. Seje MS MOL in magnetogramskim 

zapisom objavljenim na spletni strani MOL. Če pogledamo objavljen magnetogram 19. seje MOL na 

strani 72, v tistem delu, kjer mi kot odgovor na vprašanje pri osnutku proračuna MOL za leti 2017 in 

2018, razlagate koliko je MOL namenila za protipoplavne ukrepe, Vas bi, če dovolite, citiral, iz 

magnetograma, kar ste izjavili glede protipoplavnih sredstev MOL in Vlade RS: 

»GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ  
Brdnikova. Ja, v redu, ne, ne, za sabo ne znam brat, ne. Dejstvo je, ampak vi morate vedet, da smo to 

razdelili na dve leti. Ker, še enkrat. Gradbeno dovoljenje smo imeli, pa nam je zapadlo. Kupili smo 

vso zemljo, našo. Imamo dve faze. Prva faza teče, od Roberta Blinca, se pravi, od Večne poti, ne, pa 

do ceste Tehnološkega parka, oziroma Rdečega križa. Druga faza, je pa to povezava še z izhodom pri 

Monsu, ne, na avtocesto, in pa mimo Tehnološkega parka pa gor na Brdo, ne. To sta dve fazi 

to je v dveh letih razdeljeno. Za prvi fazo ... ne, sej, sej bom vse poja … za prvo fazo bomo dobili 

gradbeno dovoljenje naslednji mesec, gre razpis. In bojo začeli delati druga faza, je pa v fazi 

projektiranja in bo tudi, dokler so bo to delalo, izvedeno, tako, da bomo kar nadaljevali. Potem gospa 

Žličar. Aha, 6 milijonov manj, kot v letu 2016. Zakaj dobimo manj? Dej nehi, no. Zakaj dobimo 

manj? Razloga sta dva. A vi veste, kaj bo z grosistom od Lekarne Ljubljana? A vi veste, kako je 

državni zbor glasoval? Jaz ne vem. Ne, govorim, zakaj smo tako napisali. In druga stvar, boril se 

bom, da bo obstal, vse, ne. In druga stvar je, energetika. Računamo, da bomo šli letos v razpis, in ker 

bo imela investicijo, ne bo tega dala. Potem ste rekli. Snaga. 3 milijone več, to je tisto prej razložil 

zakaj. Pač, več je tega, ne, več je vrednosti imajo. Pa poplave. Poplave bom omenil, ampak, poplave 

imate na portalu, ane. In prehajam do gospoda Matića. Ta ne bo prijeten odgovor, ampak, tak sem, 

ane. SMC ne bo podprla, ne, proračuna, ker sem načrtom, načrtoval nerealno in ne sledi našim 

zagotovilom, ki smo jih dali občanom in so prihodki in odhodki previsoki. Pol sem hotel vprašat, če 

se odpovedujete, ne, tej vaši želji protipoplavnim ukrepom, ste pol rekli, da ne. Potem ste vprašali, 

ne, niste vedel, kako so, zakaj so tok narastle KPI, komunalni prispevek. Imamo tri velike investicije 

predvidene, ki čakamo. En je Mercator, ne, Ikea, ne, pa Emonika, ne. To so tri velike, plus, to kar se 

bo dogajalo zdaj na, ko je kupil Rastoder, ne vemo katero leto, ne. ... /// ... nerazumljivo ... ///. Potem 

je bilo vprašanje, projektna pisarna. Jaz pa trdim, da ni potrebno, ker izjemno dobro sodelujejo de, z 

direktorjem Prohinarjem, to je Zavod za vode, ne, pa naš gospod Kus, pa gospod Polutnik. Te trije so 

res usklajeni. Država je nekaj naredila. Letos je država dala za Ljubljano, za protipoplavne ukrepe, 

reci in piši do sedaj do Gradaščice, ne, kar se zahvaljujem, ne, je bilo 400 tisoč, ne 500 tisoč ne, do 

sedaj. Ampak je dala za protipoplavne ukrepe do sedaj v Ljubljani 25 tisoč evrov. 25 tisoč evrov. Pri 

čemer je ministrica Majcnova izjemno korektno ... /// ... nerazumljivo ... /// razložila, da letošnja 

sredstva grejo v Krško, ker je treba zaključit projekt, ker drugače bo tudi tam poplavilo in za drugo 

leto in 2018 imamo mi predvideno 25 milijonov. Kar je korektno, mi samo zdaj prosimo vsi unga 

gor, da letošnjo jesen, oziroma pomlad ne bo dežja. Hodijo že, merijo geodeti, se pogovarjamo s 

sosedi in mislim, da je kle primer dobrega sodelovanja, ne. Kaj smo mi naredili? Na portalu piše. Pa 

bom začel. Naredili smo letos za milijon 450 tisoč. Od malih, do velikih stvari. Dvig robnikov, 



 

 

Osnovna šola Sostro. Pa vretec, kle ga imate, Moškriča. Bizoviški potok. Sanacija Bizoviškega 

potoka, sanacija levega pritoka Pržanca, Curnovca sanacija, Mostarjev graben, ureditev brvi preko 

Malega grabna, čiščenje Malega grabna v delu, čiščenje Kanata ob Lorezcovi cesti. Aja? A moram 

povedat, je je Lorenzova cesta je, mim Supernove, ne, na Rudniku, ne, da tak, ne. Začetek čiščenja 

Požarja, se izvaja že. Brdnikova, projektiranje in nakup zemljišča in pa študije poplavnih ukrepov za 

Pržanc, Barje, Glinščica, Gameljščica. Milijon 450 imate na portalu, ker vsak mesec osvežujemo, 

ravno za te zahteve, da lahko vsak vidi. In za zaključek tega, bom rekel, ne, brez zamere, ne. Jaz s to 

vlado dobro sodelujem in bom tudi dal bom ne, ta podpis sporazuma, ker gospod Matić pravi, da 

boste hoteli še to imeti not. Bom zelo vesel. Ampak ta vlada, je prva vlada, ki je Ljubljani dodatno 

vzela, ne, 6 milijonov evrov na leto. Vzela. Temu se reče tako kot Janša takrat, 57, on pa po 6 na 

leto….« 

 

Zlasti me zanima tisti del Vaše izjave v magnetogramu, kjer razlagate o vlaganjih MOL v 

protipoplavne ukrepe: 

»Naredili smo letos za milijon 450 tisoč. Od malih, do velikih stvari.« in ponovno »Milijon 450 imate 

na portalu, ker vsak mesec osvežujemo, ravno za te zahteve, da lahko vsak vidi.« 

 

Gospod župan, pregledal sem naslednje portale oz. evidence, ki so na voljo na spletu:  

http://www.poplavljen.si/. Na dan: 25. 10. 2016 

Zasledil sem zadnji dve objavi iz leta 2014. 

- Smernice za postavljanje začasnih nasipov iz protipoplavnih vreč (13.11.2014)  

- Neustrezni vodni objekti - križanja z vodotoki kot vir poplavne ogroženosti (5.11.2014)  

 

Hkrati sem pregledal vse mogoče spletne strani MOL, ki se tičejo poplavne ogroženosti Ljubljane: 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/novice-

oddelka/ na dan: 25. 10. 2016: 

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/80116/detail.html, na dan: 25. 10. 2016: 

Objava: Aktualni zapisi z zadnjo objavo : Protipoplavni preventivni dan : V soboto, 5. septembra 

2015, smo na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo organizirali »protipoplavni 

preventivni dan«. V Centru Spar Vič so nam prijazno odstopili prostor na parkirišču, kje je 

predstavitev potekala med 8.00 in 13.00, z delovnim naslovom: »Moja lastnina, moja odgovornost ali 

kaj lahko sami storimo za zaščito premoženja ob poplavah«. 

Objava: torek, 27. 11. 2012 Protipoplavni ukrepi, ki jih je Mestna občina Ljubljana izvedla od poplav 

septembra 2010 do danes, so Ljubljano obvarovali pred letošnjimi uničujočimi poplavami. 

Ter različne Facebook strani o protipoplavnih ukrepih. 

 

In tega podatka, kot ga Vi navajate v odgovoru na razpravo o protipoplavnih ukrepih MOL iz 19. 

Seje MS MOL ni. Če ste mislili, pri navajanju da ste porabili milijon 450 verjetno tisoč eurov na 

portal »http://www.poplavljen.si/« in tudi spletne strani MOL o poplavni ogroženosti, potem bi vas 

obvestil, da ta portal ni osvežen vsak mesec, kot trdite, marveč je bil nazadnje osvežen pred dvema 

letoma z izjemo osvežene objava o protipoplavnem preventivnem dnevu iz septembra 2016. 

 

Bi prosim razjasnili tole nejasnost, ki izhaja iz zapisnika. Kaj ste pravzaprav mislili s tem, da so vsak 

mesec osveženi podatki, na katerem portalu?  

Hkrati me tako zanima, kje sto ta sredstva milijon 450 tisoč evrov o katerih trdite in da se jih razvidi 

iz protipoplavnih ukrepov MOL in iz proračuna MOL 2016? 

 

Lep pozdrav.  

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/novice-oddelka/
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/novice-oddelka/
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/80116/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/novice-oddelka/98483/detail.html


 

 

 


