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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo ozitoma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Pobuda oziroma vprašanje se nanaša na potresno ogroženost Ljubljane, morebitno 

nastalo škodo ter možne rešitve. 

Ob vsakem hujšem potresu v Sloveniji ali naši bližnji okolici se sprožijo debate o potresni 

ogroženosti, predvsem tudi protipotresni varnosti stavb v Ljubljani. Žal se mi zdi, da s 

sanacijami in ustreznimi rešitvami predolgo odlašamo. 

 

Prvi protipotresni predpisi so bili sprejeti po letu 1963. Poleg manjših družinskih hiš je v 

Ljubljani kar nekaj tudi večjih, večstanovanjskih objektov, ki tem predpisom ne sledijo. Ob 

nedavnem potresu so strokovnjaki ponovno opozorili na problematiko stanovanjskih stavb, 

ki niso varne pred potresi, kakršne je mogoče pričakovati na tem območju.  

 

Ko govorimo o potresni varnosti objektov, bi želela opozoriti, da moramo imeti v mislih 

predvsem varnost stanovalcev ozoroma prebivalk in prebivalcev. Ljubljana sodi v kategorijo 

potresno izrazito ogroženih območij. Ob rušilnem potrsu bi na tem območju lahko brez 

strehe nad glavo ostalo tudi do nekaj deset odstotkov prebivalcev. Ne gre zgolj za 

problematiko objektov, ki bi se lahko porušili, ampak tudi za objekte, ki bi bili tako 

poškodovani, da ne bi bili več primerni za bivanje. 

 

Najbolj problematični so predvsem objekti, ki so zgrajeni pred letom 1963 in v veliki meri še 

niso bili sanirani. Po nekaterih ocenah so kritični tudi nekateri zdravstveni in starejši 

vzgojno-izobraževalni objekti. 

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije je ocenil, da je v Ljubljani vsaj 15 nevarnih stolpnic. Zgolj 

osmim bi bilo mogoče z zunanjo utrditvijo občutno izboljšati potresno varnost. Pri dveh bi 

bilo za sanacijo potrebno izseliti vse stanovalce. Sedem pa je tako grajenih, da jih ni mogoče 

potresno utrditi in bi jih bilo najbolj smiselno porušiti. 

 

Pred potresno problematiko si ne smemo zatiskati oči! 

 

 

 



 

 

V zvezi z navedenim me zanima naslednje: 

 

- Ali je protipotresna zaščita in sanacija predvidena v vseh načrtovanih investicijah Mestne 

občine Ljubljana? 

 

- Kako občina pristopa k reševanju potresne ogroženosti objektov - tudi zasebnih? 

 

- Ali se občina dogovarja z državo glede možnih rešitev za najbolj potresno nevarne stavbe v 

Ljubljani in kakšne so možne rešitve? 

 

- Kaj je po oceni občine največja ovira, da se potrebni ukrepi in sanacije najbolj ogroženih 

objektov še niso izvedli?  

 

- Ali pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje protipotresne sanacije Mestna občina Ljubljana 

zaznava karšnekoli ovire, ki bi izhajale iz veljavnih predpisov ali pristojnosti? 

 

 
Lep pozdrav! 

 

  Martina Vuk, 

Svetnica SK SD 


