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Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet         

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 
Zadeva: Svetniško vprašanje 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam naslednje svetniško 

vprašanje: 

 

V zadnjih dneh preteklega leta smo bili priča hudemu potresu v sosednji Hrvaški, ki smo ga, 

na srečo brez večjih posledic, občutili tudi v Sloveniji. Potres  je za seboj pustil ogromno 

porušenih stavb, veliko gmotno škodo in žal tudi človeške žrtve. Kot vemo, se tudi Ljubljana 

nahaja na potresno zelo  ogroženem območju, zadnji veliki potres se je v našem mestu zgodil  

pred 125 leti. Po mnenju strokovnjakov seizmološke stroke, se bo potres v Ljubljani prej ali 

slej zagotovo  ponovno zgodil in  dlje časa kot je minilo od zadnjega potresa na nekem 

območju, večja naj bi bila verjetnost, da do njega ponovno pride.    

 

Kot izhaja iz vseh strokovnih raziskav, med drugim tudi iz študije o potresni ogroženosti 

Ljubljane, ki jo je naročila Mestna občina Ljubljana, imamo v našem glavnem mestu več kot  

2000 objektov, ki so potresno nevarni, kar potencialno neposredno  ogroža življenja okoli 

40.000  ljudi, gmotna škoda v primeru potresa z jakostjo, kot je bil denimo nedavni v Petrinji,  

pa se ocenjuje na 9 milijard evrov. Po oceni strokovnjakov, je še posebej ogroženih 15 

večstanovanjskih stolpnic, petih med njimi naj ne bi bilo mogoče protipotresno sanirati, kar 

pomeni, da je edina možna rešitev njihova rušitev in nadomestna gradnja. Poleg objektov, 

zgrajenih pred letom 1963,  so potresno ogrožene tudi mnoge novejše, predvsem nelegalne ali 

naknadno legalizirane gradnje, pa tudi takšne, kjer so se lastniki lotili prenovitvenih posegov 

brez sodelovanja ustreznih strokovnjakov. 

 

Glede na zgoraj omenjena dejstva, vam postavljam vprašanje, kakšne in katere aktivnosti 

načrtuje MOL v smeri zagotovitve protipotresne sanacije ogroženih stavb, zlasti 

večstanovanjskih? 

 Kot vem, se že izvajajo protipotresne utrditve osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih, športnih in 

drugih ustanov v občinski  lasti, predvsem v okviru projekta EOL.  A zagotovo ima tudi 

občina  dolžnost , da zaščiti življenja, varnost in premoženje svojih meščanov v ogroženih  

stanovanjskih objektih, saj ne moremo pričakovati, da bodo visoko finančno breme 

protipotresne sanacije nosili sami etažni lastniki. Takšno zavedanje in prepričanje je v svojem 

nedavnem pogovoru za časopis Dnevnik izrazil tudi podžupan Ljubljane Dr. Janez Koželj.  

 



 

 

 Zato me zanima, ali MOL pripravlja kakšne konkretne načrte in korake za povečanje 

potresne odpornosti stavb, morda tudi s črpanjem evropskih sredstev, ki bodo Sloveniji po 

navedbah pristojnih na Ministrstvu za okolje in prostor, predstavništvu Evropske komisije in 

SVRK   na voljo   v okviru naslednje evropske finančne perspektive, ter iz skladov za 

okrevanje in obnovo in odpornost. 

 

 

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam, 

 

 

 

Svetniški klub samostojnih svetnikov 

Maša Kociper, mestna svetnica SAB 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


