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ZADEVA:   Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na 
Ljubljanskem barju, vključno z območjem Črne vasi in Lip 

 

Spoštovani, 

 
v imenu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe vam pošiljamo urgentno zahtevo za pripravo in izvedbo 
celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, vključno z območjem Črne vasi 
in Lip . Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov in nadaljujemo 
svoja prizadevanja, o katerih smo pristojne institucije nazadnje opozorili 9.11.2014 (Priloga1). 
Predvsem pa pričakujemo, da bodo protipoplavni ukrepi najprej usmerjeni na povečanje odtokov 
iz Ljubljanskega barja, potem šele pritokov. 
 
Maja 2017 so namreč Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Občina Ig podpisali 
»Sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu 
Brest 36«. Na podlagi tega sporazuma je Občina Ig tudi izvedla javni razpis za izvedbo protipoplavnega 
nasipa Brest, protipoplavnega nasipa Tomišelj in protipoplavnega zidu ob objektu Brest. Prebivalci 
območja Črne vasi in Lip menimo, da izvedba omenjenih ukrepov lahko poveča poplavno ogroženost 
območja Črne vasi in Lip in verjetno tudi ostalih območij ob Ljubljanici. Načrtovana protipoplavna 
nasipa in zid (v Tomišlju in Brestu) bosta namreč povečala dovod vode na območje Črne vasi in Lip, ki 
ima že sedaj v poplavnih obdobjih težave z odtekanjem vode. 
 
Ob tej priložnosti ponovno opozarjamo na hidrološko študijo mag. Andreja Vidmarja, udig (Priloga 2), 
ki opozarja na nujnost ukrepov za povečanje prevodnosti struge Ljubljanice kot glavnega odvodnika 
na posameznih mestih (večja ovira v strugi Ljubljanice na odseku od vtoka Malega grabna do 
Prulskega mostu na Ljubljanici in do Karlovškega mostu v Grubarjevem kanalu; umetna ovira/pet 
metrov visok prag pod mostom južne obvoznice čez Ljubljanico; iztok novega Zornovega kanala; 
odstranitev praga na Špici; redno čiščenje sekundarnih odvodnikov na Ljubljanskem barju). 
 
Prebivalci Črne vasi in Lip ne nasprotujemo protipoplavnim ukrepom sosednjih območij, ki delijo 
»poplavno usodo« Ljubljanskega barja. Pričakujemo pa, da je vsak posamični ukrep sprejet na podlagi 
hidrološke študije o vplivu posamičnega lokalnega protipoplavnega ukrepa na poplavno varnost 
širšega (ne le lokalnega) območja in predvsem, da posamični lokalni ukrep ne povečuje lokalne 
ogroženosti sosednjih območij. Ob tem še izpostavimo, da so vsa naša prizadevanja usmerjena v 
poplavno varnost urbaniziranega dela naselij Črna vas in Lipe. 
 
Glede na zapisano so naša konkretna pričakovanja in zahteve: 
1. Prosimo za jasen odgovor, ali je bila za pripravo in izvedbo omenjenih protipoplavnih ukrepov na 

območju Tomišlja in Bresta pripravljena hidrološka študija ter kakšne so bile njene ugotovitve 
glede vpliva omenjenih ukrepov na poplavno varnost sosednjih območij (konkretno za Črno vas 
in Lipe). 

2. Prosimo za odgovor, kdo konkretno je odgovoren in pristojen za pripravo in izvedbo 
preventivnih protipoplavnih ukrepov na območju Ljubljanskega barja, posebej na območju 



Črne vasi in Lip. Če je načrt protipoplavnih ukrepov že pripravljen, prosimo, da nam ga 
posredujete. 

3. Prosimo za odgovor s strani pristojnih o protipoplavnih ukrepih za območje Črne vasi in Lip, ki 
so že bili izvedeni od poplav 2010 in kdo je odgovorna oseba zanje. 

4. Prosimo za odgovor, kdo bo konkretno odstranil znane glavne ovire odvodnjavanja, ki so bile 
naknadno povzročene z izgradnjo obvoznice (ostanki gradbišča pod mostom, čiščenje 
naplavin Malega grabna pred Špico in čiščenje odpadnih zemljin s časa gradnje Karlovškega 
mostu v Grubarjevem kanalu). 

5. Prosimo tudi za jasen odgovor, kakšni so predvideni ukrepi za redno generalno čiščenje in 
vzdrževanje vodotokov na Ljubljanskem barju (kaj je bilo že storjeno, kateri ukrepi so v načrtu) in 
kdo je zanje odgovoren. 

6. Prosimo za terminski plan načrtovanih protipoplavnih ukrepov posebej za območje Črne vasi in 
Lip. 

7. V javnosti so se razširile informacije o dotrajanosti in nezanesljivosti delovanja zapornic na 
Ljubljanici. Prosimo, da nam odgovorna oseba zagotovi, da so zapornice ustrezno vzdrževane in 
upravljane in da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje, tudi in predvsem v primeru 
največjih poplav. 
 

Vezano na zgornje zahteve še naša ugotovitev, da osnutek DPN,  dokument »Problematika poplav na 
Ljubljanskem barju s poudarkom na ukrepih v Črni vasi« (Miha Zorn, 3.1.2014) in drugi dokumenti za 
zagotavljanje poplavne varnosti JZ Ljubljane ne podajajo ukrepov za omilitev poplavljenosti 
Ljubljanskega barja - južnega dela Ljubljane ampak, obratno, poplavno ogroženost na tem območju 
povečujejo. Torej, rešitev ni v regulaciji vode, ki bi povzročala škodo sosednjim območjem. Skladno z 
mednarodnim in obče civilizacijskim načelom neškodovanja (»uporabljaj svoje tako, da drugemu ne 
škoduješ«), to ni dopustno. 
 
Vsem pristojnim institucijam prebivalci Črne vas in Lip sporočamo, da bomo nasprotovali začetku 
gradnje protipoplavnih nasipov in zidu v Tomišlju in Brestu, dokler ne dobimo jasnih odgovorov na 
zgornje zahteve. Člani Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe smo se v prizadevanjih za dosego celovitih 
protipoplavnih ukrepov povezali tudi z ostalimi lokalnimi iniciativami za protipoplavne ukrepe na 
območju Ljubljanskega barja (inciativa Ilovica, Iniciativa Vič) in bomo o neodgovornem odnosu 
pristojnih institucij do poplavne problematike obvestili tudi medije.  

 
Pričakujemo strokovno argumentirane odgovore na naša vprašanja in zahteve. Predlagamo tudi, da 
se čim prej organizira sestanek predstavnikov vseh občin Ljubljanskega barja, relevantnih državnih 
institucij in civilnih iniciativ.  
 
V pričakovanju vašega odgovora vam pošiljamo prijazen pozdrav iz Ljubljanskega barja in si želimo čim 
prejšnje rešitve poplavne problematike v skupno dobro vseh. 
 
Iniciativni odbor Črna vas in lipe 
iocrnavas@gmail.com 
www.crnavas.si 

 
 

 
Priloge: 
 

 Priloga 1: Dopis iz 9.11.2014 – Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih 
protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju pred današnjo izredno sejo vlade 

 Priloga 2: Zmanjševanje ogroženosti pred škodo poplav južnega dela Ljubljane 
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