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ZADEVA: ZAHTEVA ZA IZVEDBO PREVENTIVNIH PROTIPOPLAVNIH
UKREPOV NA LJUBLJANSKEM BARJU

Prebivalci Črne vasi in Lip, ki predstavljata del Ljubljanskega barja, ki sodi v območje
Mestne občine Ljubljana, vlagamo zahtevo za izvedbo preventivnih
protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Naša pričakovanja izhajajo iz
posledic ekstremnih poplav na tem območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj
usodne, če bi bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih
institucij lokalne in državne uprave. V nadaljevanju podajamo obrazložitev naših
pričakovanj, ki se nanašajo na upravljanje zapornic na Ljubljanici in upravljanje
vodotokov na Ljubljanskem barju.

Prebivalci Črne vasi in Lip smo v času poplav sestavili Iniciativni odbor Črna vas in
Lipe, ki ga sestavljajo predstavniki obeh vasi in torej zastopa interese prebivalcev
obeh vasi. Črna vas in Lipe sta bili namreč v času septembrskih poplav med najbolj
prizadetimi ljubljanskimi območji. Ocenjujemo, da je bilo v okviru septembrskih
poplav v obeh vaseh poplavljenih približno preko 75% objektov.

V času poplav so bili poplavljeni prebivalci deležni velike pomoči s strani Civilne
zaščite, gasilcev in humanitarnih organizacij. Vendar pa je namen teh le trenutno
olajšanje popoplavne sanacije poplavljencem. Iniciativni odbor Črna vas in Lipe zato
že danes izpostavlja, da je nujno potrebno takojšnje preventivno ukrepanje z
namenom preprečitve podobnih ekstremnih poplav v prihodnje. Gre za ukrepe s
strani pristojnih institucij lokalne (MOL, Hidrotehnik) in državne uprave (Ministrstvo za
okolje in prostor).

Zavedamo se da so ekstremne poplave rezultat več dejavnikov, ki delujejo tako na
makro (nacionalni) ravni (npr. celovita ureditev vodotokov rek vzdolž njihovega
celotnega toka od izvira dalje) kot na lokalni ravni. Iniciativni odbor Črna vas in Lipe
se v pričujoči zahtevi osredotoča na lokalne dejavnike poplavne varnosti. Na
podlagi lastnih izkušenj in na podlagi strokovnih mnenj ugotavlja, da država in
lokalna uprava preko svojih koncesionarjev v zadnjih letih nista v zadostni meri
oziroma na ustrezen način skrbeli za vodotoke na področju Ljubljanskega barja, kar
je bil eden od razlogov ekstremnih poplav na tem območju.

Na podlagi zbranih strokovnih mnenj Iniciativni odbor Črna vas in Lipe od odgovornih
institucij zahteva tri primarne ukrepe: en ukrep na upravljanju zapornic na Ljubljanici
in Grubarjevem prekopu ter dva ukrepa, vezana na upravljanje vodotokov na
Ljubljanskem barju (na območju Črne vas in Lip), in sicer:

Prvi ukrep: upravljanje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter
postavitev vodomernih postaj:



senzorji za javljanje vodostaja podtalnice naj bodo postavljeni na najbolj
poplavljenem oziroma na najnižjem delu Ljubljanskega barja. Ti senzorji naj
avtomatsko poročajo vodostaj podtalnice in s tem služijo kot alarm za pravočasno
odpiranje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu.

Drugi ukrep: čiščenje struge Ljubljanice in Grubarjevega kanala:
Opažamo da, strugi Ljubljanice in Grubarjevega kanala nista dovolj očiščeni. V njih
se nalagajo naravne prepreke v obliki nanosa materiala ter podrtih dreves, zaradi
česar je struga preplitka in ne omogoča zadostnega pretoka vode v času naraslih
voda. Priporočamo čiščenje struge do prvotne globine in odstranitev ovir. Ne
zahtevamo popolnega sekanja obrežja, saj bi se s tem zmanjšala trdnost brežine.

Tretji ukrep: čiščenje pritokov Ljubljanice:
podobno kot za strugi Ljubljanice in Grubarjevega kanala opažamo za ostale pritoke
Ljubljanice. Nujno in primarno potrebni čiščenja so trije pritoki: Iščica, Farjevec in
Iška.
Poleg njih je potrebno urediti struge, odstraniti ovire v strugi, ter omogočiti normalen
pretok vode tudi pri ostalih pritokih kot so: Prošca, Volar, Škafarjev graben, Zidarjev
graben, Šalčkov graben, Kozlarjev graben in Dolgi graben, Rebekov jarek, ki
pokrivajo dobršen del Ljubljanskega barja.

Opisani trije ukrepi so po mnenju Civilne iniciative Črna vas in Lipe nujni in prioritetni
ter zahtevajo takojšnjo obravnavo. Kot sekundarne ukrepe pa predlagamo še
naslednje štiri rešitve, in sicer:

 ureditev pritokov v Ljubljanico v obliki črke 'Y', kar bi po mnenju strokovnjakov
pripomoglo k boljšemu/hitrejšemu odvodnjavanju vode v času poplav;

 postavitev zadrževalnikov v struge hudournikov v zgornjem toku Iške;
 postavitev lovilca za nabiranje lesa in lesnih odpadkov;
 redno vzdrževanje struge Iške in odvzem prodnega materiala.

Poleg vsega navedenega Iniciativni odbor Črne vasi in Lipe pričakuje, da bo Mestna
občina Ljubljana ob morebitnih prihodnjih posegih na Ljubljanskem barju, ki utegnejo
vplivati na poplavno varnost prebivalcev, na ustrezen način vključila predstavnike
Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe. Pričakujemo, da bomo o tovrstnih ukrepih
pravočasno obveščeni, da bomo imeli možnost izražanja svojih stališč, ter tako s
svojim mnenjem tudi prispevali k nadaljnjemu ohranjanju in razvoju našega lepega
Ljubljanskega barja.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe od pristojnih institucij Mestne občine Ljubljana
pričakuje, da boste prioritetno obravnavali našo zahtevo in v njeno reševanje
ustrezno vključili pristojne institucije na lokalni in državni ravni. Pričakujemo, da bodo
predlagani ukrepi naše peticije ali morebitni drugi varnostni ukrepi izvedeni v obdobju
6 mesecev. Prav tako pa se na tem mestu zavezujemo, da bomo tudi vaščani
pripravljeni na aktivno sodelovanje pri izvajanju teh ukrepov. Z namenom skupnega
spremljanja napredovanja pri izvajanju varnostnih ukrepov še predlagamo, da MOL
oziroma pristojne institucije redno (vsak mesec) predstavijo poročilo preko obstoječih
komunikacijskih kanalov (srečanja Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe; spletna
stran www.crnavas.si; letaki).

http://www.crnavas.si/


Predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe želimo predstavljene ukrepe tudi
osebno predstaviti, zato vas prosimo, da nas obvestite o možnem terminu sestanka.
Poleg tega bi želeli v naslednjem koraku vaše ukrepanje na podlagi pričujoče
iniciative podrobneje predstaviti tudi vsem našim vaščanom (prebivalcem Črne vas in
Lip), zato bomo vas in predstavnike pristojnih institucij z veseljem povabili na posvet
z vaščani na temo poplavne varnosti.

Ne pozabimo: živimo v neposredni bližini čudovitega krajinskega parka. Poplave, k
sreči, s seboj niso odnesle naše ljubezni do lepot tega parka. Želimo pa si, da bi bilo
naše bivanje v njem varno. Verjamemo, da je to tudi interes Mestne občine Ljubljana.

S spoštovanjem,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

V vednost:
- g. Roko Žarnić, Ministrstvo za okolje in prostor
- g. Jani Moderndorfer, podžupan
- g. Miran Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora MOL
- g. Martin Plut, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
- g. Robert Okorn, predsednik Četrtne skupnosti Rudnik
- g. Jože Kernc, Društvo za Ljubljansko barje


