g. Zoran Janković, Župan MOL
dr. Joško Knez, generalni direktor ARSO

Ljubljana, 10. februar 2015

ZADEVA: opozorilo na nevarnost pomladnih poplav zaradi neočiščenih strug pritokov
Ljubljanice na območju Črne vas in Lip ter prošnja za pravočasno ukrepanje
Spoštovani,
v imenu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe želimo opozoriti na nevarnost poplav na območju
Ljubljanskega barja (predvsem na območju Črne vasi in Lip) ob spomladanskem taljenju snega in
morebitnem deževju, in sicer zaradi neočiščenosti strug pritokov ključnih odvodnikov Ljubljanskega
barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) po zadnjih
poplavah.
Prebivalci na območju Črne vas in Lip opažamo, da so zadnje poplave v jeseni 2014 na Ljubljanskem
barju v struge ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec,
Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) nanesle velike količine materiala (pesek, polomljeno
drevje, veje in drobno rastje). Na novo nanošeni material ni bil odstranjen, zaradi tega so struge
vodotokov sedaj mnogo bolj plitke. Poleg tega neočiščeno polomljeno in naplavljeno drevje in
drobno rastje omejuje pretočnost teh vodotokov. Na posameznih mestih je globina struge nižja od
2 metrov. Izpostaviti je tudi potrebno, da je v novembru 2014 neznani storilec v Iško (v bližini ptičje
opazovalnice ob Okljuku) odvrgel veliko količino kosovnih odpadkov (gume, avtomobilske sedeže
ipd). Na to dejanje smo pisno opozorili tudi pristojne institucije (MOL, Arso, KP Ljubljansko barje),
vendar nelegalno odlagališče do današnjega dne ni bilo očiščeno.
Zavedamo se, da je v tem trenutku zaradi zasneženih razmer fizično nemogoče opraviti čiščenje
strug. Želimo pa opozoriti, da lahko ob spomladanski otoplitvi in taljenju snega v kombinaciji z
morebitnimi obsežnejšimi padavinami nastopi resna ponovna nevarnost poplav na tem območju.
Pričakujemo, da boste pristojne institucije naše dobronamerno opozorilo upoštevale za pravočasno
pripravo na čiščenje strug ob prvi priložnosti, ko bodo vremenske (snežne) razmere to dopuščale.
Vnaprej se vam zahvaljujemo za pozornost in odgovorno ukrepanje za zagotovitev varnosti
prebivalcev na območju Ljubljanskega barja (predvsem Črne vasi in Lip). Prosimo, če nas lahko o
načrtovanih ukrepih čiščenja strug na območju Črne vas in Lip obvestite.
Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe
iocrnavas@gmail.com
www.crnavas.si
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