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Spreminjanje struge in poplavne ravnice ob Gradaščici ter spreminjanje poselitve na
poplavnem območju
Izvleček:
Povirni deli Gradaščice ležijo na vzhodnem robu alpsko-dinarske pregrade, zato so lahko
padavine tu zelo izdatne. Zaradi razčlenjenega reliefa in strmih pobočij dajejo pritoki
Gradaščici ob močnejših in dolgotrajnejših padavinah izrazito hudourniški značaj. V
zgornjem toku so poplave zelo pogoste, zato se jim je človek prilagodil. Vendar poleg rednih
poplav zapisi pričajo tudi o obsežnejših poplavah Gradaščice. Med njimi so bile največje in
najbolj odmevne poplave v letih 1924, 1926 in 1933. Vendar je od teh poplav preteklo že kar
nekaj časa in medtem je predvsem območje jugozahodnega dela Ljubljane popolnoma
spremenilo svojo podobo. Nekoč sta Mali graben in Mestna Gradaščica meandrirali po robu
Ljubljane in Ljubljanskega barja ter pogosto poplavljali. Svet ob njima je bil neposeljen in
zamočvirjen, prevladovali so travniki, njive pa le višje ob Mestni Gradaščici. Predvsem zaradi
želje po omejitvi poplavnega območja in zaradi širitve Ljubljane so vodotoke na tem območju
regulirali. Sedaj Mali graben in Mestna Gradaščica tečeta po novi trasi po umetnih kanalih,
svet ob njima pa je v večini pozidan prav do strug. Zaradi dolgega obdobja brez večjih poplav
so bili prebivalci prepričani, da so varni pred poplavami. Septembra 2010 pa se je izkazalo, da
so bile marsikatere regulacije in ureditve neustrezne, poselitev pa nepremišljena in tvegana.
Ključne besede: Gradaščica, poplave, poplavna ravnica, poplavno območje, poselitev,
regulacije

Changing of the river bed of the Gradaščica and the floodplains along it and the
changed settlement in the flood area
Abstract:
The upper part of the Gradaščica river basin is located on the eastern edge of the AlpineDinaric barrier giving rise to the possibility of abundant rainfall. Due to the relief and steep
slopes, the affluents give the Gradaščica a distinct torrential character during stronger and
prolonged rainfall. In the upper part of the river, the floods are very frequent and therefore
people have adapted to them. In addition to regular floods, there are records of more severe
flooding of the Gradaščica of which the most extensive ones took place in 1924, 1926 and
1933. Quite some time elapsed since these floods and in the meantime especially the area of
the south-western Ljubljana completely changed. The Mali Graben and Mestna Gradaščica
used to meander on the edge of the capital and the Ljubljana Marshes, and frequently flooded.
The space along them was not settled and meadows dominated the area whereas fields were
only found in the upper parts along the Mestna Gradaščica. In order to limit the flood area and
due to the expansion of Ljubljana, the water courses in this area were regulated. Now, the
flows of the Mali Graben and Mestna Gradaščica have new routes using artificial canals and
the area along them has mainly been built up, sometimes right to the river beds. Due to a long
period with the absence of floods, the local population believed that they were safe against
floods. In September 2010, it became obvious that many of the regulations and arrangements
were inappropriate and the settlement was reckless and risky.
Key words: the Gradaščica, floods, floodplain, flood area, settlement, regulation

KAZALO
1.

2.

UVOD ................................................................................................................................. 1
1.1.

NAMEN IN CILJI ....................................................................................................... 1

1.2.

DELOVNE HIPOTEZE .............................................................................................. 2

1.3.

METODOLOGIJA ...................................................................................................... 2

1.4.

PREGLED DOSEDANJEGA PREUČEVANJA ........................................................ 3

POPLAVE ........................................................................................................................... 5
2.1.

VZROKI POPLAV...................................................................................................... 5

2.2.

VRSTE POPLAV ........................................................................................................ 6

2.2.1.
3.

GEOGRAFSKI ORIS POREČJA GRADAŠČICE ............................................................ 8
3.1.

GEOLOŠKA ZGRADBA ......................................................................................... 10

3.2.

RELIEF ...................................................................................................................... 14

3.3.

PODNEBJE ............................................................................................................... 16

3.3.1.

4.

HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ................................................................. 21

3.5.

POSELITEV IN RABA TAL .................................................................................... 25

PRETEKLE POPLAVE GRADAŠČICE ......................................................................... 29
4.1.

POPLAVE AVGUSTA 1924 .................................................................................... 29

4.2.

POPLAVE SEPTEMBRA 1926 ................................................................................ 31

4.3.

POPLAVE SEPTEMBRA 1933 ................................................................................ 34

4.4.

POPLAVE SEPTEMBRA 2010 ................................................................................ 36

4.5.

PRIMERJAVA PADAVINSKIH DOGODKOV LETA 1926, 1933 IN 2010 ......... 41

4.6.

OSTALE VEČJE POPLAVE .................................................................................... 44

4.7.

6.

PADAVINE ....................................................................................................... 16

3.4.

4.6.1.
5.

HUDOURNIŠKE POPLAVE .............................................................................. 6

POPLAVE OKTOBRA IN NOVEMBRA 2012 ............................................... 45

TREND ...................................................................................................................... 49

POPLAVNO OBMOČJE.................................................................................................. 51
5.1.

POPLAVNO OBMOČJE OB GRADAŠČICI .......................................................... 52

5.2.

OBMOČJE POPLAV GRADAŠČICE SEPTEMBRA 2010 IN NOVEMBRA 2012 ..
................................................................................................................................... 53

SPREMINJANJE STRUGE IN POPLAVNE RAVNICE ............................................... 60
6.1.

SPREMINJANJE STRUGE GRADAŠČICE IN NJENE POPLAVNE RAVNICE 60

6.2. SPREMINJANJE STRUGE IN POPLAVNE RAVNICE NA IZBRANIH
PRIMERIH ........................................................................................................................... 66
6.2.1.

SPREMEMBE NA OBMOČJU DOLENJE VASI IN DVORA ....................... 66

6.2.2.

SPREMEMBE NA OBMOČJU GABRJA IN ŠUJICE ..................................... 69

6.2.3.

SPREMEMBE NA OBMOČJU VRHOVCEV.................................................. 72

6.2.4. SPREMEMBE NA OBMOČJU MURGEL, CESTE DVEH CESARJEV IN
SIBIRIJE ........................................................................................................................... 75
6.3.

MLINI, ŽAGE IN OSTALI OBJEKTI NA GRADAŠČICI ..................................... 78

SPREMINJANJE POSELITVE NA POPLAVNEM OBMOČJU ................................... 82

7.

7.1.
8.

SPREMINJANJE POSELITVE NA POPLAVNEM OBMOČJU OB GRADAŠČICI
................................................................................................................................... 82

POPLAVNA VARNOST ................................................................................................. 88
8.1. UKREPI ZA POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU
GRADAŠČICE ..................................................................................................................... 89
8.1.1. DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE
VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI
DOBROVA-POLHOV GRADEC .................................................................................... 90
8.1.2.

SONARAVNO UREJANJE GRADAŠČICE .................................................... 93

9.

SKLEP ........................................................................................................................... 95

10.

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................. 100

11.

KAZALO SLIK ........................................................................................................... 105

12.

KAZALO PREGLEDNIC........................................................................................... 107

1. UVOD
Poplave so najpogostejše naravne nesreče, ki so skozi čas preoblikovale in še vedno
preoblikujejo naše površje. Zaradi svoje nenadnosti in moči predstavljajo veliko grožnjo tudi
človeku, ki vse pogosteje in globlje posega v naravo.
Zaradi značilnega reliefa in podnebja so poplave v Sloveniji zelo pogost pojav. Največkrat
nastopijo jeseni ali spomladi, predvsem zaradi visokih pretokov ob ekstremnih padavinah ali
zaradi hitrega taljenja snega. Poplavna območja so pomemben vodni ekosistem, zato je
pomembno, da vanje posegamo zelo premišljeno. V preteklosti so se ljudje znali prilagoditi
naravnim razmeram. Z opuščanjem kmetijskih dejavnosti pa se poselitev vedno bolj širi na
poplavno ravnico. Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti smo že močno posegli v struge rek
in potokov. Marsikatere ureditve niso bile najbolj uspešne. Zato smo za velik del materialne
škode ob poplavah krivi prav ljudje. Pa vendar so ekstremne poplave razmeroma redek pojav,
zato žal prehitro pozabimo nanje.
Gradaščica ima skupaj s pritoki hudourniški značaj in je znana po vsakoletnih manjših
poplavah in bolj obsežnih dvajsetletnih in stoletnih vodah. Za zagotavljanje večje poplavne
varnosti so njeno strugo in poplavno ravnico v zadnjem stoletju ponekod močno
preoblikovali. S širjenjem Ljubljane se poselitev vedno bolj približuje strugi in širi na
poplavno območje. Ta nespametna ravnanja so se pokazala predvsem ob poplavah septembra
2010, ko je bilo veliko objektov poplavljenih. Predvidena izgradnja zadrževalnikov v porečju
Gradaščice naj bi bila ena od rešitev za zagotavljanje večje poplavne varnosti v spodnjem
delu Gradaščice.
Zavedati se je treba, da je narava bila in bo neobvladljiva in nepredvidljiva, zato je popolna
zaščita pred poplavami nemogoča. Je pa poznavanje poplavnega sveta in povezava njegovih
sestavin v pokrajinsko–prostorsko celoto pomembna naloga geografske vede.
1.1. NAMEN IN CILJI
Osnovni namen zaključne seminarske naloge je preučiti poplavno območje reke Gradaščice in
na podlagi kartografskih virov ugotoviti, kako se je na njej širila poselitev, saj vemo, da se v
Sloveniji in drugod poselitev vedno bolj širi na poplavno ogrožena območja. Zato je ob
izjemnih dogodkih vedno več materialne škode. Da bi zagotovili večjo poplavno varnost so,
ponekod vodotoke z regulacijami povsem spremenili. Odločila sem se, da v nalogi s pomočjo
kart iz različnih obdobij preučim tudi spreminjanje struge in poplavne ravnice reke
Gradaščice.
Cilj zaključne seminarske naloge je potrditi oz. ovreči postavljene hipoteze in priti do
nekaterih novih ugotovitev, ki bi lahko bile zanimive za ostalo javnost in uporabne za občine.
To bi spodbudilo tudi druge, da bi tej problematiki namenili več pozornosti. Izsledki bi lahko
bili podlaga za nadaljnje in podrobnejše študije.
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1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Hipoteza 1: Širjenje poselitve na poplavno ravnico je v zgornjem toku Gradaščice manj
intenzivno kot v spodnjem.
Hipoteza 2: Širjenje poselitve na poplavno ravnico je manj intenzivno na območju pogostih
poplav kot na območju redkih poplav.
Hipoteza 3: Urejanje struge Gradaščice in drugi protipoplavni ukrepi spodbujajo širjenje
poselitve na poplavno ravnico in s tem povečujejo ogroženost zaradi poplav.
1.3. METODOLOGIJA
Zaključna seminarska naloga temelji na kabinetnem in terenskem delu. Kabinetno delo
obsega pregled literature o preučevanem območju in njegovi poplavni problematiki. Glavne
ugotovitve naloge temeljijo na primerjalnih analizah kart iz različnih časovnih obdobij.
Potreben je bil tudi ogled območja na terenu ter spremljanje in fotografiranje v času poplav.
V uvodnem delu naloge sem predstavila namen in cilje zaključne seminarske naloge ter
postavila tri hipoteze, ki jih bom s končnimi ugotovitvami potrdila oz. ovrgla. Izpostavila sem
ključne metode dela in postopek izdelave naloge ter navedla avtorje, ki so že preučevali
poplave na tem območju, in nekaj literature, s katero sem si pomagala.
V nadaljevanju je predstavljeno nekaj splošnih značilnosti poplav, ki jim sledi geografski oris
preučevanega območja. Pri tem sem predstavila le tiste naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti porečja Gradaščice, ki so neposredno povezane z izbrano
tematiko in zanjo pomembne. To so geološka zgradba, relief, hidrogeografske značilnosti,
podnebje ter poselitev in raba tal. Pri tem sem za boljšo predstavo in lažje razumevanje
izdelala nekaj kart s pomočjo ArcGIS programa.

Slika 1: Model dela
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V glavnem delu zaključne seminarske naloge sem ugotavljala spreminjanje struge in poplavne
ravnice reke Gradaščice ter širjenje poselitve na njeno poplavno območje. Najprej sem
določila poplavno območje reke Gradaščice. Odločila sem se, da izdelam karto poplavnega
območja na podlagi poplav septembra 2010 in novembra 2012. Pri tem sem si pomagala z
analizo slik, videoposnetkov, literature o poplavah ter s preverjanjem teh podatkov na terenu.
Karto poplavnega območja sem izdelala z orodji GIS. S primerjalno analizo kart iz različnih
obdobij sem ugotavljala širjenje poselitve na poplavnem območju. Z isto metodo sem
ugotavljala spreminjanje struge in poplavne ravnice, pri čemer sem podrobneje preučila
spremembe na območju Dolenje vasi in Dvora, Šujice in Gabrja, območja Vrhovcev ter
Murgel, Ceste dveh cesarjev in Sibirije. Predstavila sem načrtovane ureditve za zagotavljanje
poplavne varnosti na preučevanem območju. Na koncu sem zapisala rezultate in ugotovitve
ter potrdila oz. ovrgla zgoraj zastavljene hipoteze.
1.4. PREGLED DOSEDANJEGA PREUČEVANJA
O poplavah na območju Slovenije je bilo do sedaj že veliko preučenega. Prav tako je bilo o
tem napisanih kar nekaj knjig, zbornikov, člankov, revij in diplomskih del. V nadaljevanju
bom navedla nekaj glavnih virov, na katerih temelji moja naloga.
Velike poplave v Sloveniji jeseni 1990 so bile povod, da sta Oddelek za naravne nesreče
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Republiška uprava za zaščito in
reševanje Ministrstva za obrambo v Poljčah aprila 1992 organizirala posvet in obravnavo
problema poplav. Rdeča nit posvetovanja so bili varstvo pred poplavami in prizadevanja za
sanacijo, zlasti z vidika preventive. Istega leta je izšel zbornik z naslovom Poplave v Sloveniji
(1992). V njem je objavljenih 34 prispevkov različnih avtorjev, razdeljenih na vsebinske
sklope: stanje, naravne danosti, dinamika procesov, raba prostora, razmere v posameznih
povodjih in kako naprej.
Leta 2008 je izšla knjiga Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Avtorji B. Komac, K. Natek in
M. Zorn so celovito predstavili geografski pogled na zapleteno problematiko poplav in
poplavnih območij. Glavne vsebine so vrste in vzroki poplav, zakonodaja naravnih nesreč,
poplavna nevarnost, škoda ter ranljivost in ogroženost zaradi poplav. Izdelali so zemljevid
poplavne ogroženosti Slovenije in predstavili geografske značilnosti poplavnih območij, med
katerimi je tudi poplavno območje Gradaščice. Poplavna območja je K. Natek predstavil tudi
v Geografskem obzorniku leta 2005 v članku Poplavna območja v Sloveniji.
Pretekle velike poplave so pomemben vir za določanje poplavne ogroženosti. M. Kolbezen jih
je opisal v članku Velike poplave in povodnji na Slovenskem v reviji Ujma (št. 6, 1992), med
njimi tudi poplave Gradaščice leta 1926 in 1933. Domačina J. in J. Kavčič sta o poplavah
1924 in 1926 pisala v knjigi Ko je leto na Polhograjskem skoz' (2005).
Podjetje za urejanje hudournikov je med leti 1884 in 1994 skrbelo za izvajanje hudourniških
del na slovenskih vodotokih. Veliko del je bilo izvedenih tudi v porečju Gradaščice.
Pomembnejša dela so opisana v knjigi Pogubna razigranost: 110 let hudourništva na
Slovenskem 1884−1994, ki je izšla leta 1995. Knjigo sestavljajo članki različnih avtorjev,
med njimi je tudi prispevek S. Jesenovca in D. Jurmana, ki sta opisala poplave Gradaščice leta
1924 in 1926.
Po zadnjih velikih poplavah Gradaščice leta 2010 so v reviji Ujma (št. 24, 2011) M. Dolinar,
M. Klančar in G. Vertačnik podrobno predstavili poplave leta 1926, 1933 in 2010 ter jih
primerjali med seboj.
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V članku Geografija poplav v Sloveniji septembra 2010, ki je bil objavljen leta 2011 v knjigi
Naravne nesreče - Neodgovorna odgovornost so predstavljene poplave 2010, ki so zajele velik
del Slovenije. Avtorja B. Komac in M. Zorn sta v članku s celovito geografsko analizo
dogodka opredelila poglavitne vzroke, značilnosti in posledice poplav septembra 2010.
O širitvi Ljubljane na Ljubljansko barje in s tem na poplavno ogrožena območja sta pisala že
P. Gašperič v Acta geographica Slovenica (št. 44−2, 2004) in M. Orožen Adamič v
Geografskem zborniku (št. 26, 1984).
V zbirki GeograFF - Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane (št. 10,
2011) so raziskovalci z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL, Inštituta RS za vode in
podjetja Limnos d.o.o. predstavili vodne tokove na območju Ljubljane, njihove najvišje
pretoke in možnosti urejanja z ekoremediacijskimi ukrepi, da bi zagotovili večjo varnost in
boljše bivalno okolje prebivalcev Ljubljane.
O možnosti zadrževanja vode v porečju Gradaščice je pisal P. Muck v reviji Ujma (št. 5,
1991). B. Nagode (2008) pa je v svojem diplomskem delu geografsko vrednotila možne
posledice suhih zadrževalnikov v porečju Gradaščice.
Študije ureditev porečja Gradaščice in zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane je Anzeljc predstavil v delih Poplavna ogroženost in ukrepi za zmanjšanje posledic
poplav (2005) in Načrtovanje celovite ureditve povodja Gradaščice: zagotovitev poplavne
varnosti (2007).
Za izdelavo kart v ArcGIS programu in za analize porečja, vodotokov, rabe in poselitve sem
uporabila vhodne podatke in karte Agencije RS za okolje in Geodetske uprave RS, ki so
dostopni študentom na Oddelku za geografijo. Za primerjalno analizo poselitve in spremembo
struge ter poplavne ravnice sem uporabila stare karte iz knjige Slovenija na vojaških
zemljevidih (1763−1787), karte iz franciscejskega katastra za Kranjsko in Postojno
(1823−1869), dostopne na spletu, staroavstrijske karte (1877), stare jugoslovanske
topografske karte (1934−1951), temeljne topografske karte (1962−1971) in novejše ortofoto
posnetke.
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2. POPLAVE
Poplave nastajajo predvsem ob silovitih nalivih ali taljenju snega, pomembne pa so tudi
orografske razmere, predvsem prevlada močno razčlenjenega hribovitega sveta in obilica
vododržnih hribin, ki pospešujejo velik in hiter odtok vode v doline in kotline. Na
Slovenskem poplave ogrožajo več kot 300.000 ha površja. Od tega odpade daleč največji del
na ozka dolinska dna vzdolž hudourniških grap (237.000 ha) ter na okoli 30 obsežnih
poplavnih območij v razširjenih delih dolin, ob morju in na kraških poljih (70.403 ha)
(Orožen Adamič, 1992). Danes ima velik vpliv na poplave tudi človek s poseganjem v struge
in poplavne ravnice.
Poplave sodijo med prevladujoče naravnogeografske preoblikovalce zemeljskega površja. V
Geografskem terminološkem slovarju je poplava definirana kot redno ali obdobno razlitje
vode iz prenapolnjene rečne struge. Vodo, ki se razliva iz rečne struge imenujemo poplavna
voda (2005) in ta je izoblikovala poplavno območje. Poplavno območje je zemljišče, ki je
nastalo z nasipavanjem rek in ga njihove vode občasno še vedno poplavijo (Geografski
terminološki slovar, 2005). V zakonodaji o vodah so poplavna območja opredeljena kot
vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije
izven vodnega zemljišča (2012).
Naplavna ravnica je široka rečna dolina z ravnim, s prodom, peskom ali/in muljem nasutim
dnom. Poplavno ozemlje oz. poplavna ravnica je del naplavne ravnice, ki ga obdobno preplavi
voda (Geografski terminološki slovar, 2005), kot del vodnega prostora predstavlja pomemben
vodni ekosistem in pomembno vpliva na vodni režim, predvsem pri zmanjšanju konic
poplavnih valov in bogatenju podtalnice (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Podtalnica oz. talna voda
je podzemna voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustnimi plastmi (Geografski
terminološki slovar, 2005).
Ločiti moramo običajne ali redne poplave, ki jih ne moremo šteti med naravne nesreče, saj se
lahko pojavljajo vsako leto in se je nanje lažje pripraviti ali zaščititi, in velike, katastrofalne
poplave (Orožen Adamič, 1992).
Gradaščica je znana tako po rednih, manj obsežnih poplavah, ki se lahko zgodijo vsako leto,
in redkih, obsežnejših, katastrofalnih poplavah, kot sta bili poplavi leta 1924 in 1926.
V dolinskem dnu je Gradaščica v preteklosti izoblikovala naplavno ravnico in jo zasula s
prodom in peskom. Poplavna voda jo ob visokih vodah poplavi. Ta je ponekod še vedno zelo
izrazita, saj je neposeljena in po večini poraščena s travniki. Ob visokih vodah se lahko
ponekod ob poplavah dvigne tudi talna voda, ki zalije kleti in nižje ležeče dele.
Tako kot drugod, je tudi tu na poplave vplival človek s posegi v poplavno ravnico in z
regulacijami struge Gradaščice ter njenih pritokov.
2.1. VZROKI POPLAV
Naravnogeografski vzroki za poplave so vremenske, geološke, hidrološke, pedološke in
vegetacijske značilnosti pokrajine (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Najpogostejši razlog so obilne padavine, predvsem dolgotrajne padavine, ali kratkotrajni
nalivi in taljenje snega oz. padavine, ki so padle na snežno odejo in povzročile taljenje snega.
Pomembna je tudi predhodna namočenost podlage, zaradi česar je pronicanje vode v tla
manjše, povečan pa je površinski odtok.
Poleg naravnogeografskih vzrokov lahko na poplave vpliva tudi človek. Ta je s krčenjem
gozdov, obdelavo tal, izgradnjo naselij, cestno in železniško infrastrukturo in gradnjo drugih
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objektov močno spremenil vodne in s tem tudi poplavne razmere. Te so se spremenile tudi
zaradi hitrega propadanja številnih mlinov, žag in jezov, ki so stoletja blažili oz. zadrževali
hiter odtok naraslih voda iz zgornjih delov dolin. Krajevne regulacije in umetni nasipi so sicer
zaščitili nekatera naselja, vendar so se ravno zaradi njih učinki poplav povečali drugod
(Orožen Adamič, 1992).
2.2. VRSTE POPLAV
Poznamo več vrst poplav. Ločimo jih lahko po naravnogeografskih značilnostih, po vrsti
vodotoka, po antropogenih učinkih, itd. Razlikujejo pa se tudi po intenziteti, obsegu, trajanju,
pogostosti in škodi, ki jo povzročijo. Strokovnjaki zato vrste poplav delijo v različne
kategorije. Med geografi je Gams (1973) navajal štiri tipe poplav, ki se pojavljajo v Sloveniji,
in sicer hudourniške poplave, nižinske poplave, poplave na kraških poljih in morske poplave.
Natek (2005) je dodal še peti tip poplav, tj. mestne poplave.
NIŽINSKE POPLAVE se pojavljajo v spodnjem toku večjih rek zaradi razlike v hitrosti
dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro pritečejo iz višjega
sveta in se razlijejo po ravnini, nato pa v nekaj dneh odtečejo. Te malo erodirajo, nasipajo pa
pesek in glino in s tem dvigajo naplavno ravnico.
POPLAVE NA KRAŠKIH POLJIH lahko nastanejo zaradi dviga piezometričnega nivoja
kraške vode nad površje ali ker je presežek dotekajoče vode na polje večji od zmogljivosti
podzemnih odtočnih kanalov. Te vode so mirne in ne erodirajo, nastopijo počasi, trajajo več
dni ali tednov ter počasi odtečejo skozi kraško podzemlje.
MORSKE POPLAVE nastanejo, ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne
visoke plime in preplavi obrežje. Idealni pogoji za morske poplave nastopijo ob sočasnem
pojavu visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga.
MESTNE POPLAVE nastanejo v mestih, po človeški krivdi, saj vode zaradi pozidave ne
morejo pronicati v prst in podtalnico. Ob kratkotrajnih ekstremnih padavinah kanalizacijski
sistemi za meteorne vode ne morejo sproti požirati velikih količin vode, ki odteka s streh in
asfaltnih površin. Zaradi tega vode dalj časa zastanejo v podvozih, podhodih in kleteh.
HUDOURNIŠKE POPLAVE so kratkotrajne in izjemno silovite. Povzročajo jih kratkotrajne
in intenzivne padavine ob poletnih neurjih ali ob jesenskem deževju. Vode hitro narastejo, po
nekaj urah dviganja pa že upadejo. Vode zaradi močne erozije prenašajo veliko proda in
plavja, ki ga odlagajo na vršajih ali v ravnini. Pojavljajo se ob stotinah manjših hudournikov v
gorskem svetu, v hribovjih in gričevjih ter ob nekaterih večjih rekah, tudi ob Gradaščici.
(Natek, 2005, Komac, Natek, Zorn, 2008)
2.2.1. HUDOURNIŠKE POPLAVE
Hudourniške poplave se pojavljajo na ozkih dolinah in ravninah ob manjših potokih v
hribovitih in gričevnatih pokrajinah. V Sloveniji je približno 12 % takih območij, med vsemi
vodotoki pa jih ima kar tretjina hudourniški značaj. Največ poplavnih območij v Slovenji
pripada ozkim dolinskim dnom ob hudourniških grapah.
Dolinska dna ob hudournikih so v večini obdržala funkcijo poplavnih ravnic in ostala
razmeroma neposeljena. Veliko bolj privlačni za poselitev so vršaji, zato so ta območja zelo
ogrožena (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Glede na orografske značilnosti ločimo dve vrsti hudournikov, hudournike sredogorja in
gričevja ter visokogorske hudournike. Razlika je v tem, da imajo prve strme padce le v
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zgornjih delih porečja, v srednjem, predvsem pa v spodnjem delu, pa se padci zelo zmanjšajo
(Horvat, 1995).
Hudourniki v primerjavi z nižinskimi rekami delujejo le kratek čas (od nekaj ur do deset ur) in
povzročajo veliko škode. Hiter vodni tok, globinska in bočna erozija ter velike količine
gradiva, ki ga voda prenaša po strugi, lahko spodjedajo bregove, prestavljajo struge, odnašajo
mostove, jezove in opustošijo naselja. Erozija in transport lahko povzročita zamašitev struge,
preboj pa nato lahko sproži močnejši poplavni val. Pogosto jih spremljajo še pobočni procesi,
ki povečajo količino gradiva, ki ga voda prenaša dolvodno.
Hudourniške poplave težko napovemo. Prav tako je težko opredeliti njihov obseg. Ker so
poplave nenadne, lahko poškodujejo in rušijo objekte, povzročijo pa lahko tudi človeške
žrtve.
Hudourniki so zelo pogost pojav in so najpomembnejši preoblikovalec poplavnega sveta v
goratih in hribovitih pokrajinah (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Gradaščica teče v zgornjem delu po svoji rečni dolini, ki je ponekod bolj ponekod manj
široka. Zaradi majhnega strmca in razmeroma majhne hitrosti toka ne daje vtisa hudournika.
Hudourniški značaj ji dajo številni pritoki, ki se stekajo vanjo iz ozkih grap z velikimi strmci.
Na poplave nas opozarja dolinsko dno, ki je predvsem v zgornjem delu neposeljeno. Na njih
prevladujejo njive in travišča. Poselitev najdemo na višjih terasah in na nekaterih vršajih ob
izlivih njenih pritokov. Ob ekstremnih padavinah in močnih nalivih se hitro pokaže
hudourniški značaj reke Gradaščice in njenih pritokov. Vode razmeroma hitro narastejo, se
razlijejo po poplavni ravnici in v nekaj urah že upadejo. Hudourniška Gradaščica je ob visoki
vodi kalna, saj prenaša veliko plavja in proda. Povečan pretok erodira brežine, na poplavnih
ravnicah pa odlaga material.
Hudourniški značaj Gradaščice je v spodnjem toku manj izrazit, voda naraste počasneje in
poplave se tu zadržujejo dlje časa. Delno je za to kriv tudi človek, ki je s pozidavo preprečil
pronicanje padavinske vode v tla. S poselitvijo poplavne ravnice je omejeno razlivanje vode,
zato ta pogosto poplavi ulice in nižje predele, kjer se voda ujame in zaradi slabega odvodnega
sistema zastane več ur ali dni. Zato so poplave v jugozahodnem delu Ljubljane kombinacija
hudourniških, nižinskih in mestnih poplav.
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3. GEOGRAFSKI ORIS POREČJA GRADAŠČICE
Povirni del Gradaščice leži v Polhograjskem hribovju, ki spada v predalpski svet. Hribovje
meji na zahodu na Idrijsko in Cerkljansko hribovje, na severu na Škofjeloško hribovje, na
vzhodu na Ljubljansko in Sorško polje, ter na jugu na Ljubljansko barje.
Začetek Gradaščice je na sotočju Male vode in Božne pri Polhovem Gradcu. Mala voda je
desni pritok, ki priteče iz ozke doline med Šentjoštom in Butajnovo. Levi pritok, Božna,
odmaka severni del zgornjega dela porečja. Ostali pomembnejši pritoki Gradaščice so še
Prosca, Belica, Žerovnikov potok in Ostrožnik. Največji pritok Gradaščice je Horjulka
(imenovana tudi Horjulščica ali Šujica), ki izvira v hribovju pod Šentjoštom. V Gradaščico se
izliva pri Kozarjah, gorvodno od zahodne ljubljanske obvoznice.
Na bokalškem jezu se Gradaščica razdeli v dva kraka, ki tečeta skozi mesto. Severni krak, ki
mu pravijo kar Mestna Gradaščica, teče čez Vrhovce in Vič, kje se mu pridruži Glinščica.
Skupaj tečeta čez Trnovo in se na koncu pri Krakovem izlijeta v Ljubljanico. Južni krak
Gradaščice se imenuje Mali graben in teče južno od Vrhovcev, Viča, Mestnega loga in
Trnovega, kjer se pri Špici izlije v Ljubljanico.
Porečje Gradaščice do bokalškega jezu meri 154,3 km2, skupaj z mestno Gradaščico in Malim
grabnom pa 181,4 km2. Razvodnica poteka na severu po osrednjem delu Polhograjskega
hribovja, ki se vije od Ljubljane preko Toškega čela (590 m.n.v.), Svete Katarine (728
m.n.v.), Grmade (898 m.n.v.) in Tošča (1021 m.n.v.), do Pasje ravni (1029 m.n.v.). Tu meja
zavije proti jugu in se preko grebenov Sivke (934 m.n.v.), Gabrovca (841 m.n.v.), Špika (851
m.n.v.) in Kovčka (789 m.n.v.) spusti na južni hrbet Polhograjskega hribovja, ki poteka med
dolino Horjulke in Ljubljanskim barjem.

Slika 2: Gradaščica pri bokalškem jezu
Avtor: Jasna Zibelnik, 2013

Slika 3: Porečje Gradaščice
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3.1. GEOLOŠKA ZGRADBA
Geološka zgradba porečja Gradaščice je izjemno pestra in prepletena s številnimi prelomi.
Značilna je dvojnost med karbonatno in nekarbonatno matično podlago. Na severu, zahodu in
jugozahodu porečja so kamnine predvsem iz obdobja triasa in jure. To so v največji meri
predvsem apnenci in dolomiti, ki se na kratki razdalji hitro menjajo. Najstarejše
permokarbonske kamnine najdemo vzhodno od Polhovega Gradca in južno od reke
Gradaščice. Med njimi prevladujejo temno sivi skrilavi glinavci in peščenjaki. V dolinskih
delih se nahajajo nanosi rek in potokov.
Najstarejše permokarbonske temnosive glinavce in peščenjake najdemo v gozdnatih
slemenih južno od reke Gradaščice in vzhodno od meje Zalog, Sv. Martin, Koreno, Podolnica,
Brezje. Nahajajo se tudi na območju Šišenskega hriba ter med Gabrji, Podutikom in
Bokalcami. Ker so te kamnine precej nestabilne, se na njih pogosto pojavljajo zemeljski
plazovi. Debelina permokarbonskih skladov znaša najmanj 1000 m (Grad, Ferjančič, 1976).
Ponekod lahko ob vznožju Gradaške doline naletimo na kamnine grӧdenske starosti, ki so
nastale v zgornjem delu srednjega perma, ko je bila na ozemlju današnjih Polhograjskih
hribov puščava. Razgaljena kamninska podlaga brez rastlinske podlage se je podnevi
raztezala zaradi žgočega sonca, ponoči pa ohlajala in krčila. Kamnina je razpokala in razpadla
na drobce in prah, ki jih je veter nato prenašal. Ko je puščava izginila, so iz teh drobcev in
prahu nastale nove kamnine, ki se imenujejo grӧdenski skladi. To so skrilavi glinavci,
drobnozrnati kremenovi peščenjaki in peščeni skrilavci. Po večini so vijoličnordeči, ponekod
zelenkasti in sivi. V peščenjakih so bele kremenove žile, v njih pa se lahko pojavljajo do
centimeter debeli kremenovi kristali (Ramovš, 1961).
Kamnine iz zgornjega perma vsebujejo zelo malo apnenca. Prevladuje dolomit, v katerem so
fosili redki in slabo ohranjeni. Apnence s številnimi mikrofosili najdemo v nizih pri
Vrzdencu, Kurji vasi in Samotorici (Grad, Ferjančič, 1976).
Za sedimente spodnjega triasa je značilno, da se v slojih menjajo plasti dolomita, skrilavih
peščenjakov ter lapornatega in oolitnega apnenca. Število apnenih plasti oziroma horizontov
je različno. Zahodno od Polhovega Gradca so v profilu Dedjek našteli devet takih plasti.
Skupna debelina peščenoskrilavih plasti je približno 180 m, debelina celotne spodnje triasne
plasti v širši okolici Polhovega Gradca pa meri do 600 m (Grad, Ferjančič, 1976).
Višji deli Polhograjskega hribovja so sestavljeni iz srednjetriasnega dolomita, ta je zrnat in
ponekod progast (Grad, Ferjančič, 1976).
V pasovih od Butajnove do Bukovega Vrha in od Šentjošta do Lučin se na površini nahajata
dolomit in lapornati apnenec iz roženca anizične stopnje iz obdobja srednjega triasa. Debelina
anizičnega dolomita znaša okoli 250 metrov.

Slika 4: Geološka karta porečja Gradaščice
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V pasu od Horjula do Poljan se v manjšem obsegu pojavljata peščenjak in konglomerat, ter
piroklastiti (tuf, tufit, tufski peščenjak), skrilavci in apnenec iz spodnjega ladinija.
V okolici Lesnega Brda in v pasu od Horjula do Poljan se razkriva bel in svetlo siv kristalast
dolomit iz zgornjega ladina. Dolomit je masiven, izrazito kristalast in ponekod luknjičav.
Apnenec iz istega obdobja najdemo v okolici Toškega Čela in vzhodno od Drenovega Griča.
Apnenec je svetlo siv in masiven in kaže grebenski razvoj. Te kamnine segajo do globine 300
m (Grad, Ferjančič, 1976).

Slika 5: Opuščen kamnolom črnega apnenca pri Lesnem Brdu
Avtor: Jasna Oblak, 2009
V sklenjenem pasu med Podlipo in Smrečjem se pojavljajo tipične karnijske plati. Vidimo jih
lahko ob cesti Drenov Grič-Lesno Brdo s tipičnim profilom kristalastega belega
cordevolskega dolomita. V Lesnem Brdu se iz istega obdobja pojavlja črn ploščat apnenec s
premogom, ki so ga v preteklosti delno izkoriščali. Črn apnenec je plastovit do skladovit in
prepreden s številnimi belimi žilicami, ponekod vsebuje številne školjke. Debelina karnijskih
skladov znaša od 200 do 300 metrov (Grad, Ferjančič, 1976).
Plastovit in pasovit dolomit iz karnijskih skladov, noriške in retske starosti, je v manjšem
obsegu razkrit v vzhodnem delu Polhograjskih hribov in v okolici Podutika (Grad, Ferjančič,
1976).
V ravninskih delih ob vodotokih najdemo prodne nanose potokov iz holocena. Naplavine
Gradaščice so zelo pestre, kar je posledica pestre geološke sestave ozemlja, po katerem tečejo
Gradaščica in njeni pritoki. Med prodniki so ostanki sivih skrilavih glinavcev, kremenovih
peščenjakov in konglomeratov karbonske starosti, vijoličnordeči skrilavi glinavci, kremenovi
peščenjaki in konglomerati iz srednje permske dobe (grӧdenski skladi) ter rečne apnene,
laporante, dolomitne in glinaste kamnine iz različnih triadnih oddelkov (Ramovš, 1961).
Na sliki 4 je prikazan geološki opis porečja Gradaščice po starosti kamnin. V porečju so bile
odkrite plasti mlajše paleozojske, triasne in kvartarne starosti. Da je porečje geološko zelo
pestro, nam dokazujejo že prodišča ob Gradaščici, ki so polna proda različnih kamnin iz
različnih obdobij.
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Kljub velikemu deležu prepustnih kamnin, kot sta apnenec in dolomit, pa voda na teh
območjih ob hudih nalivih odteka površinsko po strmih grapah, po katerih prihrumi v dolino.
Zaradi šibke odpornosti kamnin proti eroziji in strmih pobočij so hudourniki izredno
prodonosni.
Manj odporne kamnine, kot sta glinavec in skrilavec, mehansko hitro razpadata. Ob visokih
pretokih so struge zaradi površinskega spiranja, bočne in globinske erozije polne drobnega
plavja, zato ima voda v strugi manj prostora in še hitreje prestopi bregove ter poplavlja.
Geološka podlaga je z vidika poplav eden pomembnih dejavnikov, saj zavira ali pospešuje
odtok padavinske vode. V zgornjem delu porečja Gradaščice je menjavanje skrilavcev in
peščenjakov z mehansko zelo neodpornim dolomitom ob strmem reliefu eden glavnih
vzrokov, zakaj vode kljub veliki količini padavin tam ne zastajajo in hitro odtečejo.

Slika 6: Prodišče ob Gradaščici v zgornjem toku
Avtor: Jasna Oblak, 2013
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3.2. RELIEF
Zaradi karbonatnih in nekarbonatnih kamnin se je na območju porečja Gradaščice izoblikoval
tako kraški kot fluvialni relief.
V dolomitu so se izoblikovale grape, kot je dolina Male Božne nad Polhovim Gradcem in
priostreni dolomitni vrhovi, kot sta Grmada in Sveti Lovrenc nad Polhovim Gradcem. Ti
vrhovi izstopajo iz soseščine s strmimi skalnatimi pobočji. Zaradi slabe odpornosti dolomita
so marsikje nastala obsežna erozijska žarišča.
Površinskih kraških pojavov kot tudi kraških jam je razmeroma malo, saj se plasti apnenca
menjavajo s plastmi drugih kamnin. Nekaj kraških pojavov najdemo na jugozahodu
Polhograjskega hribovja. Tak primer je naselje Butajnova na manjši zakraseli planoti. Že ime
zaselka Suhi Dol pri Lučinah pa nam pove, da je tam dolec (Slovenija..., 1998).
Površje preučevanega območja je izredno razgibano, z malo ravnega sveta. Reke so
izoblikovale fluvialni relief z značilnimi grapami, dolinami, slemeni in pobočji. Najvišja
točka v porečju je Tošč na 1021 metrih nadmorske višine, izliv mestne Gradaščice v
Ljubljanico pa je na višini 285 metrov. V zahodnem, severozahodnem in severnem delu
porečja prevladujejo višje nadmorske višine in večji nakloni. Tu sta tudi povirna dela
Gradaščice in Horjulke.

Slika 7: Višinski pasovi v porečju Gradaščice
Povprečni naklon v porečju Gradaščice, izračunan na podlagi digitalnega modela nadmorskih
višin, znaša 18,7 %. Zaradi prevlade velikih naklonov, ki presegajo 20 %, vodotoki na tem
delu zelo hitro odtečejo v nižje ležeče dele.
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Slika 8: Dolina Gradaščice pod Polhovim Gradcem
Avtor: Jasna Oblak, 2014
Večja ravninska območja najdemo ob reki Gradaščici od Polhovega Gradca do Belice, od
Hruševega naprej pa se dolina vedno bolj na široko odpira proti Ljubljanski kotlini. V porečju
Horjulke so večji ravninski deli od Vrzdenca do Brezij ter od Dobrove do izliva v Gradaščico
pod Bokalcami. Najbolj obsežno ravninsko območje je v vzhodnem delu porečja Gradaščice
na območju Glinščice, Mestne Gradaščice in Malega grabna.
Večji del ravninskih območij ob rekah in potokih so poplavne ravnice, kamor se razlivajo
viški visokih vod.

Slika 9: Nakloni v porečju Gradaščice
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3.3. PODNEBJE
Porečje Gradaščice se nahaja na območju zmerno celinskega podnebja, podtipu zahodne in
južne Slovenije, za katerega je značilna velika namočenost, saj je del predalpskega hribovja,
natančneje del alpsko-dinarske pregrade. Na območju Ljubljane podnebje prehaja v podtip
osrednje Slovenije, kot prikazuje karta na sliki 10 (Ogrin, 1996).

Slika 10: Podnebni tipi v Sloveniji
Vir: Podnebje, 2013
3.3.1. PADAVINE
V Sloveniji pade v povprečju okoli 1600 mm padavin na leto, kar našo državo uvršča med
najbolj namočene predele Evrope. Nadpovprečna namočenost je posledica lege v bližini
ciklogenetskih območij nad Atlantikom in Sredozemljem, prevladujoče zahodne zračne
cirkulacije in reliefa. Pred prehodom hladnih front in ob nastanku sekundarnih ciklonov nad
severnim Sredozemljem priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi razmeroma topel in
vlažen zrak, ki ob gorskih pregradah, zlasti v smeri severozahod-jugovzhod ob potekajoči
alpsko-dinarski pregradi, povzroča močne orografske padavine (Ogrin, Plut, 2009).
Razporeditev padavin v Sloveniji je močno povezana z razgibanim reliefom. Zaradi
orografskega učinka se količina padavin povečuje od morja proti notranjosti Slovenije in
doseže maksimum na alpsko-dinarski pregradi. Nekoliko manj padavin se zaradi dviganja
zračnih mas pojavi še v Kamniško-Savinjskih Alpah. Z oddaljevanjem od morja in
orografskih pregrad se količina padavin hitro zmanjšuje (Podnebne razmere v Sloveniji,
2006).
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Slika 11: Povprečna letna višina korigiranih padavin za obdobje 1971−2000
Vir: Državna meteorološka služba - podnebje, 2013
Močnejši nalivi se najpogosteje pojavljajo ob močnem in trajnejšem dviganju vlažnega in
razmeroma toplega zraka. Pri nas je to najpogosteje jeseni, ko se dviga zrak v Sredozemskem
ciklonu, ki ima središče v severni Italiji in se imenuje tudi sekundarni Genovski ciklon. Ta
prinaša dnevna in večdnevna intenzivna deževja, ko nad naše kraje z južnimi in
jugozahodnimi vetrovi pritekajo sorazmeroma tople in z vlago nasičene zračne gmote.
Padavine so še posebno izdatne na alpsko-dinarski pregradi zaradi orografskega dviga in ob
kombinaciji z nevihtami. Količina in obseg padavin sta odvisna od razvoja konkretne
vremenske situacije (Mali vodni tokovi …, 2011).
Razmere so še zlasti neugodne, ko sočasno nastopita oba tipa katastrofalnih padavin. Do tega
lahko pride jeseni, ko na pregreta območja po obdobju toplega, lepega in stabilnega vremena
pritisne iz zahoda topla fronta, ki jo ustavi anticiklonski vrtinec hladnega zraka. Nato se
močnim lokalnim termičnim nevihtam, razporejenim preko širših območij, priključijo še
močne in dolgotrajne frontalne padavine (Steinman, Kompare, 1992).
Izjemno močne padavine in kratkotrajne nevihte so pogoste tudi v topli polovici leta, ki so
lahko prostorsko zelo omejene. V poletnih nevihtnih oblakih termičnega izvora so velike
vzgonske hitrosti, ki jim sledijo močni nalivi, ki običajno trajajo krajši čas. Dolgotrajnejše so
padavine, ki nastanejo poleti ob prehodih hladnih front. Takrat lahko nastane cela skupina
nevihtnih celic, ki zajamejo tudi večje območje. Količina padavin, ki pade v eni uri, lahko
preseže tudi 50 mm. V tako kratkem času voda ne more pronicati v prst, zato večinoma odteče
po površju. S tem povzroča erozijo, večanje pretokov in poplave (Mali vodni tokovi …,
2011).
Poplave niso pogojene samo s količino padavin, ampak tudi z intenziteto oz. časovno
porazdelitvijo padavin. V Sloveniji poplave običajno povzročijo dolgotrajnejše obilne
padavine, npr. dvodnevne ali dvanajsturne padavine velikih intenzitet (Kajfež Bogataj, 1992).
Učinek je še večji, kadar so tla zaradi predhodnih padavin že nasičena z vodo.
Porečje Gradaščice sodi v submediteranski padavinski režim z glavnim padavinskim viškom
jeseni in drugim na prehodu pomladi v poletje. Najmanj padavin je na prehodu zime v pomlad
ter v obeh osrednjih poletnih mesecih. Zaradi izdatnih padavin se sušnosti ni treba bati, saj v
povprečju v vseh mesecih pade več padavin, kot jih lahko izhlapi (Slovenija ..., 1998).
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Povprečna mesečna količina padavin v Črnem
Vrhu, za obdobje 1971-2010
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Slika 12: Povprečne mesečne količine padavin 1971−2010 za padavinsko postajo Črni Vrh
nad Polhovim Gradcem
Vir podatkov: Državna meteorološka služba – arhiv podatkov, 2011
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Slika 13: Povprečne mesečne količine padavin 1983−2003 za padavinsko postajo Vič
Vir podatkov: Državna meteorološka služba – arhiv podatkov, 2011
V povprečju pade na območju od 1800 do 1300 mm padavin letno. Količina padavin se
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. V povirnih delih porečja, na padavinski postaji Črni Vrh,
pade v povprečju 1536 mm padavin, v Šentjoštu nad Horjulom 1712 mm, v spodnjem toku v
Ljubljani pa 1368 mm za obdobje 1971−2000 (Atlas okolja, 2007).
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Slika 14: Povprečna količina padavin za obdobje 1971−2000
V povprečju ima območje od 125 do 145 dni z več kot 0,1 mm padavin in od 10 do 19 dni z
več kot 30 mm padavin dnevno v preučevanem tridesetletnem obdobju od 1971−2000. Več
kot 50 mm padavin dnevno pade le od 2 do 8 dni, več kot 70 mm pa od 0 do 2 dni, kar velja
za tridesetletno obdobje 1961−1990 (Atlas okolja, 2007). Za vse navedene vrednosti je
značilen trend zmanjševanja od zahoda proti vzhodu.
Ob ekstremnih padavinskih dogodkih lahko na območju alpsko-dinarske pregrade, padejo v
sorazmeroma kratkem času (12 do 48 ur) izredno velike količine padavin. V porečju
Gradaščice je v povprečju za obdobje 1961−2000 padlo v 12 urah od 90 do 150 mm padavin,
v 24 urah 120 do 210 mm, v 48 urah pa 150 do 240 mm padavin (Atlas okolja, 2007). Za vse
navedene vrednosti je značilen trend zmanjševanja od zahoda proti vzhodu.
V zadnjem obdobju se število ekstremnih vremenskih dogodkov povečuje. Zaradi klimatskih
sprememb so intenzivni nalivi vse pogostejši, v povezavi z njimi pa tudi poplave.
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Slika 15: Povprečno število dni z nad 30 mm padavin za obdobje 1971−2000
Tako kot večina Slovenije ima porečje Gradaščice zmerno celinsko podnebje, za katerega je
značilna velika namočenost. Velika letna količina padavin (1300−1800 mm) je posledica
bližine ciklogenetskih območij, zahodne cirkulacije in orografskih pregrad. Vendar padavine
niso enakomerno razporejene skozi leto. Največ padavin pade v jesenskih mesecih, ko nad
naše kraje pritekajo tople in vlažne zračne mase, ki se še dodatno okrepijo zaradi orografskega
dviga. V času od konca avgusta do novembra se lahko ob dolgotrajnih in močnih nalivih
vodotoki na tem območju povečajo in prestopijo bregove. Poplave se lahko pojavijo tudi
spomladi zaradi padavin, ki padejo na snežno odejo, ali poleti ob kratkotrajnih močnih
nalivih, vendar so te manj pogoste.
Za porečje je značilno, da se količina padavin z oddaljevanja od alpsko-dinarske pregrade
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu, kar potrjujeta tudi zgornja grafa na slikah 12 in 13 ter karti
na slikah 14 in 15. Tako dobijo največ padavin prav povirni deli v porečju, ki se nato polni
vode stekajo v Gradaščico, ki lahko ob močnejših nalivih hitro naraste in poplavlja.
V povirnih delih pade jeseni v povprečju 170 mm padavin na mesec. Ob dolgotrajnejših in
obilnejših padavinah pa lahko pade tudi nad 400 mm padavin na mesec. Vendar jih večina
pade ob ekstremnih dogodkih, ko lahko v 12 urah pade do 120 mm padavin, v dveh dneh pa
do 240 mm. Leta 2010 je na primer na padavinski postaji Črni Vrh nad Polhovim Gradcem
padlo v mesecu septembru 411 mm padavin, od tega jih je 220 mm padlo v 48 urah. V
Šentjoštu nad Horjulom pa 236 mm v dveh dneh (Državna meteorološka služba – arhiv
meritev, 2013).
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3.4. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Porečje Gradaščice meri 181,4 km2*. Razvodnica, ki je 76,28 km* dolga in poteka večinoma
po vrhovih in slemenih, le na vzhodu porečja poteka po nižjih ravninskih delih Ljubljane. Na
severu in zahodu porečje meji na porečje Sore, na jugu in vzhodu pa na porečje Ljubljanice.
Porečje Gradaščice je močno razvejano, z izrazito pahljačasto obliko v zgornjem delu.
Dolžina vseh vodotokov v porečju znaša 443,9 km*. Gradaščica od sotočja Male vode in
Božne do Bokalc meri 14,1 km*, skupaj z Malim grabnom in Mestno Gradaščico pa 25,4
km*. Poleg Male vode in Božne, ki se južno od Polhovega Gradca združita in tečeta naprej
kot Gradaščica, ima slednja še nekaj večjih pritokov. Prosca je desni pritok Gradaščice in se
vanjo izlije pri Dolenji vasi. Večji levi pritoki so še Belica, Žirovnikov potok in Ostrožnik, ki
se Gradaščici pridruži pri Stranski vasi. Vsi pritoki so hudourniškega značaja. Največji pritok
Horjulka (ponekod imenovana tudi Horjulščica ali Šujica) priteče iz Horjulske doline in je
dolga 16,62 km*. V primerjavi z Gradaščico je manj hudourna, zaradi drugačne oblikovanosti
porečja in razširjene doline pri Horjulu. Horjulka se izlije v Gradaščico v Kozarjah, blizu
zahodne ljubljanske obvoznice. Na bokalškem jezu se Gradaščica razdeli v dva vodotoka.
Južni vodotok oz. Mali graben teče mimo Kozarij, Dolgega mosta in Viča ob barjanskem
obrobju do Ljubljanice, v katero se izliva tik nad Špico. Mestna Gradaščica je kot umetni
kanal speljana čez Vrhovce, zahodni del Viča in Trnovo. Pri križišču Koprske ulice z Jamovo
cesto se v Mestno Gradaščico izliva Glinščica, s katero nato tečeta skupaj do Ljubljanice.
Ker so v povirnih delih Gradaščice nakloni zelo veliki, padavinska voda hitro odteče, kar daje
Gradaščici hudourniški značaj. V času velikih pretokov voda hitro naraste in tudi hitro upade.
To dokazuje tudi relativen padec porečja, ki znaša 29,44 m/km**, kar pomeni, da se v
povprečju voda (v porečju) na dolžini 1 km spusti za skoraj 30 m.
Tudi vodnatost porečja je precejšna. Gostota rečne mreže znaša 2,56 km/km2***, kar pomeni,
da je v povprečju 2,56 km vodotokov na 1 km2, to je veliko več kot povprečje Slovenije,
katere gostota rečne mreže znaša 1,4 km/km2 (Bat, 2003).
* Podatki so izračunani z orodji GIS na podlagi podatkov GIS Agencije RS za okolje.
** Izračun:
Hp (padec oz. vertikalna amplituda porečja) = Hmax – Hmin = 1021 m – 285 m = 736 m
L (dolžina porečja) = 25 km
Rp (relativni padec porečja) = Hp / L = 736 m / 25 km = 29,44 m/km
*** Izračun:
I (dolžina vseh vodotokov v porečju) = 405,85 km
F (površina porečja) = 158,28 km2
D (gostota rečne mreže) = I / F = 405,85 km / 158,28 km2 = 2,56 km/km2

Slika 16: Porečje Gradaščice z vodotoki
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V porečju Gradaščice delujeta dve vodomerni postaji. Prva je nameščena pri naselju Dvor na
nadmorski višini 341 m in deluje od leta 1976. To je avtomatska merilna postaja, opremljena
z limnografom, njeno zaledje obsega 78,67 km2. Druga postaja leži ob Horjulki v Razorih, na
nadmorski višini 298 m in meri podatke vse od leta 1948. Njeno vodozbirno zaledje obsega
46,88 km2 (Hidrološki letopis…, 2012).
Avtomatska merilna postaja v Dvoru vsake pol ure izmeri vodostaj, pretok in temperaturo
vode. Te podatke lahko s polurno zamudo spremljamo tudi na spletni strani Agencije RS za
okolje (http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/Hg_30.html).

Slika 17: Meritve pretoka Gradaščice Agencije RS za okolje pri vodomerni postaji Dvor
Vir: Hidrološko poročilo…, 2010, str. 16
Gradaščica ima s pritokom Horjulka značilen dežno-snežni režim z glavnim pomladanskim
viškom marca in aprila, z malo nižjim viškom novembra ter glavnim poletnim nižkom
avgusta in drugotnim zimskim nižkom januarja in februarja (Slovenija…, 1998).
Preglednica 1: Povprečni pretoki Gradaščice v m3/s po mesecih na vodomerni postaji Dvor v
obdobju 1999−2009
Mesec
Pretok (m3/s)
Mesec
Januar
2,86
Julij
Februar
5,06
Avgust
Marec
5,63
September
April
4,27
Oktober
Maj
1,61
November
Junij
1,82
December
Vir podatkov: Hidrološki letopisi, 2013

Pretok (m3/s)
2,71
0,92
0,805
0,986
2,44
6,72
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Pretok Gradaščice pri vodomerni postaji
Dvor, v obdobju 1999−2009
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Slika 18: Povprečni mesečni pretoki Gradaščice na vodomerni postaji Dvor v obdobju
1999−2009
Vir podatkov: Hidrološki letopisi, 2013
Preglednica 2: Hidrološki podatki za Gradaščico na vodomerni postaji Dvor, v obdobju
1971−2000

Površina

Padavine

Gradaščica - vodomerna postaja Dvor, 1971−2000
Specifični
Izhlapevanje
Odtok
Pretok
odtok

km2
mm m3/s mm m3/s mm m3/s mm m3/s
78,67 1.761 4,4 726 1,81 1.035 2,59 997 2,49
Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije 1971−2000, 2008

l/s/km2
32,8

Odtočni
količnik

Bilančna
napaka

%
58,8

%
2

V vodozbirnem zaledju postaje Dvor na Gradaščici, ki meri 78,67 km2, pade v povprečju
(1971−2000) 1761 mm padavin. Od tega jih 58,77 % odteče in 41,23 % izhlapi. V povprečju
odteče 32,8 l/s/km2, to je specifični odtok, ki pove koliko vode odteče v sekundi z 1 km2
površine. Ta je največji v zgornjem toku, od tod pa postopno upada. Odtočni količnik znaša
58,8 % in predstavlja razmerje med padavinami in odteklo vodo. Bilančna napaka nam pove
odstopanje meritev zaradi netočnosti podatkov o padavinah in določitve vodozbirnega zaledja.
Če primerjamo celotno območje Slovenije, je v obdobju 1971−2000 vsako leto prejelo v
povprečju 1579 mm padavin, pri čemer je izhlapelo 717 mm in odteklo 862 mm vode.
Povprečni izmerjeni specifični odtok Slovenije je 27 l/s/km2, izmerjen odtočni količnik pa 56
% (Vodna bilanca Slovenije 1971−2000, 2008).
Podatki za porečje Gradaščice ne odstopajo bistveno od podatkov za celotno ozemlje
Slovenije. Višja sta količina padavin in odtok, ter posledično tudi specifični odtok in odtočni
količnik.
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3.5. POSELITEV IN RABA TAL
Zgornji del porečja je bil poseljen v obdobju med 10. in 15. stoletjem v času t.i. notranje
poselitve. Poselitev je bila redka in omejena na dno širših dolin ob Gradaščici in Horjulki ter
na bližnjih prisojnih pobočjih. V poznem srednjem veku je potekala višinska kolonizacija
hribovskih predelov (Slovenija…, 1998; Maze, 1985).
V Dobrovi na stičišču gradaške in horjulske doline je bil največji porast prebivalcev v
šestdesetih letih, ko se je prebivalstvo podvojilo. V poznejših letih se je priseljevanje usmerilo
v sosednje vasi proti Polhovemu Gradcu, kjer se je število prebivalcev povečalo za polovico v
zadnjih dvajsetih letih. Drugače je v hribovitih naseljih nad 600 m, kjer prebivalstvo po večini
upada, le ponekod, npr. v Črnem Vrhu in Smolniku, zaradi dobre prometne povezave
prebivalstvo še vedno narašča (Slovenija …, 1998). Oblika naselij in gostota poselitve je
odvisna predvsem od reliefnih danosti.
Čeprav sta obe dolini s širokim in ploskim dnom, brez izrazitih teras, ki bi jim nudila varno
lego, precej poplavni, prsti pa oglajene in težke, so dolinska naselja največja. V glavnih
dolinah prevladujejo gručaste vasi, ki so večinoma postavljene ob robu dolin na vršaje
stranskih potokov, izogibajo pa se pogosto poplavljenemu dnu dolin. Gručaste vasi najdemo
še na ugodnih prisojnih legah ter redkih uravnavah.
Z naraščanjem nadmorske višine in strmine se manjša tudi gostota prebivalstva. Za hribovite
predele, ki so manj primerni za poselitev, so značilne samotne kmetije s samosvojimi
značilnostmi ter manjše število strnjenih zaselkov na grebenih in pobočjih z južno
ekspozicijo. Na najbolj sončnih legah je lahko kar osemkrat več domov kot na bolj senčnih
(Slovenija …, 1998).
Pomembna je razporeditev prebivalstva po višinskih pasovih. Leta 1991 je približno ¾
prebivalstva živelo v pasu 300−400 m.n.v., torej v dnu dolin in na stiku ravnega sveta s
prisojnimi pobočji. Največja naselja so Horjul, Dobrova in Polhov Gradec (Nagode, 2008).
Prvotna naselja so se razvila na predelih, kjer so bile varne pred poplavami. Danes pozidava
poteka tudi na območjih, za katera se ve, da so bila v preteklosti ob visokih vodah
izpostavljena hudournim vodam.
Spodnji del porečja leži v jugozahodnem delu Ljubljane. Najstarejši sledovi človeka na
območju Ljubljane segajo v čas kamene dobe pred 7000 leti, ko so tu prebivali koliščarji in je
bilo Ljubljansko barje še jezero in močvirje. Pozneje so bile za naselitev tega območja
pomembne predvsem obrambna in strateška vloga grajskega griča ter bližina Ljubljanice kot
del pomembne vodne poti. Območje ima že od nekdaj tudi pomembno lego ob prometnem
križišču. V času antike je tu stala utrjena rimska naselbina Emona. Večja širitev mesta se je
začela po koncu turških upadov, ko so podrli mestno obzidje. V 18. stoletju so poglobili
Ljubljanico in zgradili Grubarjev prekop, kar je zmanjšalo pogostost poplav. Pomembno
vlogo je imela tudi izgradnja železnice Dunaj−Trst mimo Ljubljane leta 1849, ki je
pripomogla še k večjemu prometno-gospodarskemu razvoju. S priseljevanjem se je mesto
širilo v okolico in se postopno zlivalo s primestnimi naselji, sprva predvsem ob prometnih
vpadnicah.
Na preučevano območje ob spodnjem toku Gradaščice se je poselitev predvsem zaradi
neugodnih naravnih dejavnikov razširila razmeroma pozno v primerjavi z ostalim delom
Ljubljane. Ta del namreč sega na severni rob Ljubljanskega barja, kjer je bil svet precej
zamočvirjen in pogosto poplavljen. Na tem delu so dolga leta prevladovali travniki in logi,
višje pa njive, ki so oskrbovale ljubljanske prebivalce. Do 50. let prejšnjega stoletja so bila
večja območja poseljenosti le v Trnovem in Krakovem, ki so bila znana po vrtičkarstvu, okoli
pa so bila polja in travniki. Ob Tržaški cesti sta bili manjši stari agrarni naselji Glince in Vič.
Na Gmajni (Med Trnovim in Malim grabnom) so bile opekarne. Pred prvo svetovno vojno in
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po njej ter deloma po drugi svetovni vojni so z odpadki zasipali in izravnavali zemljišče, ki je
bilo zaradi kopanja gline za opekarstvo polno jam in manjših bajerjev. Nastajali so domovi
agrarnega prebivalstva. V 50. letih so začela nastajati naselja Sibirija ob Cesti dveh cesarjev
in poselitev ob Cesti v Mestni log in Rakovi Jelši. V 60. in 70. letih se je pričelo obsežnejše
širjenje mesta na to območje proti barju. Na eni strani je z načrtno gradnjo nastajalo naselje
enodružinskih hiš Murgle, na drugi pa stihijska poselitev v Rakovi Jelši. V osemdesetih letih
se je poselitev na tem območje še zgoščevala in širila, ponekod se je oblikoval koncept
stanovanjskih sosesk (trnovski bloki), strnila se je poselitev ob Tržaški cesti, pozidani so bili
Kolezija, Mirje, Trnovski pristan, Ziherlova ulica in Murgle. V devetdesetih letih je
ljubljanska obvoznica začrtala mejo širjenja mesta proti jugu. Številne črne gradnje so se
postopno legalizirale in urejale. Za obdobje po letu 2000 je značilno zgoščevanje
poselitvenega območja (na manjšem južnem delu Murgel, tik ob Malem grabnu, so se zgradile
še zadnje hiše v sklopu pritličnih enodružinskih hiš) (Orožen Adamič, 1984; Gašperič, 2004).

Slika 19: Pozidane površine v porečju Gradaščice
Na podlagi podatkov EHIS sem z orodji GIS izračunala, da je leta 2006 živelo v porečju
Gradaščice približno 61.000 prebivalcev (2006). Vendar obstajajo velike razlike med
zahodnim in skrajnim vzhodnim delom. Na zahodu in severu, kjer so velike nadmorske višine
in večji nakloni, je gostota zelo majhna. Povsem drugače je v dolini Gradaščice in Horjulke,
kjer ležijo večja naselja. Zelo veliko gostoto prebivalcev zaradi strnjene poselitve najdemo v
skrajnem vzhodnem delu porečja, kjer leži jugozahodni del Ljubljane. Z vidika poplav je to
zelo slabo, saj velika gostota prebivalcev v ravninskem delu predstavlja veliko možnost
ogroženosti zaradi poplav. Zanimiv je tudi podatek, da kar 76 % prebivalcev v porečju
Gradaščice živi v 500-metrskem pasu ob večjih vodotokih (EHIS, 2006).
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Preglednica 3: Raba tal
Raba
Njive in vrtovi
Trajni nasadi
Travniške površine
Druge kmetijske površine
Gozd
Pozidane površine
Odprta zemljišča
Vode
Skupaj
Vir podatkov: RABA, 2009

Površina (%)
3,1
0,76
22,97
1,51
61,35
9,93
0,08
0,3
100,00

Analiza rabe tal na podlagi GIS podatkov RABA je pokazala, da je porečje Gradaščice najbolj
poraslo z gozdom, saj pokriva kar 61,4 % porečja. 28,3 % je kmetijskih površin, od tega
odpade največji del na travniške površine, ki pokrivajo skoraj 23 %, njive in vrtovi pa 3,1 %
porečja. Kar 10 % porečja je pozidanega (2009).
Gozd se je ohranil predvsem zaradi hribovitosti pokrajine, velikih strmin in kislih prsti, ki so
manj ugodne za kmetijsko rabo. Površina gozda se tako kot drugod po Sloveniji povečuje
predvsem na račun opuščanja pašnikov. Leta 1823 so bili pašniki prevladujoča kmetijska
kategorija, danes so v fazi zaraščanja ali pa jih je že popolnoma prekril gozd. Poljedelske
površine so v zadnjih 150 letih večinoma pustili, da se zarastejo s travo, še posebej tiste, kjer
so naravni pogoji manj ugodni. Površine travnikov pa so se v dobršni meri ohranile, predvsem
na račun opuščanja njiv in pašnikov (Repe, 2006).
Z vidika vodnega režima je vegetacija zelo pomembna, saj obnavlja in varuje tla pred
spiranjem in plazenjem. Pomembno vlogo ima gozd, ki blaži udarce deževnih kapljic na tla,
preprečuje ustvarjanje močnejših vodnih tokov, koreninski sistem pa ima izjemno sposobnost
zadrževanja odtoka vode. Zato je večanje gozdnih površin pozitivno, velik problem pa
predstavljajo veliki goloseki, ki se pojavljajo v zadnjih letih. To privede do hitrejšega spiranja
s površja oz. erozije, posledica te pa je hitro naraščanje in za tem upadanje voda.

Slika 20: Raba tal v porečju Gradaščice
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4. PRETEKLE POPLAVE GRADAŠČICE
V porečju Gradaščice so bile v preteklem stoletju najhujše poplave leta 1924, 1926 in 1933. O
njih pričajo zapisi domačinov in članki iz takratnih časopisov. Poplave leta 1924 in 1926 so
povzročile močne padavine v povirnih delih porečja Gradaščice. Leta 1933 so močne
padavine zajele tudi osrednji del Slovenije, tako je Ljubljana doživela katastrofalne poplave
tudi zaradi velikih pretokov drugih rek. Zadnje večje poplave v porečju Gradaščice so bile leta
2010. Bile so sicer manj obsežne kot pretekle, vendar so povzročile veliko škode na območju
Ljubljane, saj se je od preteklih poplav na nekatera poplavna območja razširil jugozahodni del
Ljubljane. Podrobnejše študije vremenskih situacij in primerjavo večjih poplav so preučili
Dolinar, Klančnik in Vertačnik v članku Ekstremne padavine ob poplavah septembra 2010 –
primerjava s podobnima dogodkoma leta 1926 in 1933 (2011). V nalogi je kot primer
pogostih poplav Gradaščice tudi opis oktobrskih in novembrskih poplav leta 2012.
4.1. POPLAVE AVGUSTA 1924
''Zvečer 8. avgusta 1924 so se začeli kopičiti temni oblaki za Grmado in Toščem. Po osmi uri
je pričelo grmeti, treskati in deževati, lilo je kot iz škafa. Ura še ni bila devet zvečer, ko je
začel na Pristavi trobiti gasilski rog na pomoč. V štirih urah je padlo toliko dežja kot
običajno vse leto'' (Kavčič, Kavčič, 2005, str. 284). ''V Ljubljani je padal le pohleven dež.
Vodovje je naraščalo iz minute v minuto, v metrskih valovih. Drevje okoli hiš je pokalo in se
lomilo. Vihar je rušil strehe in kozolce in neusmiljeno podiral kar cele gozdove. Živina je
tulila in rjovela. Neusmiljene naravne sile so delovale po svoje. Voda je začela dreti v hleve,
trgala in rušila je ceste in valila s seboj plasti zemlje s hribovskih njiv in nosila velikanske
skale, kot bi bile iz lepenke. Ruvala je drevje s koreninami vred in razburkano vodovje je
treskalo ob zidove, ki so se podirali, kakor da so iz mehkega testa. Jezovi so se upognili pod
silnim pritiskom. Voda se je vse bolj razlivala in še naraščala. Pred seboj je uničevala vse,
kar se ji je postavljalo v bran'' (Jesenovec, 1995a, str. 20). ''Jutro naslednjega dne je razkrilo
grozovito nočno razdejanje. Na pristavškem polju ni bilo njiv s pridelki, vse je bilo rjavo in
prekrito z raznimi usedlinami in nanosi. Po polju je ležala živina, deli kozolcev, svinjakov, vse
polno lesa in drevja. Tam si videl del voza, drugod sode, kadi, deske, drva, vse mogoče. Na
Belici je vzelo mlin in vezan kozolec. V kapeli pri Plenku je voda spodnesla na tleh stoječi
leseni kip Kristusa in ga odnesla proti Dobrovi. Odneslo je most na Pristavi pa Anžikov most
in spodneslo je železobetonski most na Medvejku, da je padel v strugo. Na Pristavi je
Valentinu Riharju odneslo moderno strojnico za usnje pa slamoreznico in mlatilnico na vodni
pogon. V Malnu je Pavletu odneslo žago, uničilo elektriko. Ni bilo več Vrbančkovega vrta, ne
Anžikovega vrta s kozolcem, ne ute za žganjekuho. Uničene so bile Jernajčkove njive, prav
tako je izginil kozolec s štirimi štanti. Odneslo je grajsko žago, pa sadno drevje v Kužlavcu,
tja pa privalilo ogromno skalo (po oceni 80 ton), uničena so bila polja ob Mali Božni''
(Kavčič, Kavčič, 2005, str. 284).
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Slika 21: Poplave v Polhovem Gradcu, 1924
Vir: Kavčič, Kavčič, 2005, str. 248
''V Mačkovem grabnu je vzelo 1 žago (Škrabovo), 2 mlina (Jelovčnikov in Mačkov), 3 hleve
(Škrabov, Mačkov in Kobilcov), eno hišo (Meštnikovo) je v celoti vzelo, eno do strehe vzelo
(Turnšerjevo), eno do polovice zasulo (Urhovčevo). Dolina je zasuta s peskom celo nad 20
metrov visoko.
Močno sta trpeli Dobrova in vas Kozarje. Dobrovska elektrarna je morala ponoči ustaviti
obratovanje, kajti voda je med stroje nanesla toliko blata in peska, da se je pokvarilo več
strojev. Voda je poplavila vso dolino do vasi Šujica. Gradaščica je na nekaterih krajih
narasla do višine 7 metrov. Prizadete so bile naslednje vasi: Polhov Gradec, Pristava,
Srednja vas, Dolenja vas, Belica, Log, Hrastenice, Gabrje, Šujica. Uničeni so bili vsi poljski
pridelki. Ura je bila okoli treh zjutraj, ko je pridrlo vodovje v Ljubljano. Voda se je razlila
zlasti okoli bregov Gradaščice. Gradaščica in Mali graben sta bila umazana in kalna,
Glinščica pa je bila popolnoma čista. Voda je delno preplavila tudi Tržaško cesto. Na Viču je
ogrožala Mesesnelov mlin ter poplavila svet daleč naokoli. Vse viško pokopališče je bilo od
blata in ilovice tako, da je bil dostop nemogoč. Posledično je naraščala Sava. Vpliv
Ljubljanice oziroma Gradaščice se je pokazal 7 ur pozneje. Ugotovili so, da je na območju
okrog 50 km2 od 20. ure zvečer do 1. ure zjutraj padlo približno 3.700.000 kubičnih metrov
vode, kar je desetina povprečnih letnih padavin.
Škoda, ki jo je povzročila ta kratkotrajna nočna ujma, je bila ocenjena na 126 milijonov kron
ali 30 milijonov din, in sicer so jo povzročili vodotoki Hrastnica, Ločnica, Mačkov potok in
Mala Božna. Gradaščica, Sora, Ljubljanica in Sava so bile samo prejemnice teh velikih voda
in ogromne količine njihovih naplavin.
Porušeni so bili vsi mostovi in jezovi po omenjenih dolinah, doline so ostale brez cest,
telegrafskih in poštnih povezav, nekaj stanovanjskih hiš in več gospodarskih poslopij je bilo
dobesedno izbrisanih s površja, veliko pa hudo poškodovanih. Odplavljene so bile številne
žage in drugi gospodarski obrati ter vse njihove surovine in izdelki. Ljudje so ostali brez
imetja in vseh pridelkov. Doline, polja in travniki so bili prekriti tudi z več metrov debelimi
naplavinami, številna pobočja so zaradi usadov in plazov pokazala svoja gola kamnita rebra.
Hudo poškodovani so bili tudi redki gozdovi. Plazov iz zemlje je nešteto in drevje, debelo in
dolgo je naneslo v graben.
Umrla sta dva človeka, in sicer Jožef Peklaj (Maček) iz Setnice h. št. 14, star 66 let, in njegov
pastir Jožef Kozjak. Voda ju je odnesla 1 km daleč. Poginilo je tudi 15 glav živine in 16 ovac
ter 1 osel. Pri Mačku in Kobilici je bila vsa živina mrtva, prav tako ovce pri Gornjem
Gabršniku'' (Jesenovec, 1995a, str. 20−24).
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Slikovit zgornji opis priča o grozotah poplav v času, ko so poplave naredile veliko razdejanje.
8. avgusta 1924 zvečer je zgornji del porečja Gradaščice zajelo zelo močno neurje. Zapis
priča tudi o močnem vetru, ki je ruval drevesa in odkrival strehe. Vode so zelo hitro narasle in
se začele razlivati. Velika moč vode je odnašala vse pred seboj, odnesla je veliko hiš, hlevov,
mostov, žag in mlinov. Prizaneseno ni bilo niti živini, voda je terjala tudi dve smrtni žrtvi.
Najhuje je bilo v zgornjem delu Gradaščice, predvsem na območju Polhovega Gradca in ob
nižje ležečih vaseh do Dobrove in Kozarij ter ob njenih pritokih Mala voda, Mačkov graben,
Belškov graben ... Številni plazovi in blatni grušč so zasuli nekatere hiše, na polja pa je voda
odložila debelo plast nanosov. Povsod so ležali ostanki drevja in lesa, večina pridelkov je bila
uničena. V Ljubljani naj bi voda začela poplavljati okoli tretje ure zjutraj. Najhuje je bilo na
Viču, kjer je voda poplavila svet daleč naokoli, med njimi tudi viško pokopališče, ki je bilo
popolnoma zasuto z blatom in ilovico, deloma je poplavilo tudi Tržaško cesto. V petih urah
(od osmih zvečer, do enih zjutraj) naj bi po ocenah na 50 km2 padlo okoli ''3,7 milijona m3
dežja'' (Jesenovec, 1995a, str. 23), kar je desetina povprečnih letnih padavin.
4.2. POPLAVE SEPTEMBRA 1926
''27. septembra 1926. leta je Slovenijo v trikotniku Ljubljana - Vrhnika - Škofja Loka zajela
katastrofalna poplava, ki je uničila vse letne pridelke, razrušila nešteto domov in oropala na
stotine družin strehe in zavetja pred bližajočo se zimo. Dan pred usodnim ponedeljkom je
zaradi nastale vremenske situacije prišlo do močnih padavin v Tržaškem zalivu. Te so se
preko Vipavske doline in Nanosa okrepljene premaknile nad središče omenjenega trikotnika,
ki je postalo eno najbolj žalostnih prizorišč katastrofe (Trata 300 mm padavin, Lučine 341
mm). Po ocenah je na najbolj prizadeto območje, ki je obsegalo okrog 600 km2, padlo
približno 60 milijonov m3 vode, ki je odtekla v približno 12 urah v glavnem iz povirja
Gradaščice in Poljanske Sore. Na območju Gradaščice so vode, ki so od trenutka do trenutka
naraščale predvsem v dolini pritoka Velike in Male Božne ter Mačkovega grabna, začele
valiti drevje, hlode in drug material. Vse to je zamašilo betonski most pri Pristavi, kjer je
okoli 10. ure zajezena voda podrla obrežni betonski zid in porušila hišo krojača Josipa
Koprivca'' (Kolbezen, 1992, str. 216). ''Zajezena voda se je nato obrnila proti Vrbančkovi
hiši, Požarni brambi in tedanji Mostarjevi hiši. Odnesla je Mostarjevo hišo, polovico
Vrbančkove, pol Požarne brambe, Janežev hlev in Janeževo strojnico za kože ter Štajercevo
hišo. Udarila je čez pristavške njive, odnesla Janžev kozolec, vzela Kršinski in Sovov most.
Voda je bila na Pristavi še za meter višja kot leta 1924. Povodenj je spet podrla
železobetonski in leseni most na Medvejku. O cesti proti Zalogu ni bilo sledi. Kjer so bile prej
poti, je po tem tekla voda. V Petačevem grabnu je podrla Podrebcevo bajto, v kateri je bil
nekdaj mlin in spet na pol podrla Petačevo hišo. Tokrat je bilo zelo hudo tudi v
Potrebuježevem grabnu. Na pobočju dela Ažmanovega posestva se je utrgal zemeljski plaz, ki
je zasul Potrebuježevo hišo, narasla voda pa jo je odnesla, da ni bilo sledu, kje je stala.
Odnesla je tudi Potrebuježev mlin in žago ter spodnesla hlev, da je utonilo pet glav živine''
(Kavčič, Kavčič, 2005, str. 286, 287).
''Vodni val, ki je drvel dalje, je povzročil razdejanje po celotni dolini Gradaščice. Hudourne
vode in zemeljski plazovi so uničili hiše, večje število mostov in brvi. Cesta med Logom in
Hrastenicami je bila na več mestih odnesena ali uničena. Na Logu sta bili dve hiši, Trobčeva
in Škubčeva, do strehe zasuti z gramozom, blatom, vejami in drugimi naplavinami. Od zadnjih
hiš vasi Loga pa do vasi Belica je odneslo 400 m ceste. Na cesti med Polhovim Gradcem in
Dobrovo je zdrselo nad 40 usadov'' (Kolbezen, 1992, str. 216).
''V Ljubljani sta močno poplavljali Glinščica in Gradaščica. Pod vodo je bila vsa Rožna
dolina in ljudje, ki so imeli opravke v mestu, niso mogli domov, ker je segala voda po
nekaterih mestih do prsi odraslega človeka … Posebno prizadet je tako imenovani Stari Vič,
ki je ves poplavljen. Najbolj visoko voda stoji v Novi vasi, kjer dosega višino ponekod celo
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dveh metrov. Vsaka zveza s tem okrajem je nemogoča. Voda je drla po cestah in po vrtovih
kot besneč hudournik. Tudi v Trnovem in v Koleziji je voda vdrla skoraj v vse podpritlične in
pritlične prostore … Velikansko škodo je napravila voda s tem, da je udrla v kleti in druge
shrambe, kjer je uničila vse zaloge živil… Na več mestih so v vodi in blatu zastali avtomobili
in druga vozila … V nekaterih krajih je narasla voda tako visoko, da so morali ljudje
pobegniti na podstrešje. 27. 9. 1926 je Gradaščica v Ljubljani zalila Rožno dolino, se prelila
čez železnico in Tržaško cesto ter poplavila Trnovo in Vič 2 m visoko'' (Jurman, 1995, str. 25,
26). Po ulicah Ljubljane, predvsem na območju Viča, Mirja, Rožne doline, Trnovega, Murgel
ter Most, so se prelivali celi potoki, ki so zalili hiše, gospodarska poslopja in druge objekte
ter odložili ogromne množine vsakovrstnega materiala, predvsem blata, peska, lesa in
izruvanih dreves …'' (Kolbezen 1992, str. 216, 217).
''Vsa škoda je bila ocenjena na 6.034.100 din. Tri človeške žrtve so bile na Tržaški cesti''
(Jurman, 1995, str. 25, 26). ''Pri prehodu čez vodo po lestvi je z nje zdrsnila deklica, Facijeva
iz Polhovega Gradca, in utonila. Voda jo je odnesla, pozneje so utopljenko našli v obrežnem
grmovju pod Babčerjem med Babno goro in Belico'' (Kavčič, Kavčič, 2005, str. 286).
''Po ocenah naj bi Gradaščica dosegla normalni pretok okrog 180 m3/s. Nastale so zajezitve
in ob njihovih porušitvah je vodni val dosegel 269 m3/s (povprečni pretok Gradaščice v
Razorih pred izlivom Horjulke 3,30 m3/s) in povzročil katastrofo'' (Kolbezen, 1992, str. 217).
Samo dve leti pozneje, ko so si ljudje za silo opomogli od prejšnjih poplav, so območje
ponovno prizadele velike poplave, ki so bile še nekoliko hujše od poplav avgusta 1924.
Močno deževje je zajelo območje med Vrhniko, Ljubljano in Škofjo Loko. V zgornjem toku
Gradaščice so bili prizadeti tudi Petačev, Potrebuježev in Mačkov graben. Na Pristavi naj bi
bila 27. septembra 1926 voda še za približno meter višje kot v prejšnjih poplavah. Visoke
vode so prizadele celotno dolino Gradaščice. Nekateri so si komaj opomogli od prejšnjih
poplav, popravili hiše, žage, mline, ceste in mostove, ki pa so jih poplave leta 1926 ponovno
odnesle. Marsikdo je bil tik pred zimo ob vse svoje pridelke, ponekod je odneslo tudi hleve in
živino. Na območju med Belico in Logom je voda odnesla 400 metrov ceste. Poplave so
tokrat zajele tudi velik del Ljubljane. Pod vodo je bila vsa Rožna dolina, po opisih naj bi voda
segala do prsi odraslega človeka. Ponovno je bil poplavljen stari in novi del Viča. Poplavljena
so bila območja Murgel, Mirja, Trnovo in Kolezija, ponekod je bila voda visoka dva metra.
Voda je tekla po ulicah, avti in ostala vozila so bila zaliti z vodo in blatom, prav tako vrtovi.
Zalilo je kleti in tako uničilo shrambe z živili. Voda je vzela tri človeška življenja na Tržaški
cesti in eno v Polhovem Gradcu.

Slika 22: Prostorska razporeditev petdnevne vsote padavin, ki so padle med 7. uro 26.
septembra in 7. uro 1. oktobra 1926
Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 65
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Padavinsko obdobje je trajalo od 26. septembra do 1. oktobra 1926. Vremenska slika je 25.
septembra kazala območje nizkega zračnega pritiska nad Britanskim otočjem in Severnim
morjem. Nad Panonsko nižino je nastal plitev ciklon. Nad Slovenijo je z jugozahodnimi in
južnimi vetrovi prihajal vlažen zrak. Ti vetrovi so že naslednji dan trčili ob alpsko-dinarsko
pregrado in nastale so nevihte z močnimi nalivi. Največ padavin je padlo na dinarski pregradi
in na območju Krasa. 27. septembra se je nad severnim delom Italije razvil sekundarni ciklon,
ki je nato potoval proti Sloveniji. Močno deževje je zajelo tudi del severne in osrednje
Slovenije in na istem območju vztrajalo še naslednji dan. Višek padavin je bil izmerjen 28.
septembra ob 7. uri zjutraj. V naslednjih dneh se je intenziteta padavin postopno umirila
(Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011).
Več kot 300 mm padavin je od 26. septembra do 1. oktobra padlo na območju Krasa, IdrijskoCerkljanskega in Polhograjskega hribovja v porečjih Soče, Sore, Ljubljanice in Gradaščice.
Najbolj kritično je bilo na Gradaščici. Povprečne padavine so na povodju dosegle skoraj 300
mm, to pomeni 4,6 milijona m3 padavinske vode. V Osrednji Sloveniji z Ljubljano pa je bila
do tedaj izmerjena največja količin dežja v tako kratkem časovnem obdobju (Dolinar,
Klančar, Vertačnik, 2011).

Povprečne dnevne padavine v porečju
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Slika 23: Povprečne dnevne padavin v porečju Gradaščice za padavinski dogodek septembra
1926
Vir podatkov: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011
Iz slike 23 je razvidno, da je večina padavin na povodju Gradaščice padla do 28. septembra.
Te nenavadno velike količine padavin v enem dnevu so povzročile obilne hudourniške
poplave.
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4.3. POPLAVE SEPTEMBRA 1933
Naslednje večje poplave v porečju Gradaščice so bile 23. in 24. septembra 1933. To so bile že
tretje velike poplave v desetih letih na tem območju. Vendar so bile te v nekoliko drugačnem
obsegu kot predhodni dve, saj je bil najbolj prizadet predvsem spodnji del porečja Gradaščice
na območju Ljubljane. Prav tako so bile padavine ob poplavah 1926 precej stacionarne, tokrat
pa se je padavinski višek selil po različnih območjih Slovenije, prizadeta so bila številna
povodja, najbolj v osrednji Sloveniji.

Slika 24: Poplave v Trnovem, 1933
Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Izjemen padavinski dogodek se je začel 20. septembra in se nadaljeval do 24. septembra 1933.
Ciklonsko območje se je 20. septembra iznad Velike Britanije pomikalo proti jugovzhodu. Do
naslednjega jutra je več kot 100 mm (lokalno nad 150 mm) padavin padlo v pasu od Krasa do
območja Postojne. Prostorska porazdelitev padavin na ta dan je bila zelo spremenljiva, kar
kaže na to, da je šlo za konvektiven proces z močnimi lokalnimi nalivi. Nato se je ciklonsko
območje premikalo prek Alp, padavinski maksimum se je preselil na skrajni severozahodni
del Slovenije in tam presegel 100 mm. 22. septembra je ciklon prešel Slovenijo in se popoldne
prek Alp umaknil proti severu. Močno deževje je prinesel nov sekundarni ciklon, ki je nastal
nad Tirenskim morjem. Spremenila se je lokalna cirkulacija, zračne mase od juga so
povzročile zelo močne padavine v pasu od kočevskega hribovja na jugu do Pohorja in
Kamniško-Savinjskih Alp na severu. Zanimiv je izjemno velik horizontalni gradient padavin
od omenjenega pasu proti vzhodu. Na razdalji manj kot 30 km je dnevna količina padavin
padla s 120 mm na manj kot 15 mm. Deževje se je 23. septembra postopno umirilo in
naslednje jutro so več kot 50 mm padavin izmerili le še na območju Kamniško-Savinjskih Alp
(Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011).
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Slika 25: Prostorska razporeditev šestdnevne vsote padavin, med 7. uro 19. septembra in 7.
uro 25. septembra 1933
Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 66
Med padavinskim dogodkom se je padavinski višek selil, zato so bila zaradi velike količine
padavin prizadeta številna povodja. Med njimi najbolj Ljubljanica 21. septembra ter
Kamniška Bistrica in Savinja 23. septembra. V porečju Gradaščice je 23. septembra padlo 80
mm padavin, 22. septembra 55 mm, 21. septembra 35 mm padavin in prav toliko 24.
septembra (slika 25).
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Slika 26: Povprečne dnevne količine padavin v porečju Gradaščice za padavinski dogodek
septembra 1933
Vir podatkov: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011
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4.4. POPLAVE SEPTEMBRA 2010
Leta 2010 je letna količina padavin v osrednji Sloveniji za petino presegla povprečne. V
Ljubljani so izmerili več kot trikratno količino običajnih padavin v septembru, v drugi tretjini
meseca pa je padlo sedemkrat toliko padavin kot običajno. Obilne padavine, ki so od četrtka
16. septembra do nedelje 19. septembra 2010 zajele vso Slovenijo, so povzročile poplave, ki
sodijo med tri največje v zadnjih sto letih. Na več vodomernih postajah po Sloveniji so bile
zabeležene rekordne vrednosti pretokov v opazovanem obdobju (Cegnar, 2011).

Slika 27: Vsota štiridnevnih padavin od 8. ure 16. septembra do 8. ure 20. septembra 2010
Vir: Hidrološko poročilo …, 2010
Vremenska slika
15. septembra je vremenska slika pokazala obsežno in globoko območje nizkega zračnega
pritiska nad severno Evropo, ki je segalo tudi na severni del srednje Evrope. Od severozahoda
se je Alpam počasi bližala hladna fronta z obsežnim jedrom hladnega zraka. Hkrati je nastalo
plitvo ciklonsko območje zahodno od Pirenejskega polotoka z manjšim jedrom hladnega in
vlažnega zraka, ki se je pomikal proti Pirenejskemu polotoku. Pri nas je bilo ta dan sprva
sončno in toplo, čez dan se je začelo oblačiti in zapihal je jugozahodni veter. Naslednji dan je
oblačnost hladne fronte dosegla Slovenijo. V severni in osrednji Sloveniji je občasno
deževalo. Ob morju je pihal jugo. V noči na 17. september se je dež okrepil in razširil nad vso
Slovenijo. V severni polovici Slovenije je do jutra padlo več kot 20 mm padavin, največ v
Posočju. Medtem se je drugo ciklonsko območje nad Pirenejskim polotokom nekoliko
poglobilo in se čez dan pomikalo proti severni Italiji. Nad Slovenijo in okolico se je
vzpostavila nepremična frontalna cona. Od severa je v nižjih plasteh ozračja proti nam
prodiral hladnejši zrak, na sprednji strani sredozemskega ciklona pa je proti Alpam narivalo
toplo in z vlago nasičeno zračno maso. Čez dan je bilo nad Slovenjo oblačno s padavinami,
deloma v obliki nalivov. Največ dežja je padlo v zahodni in osrednji Sloveniji. V noči na 18.
september se je dež večinoma še okrepil, v zahodni polovici Slovenije so se pojavljale
krajevne nevihte. V soboto 18. septembra je plitev Sredozemski ciklon na svoji poti proti
vzhodu dosegel severno Sredozemlje. Pri nas je bilo čez dan oblačno in deževno, čeprav se je
intenziteta padavin nekoliko zmanjšala. Popoldne in zvečer se je dež na zahodu spet okrepil,
na Primorskem so bile zvečer nevihte. V noči iz 18. na 19. september se je ciklon pomaknil
južneje od nas in s seboj potegnil vremensko fronto. Vso državo je zajel dež, padavine so bile
najbolj obilne v jugozahodnem delu Slovenije. Zjutraj je dež slabel in od severozahoda proti
jugovzhodu postopno ponehal. Od severozahoda se je začelo jasniti (Dolinar, Klančnik,
Vertačnik, 2011).
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Slika 28: Poplave na območju Sibirije v južnem delu Ljubljane, 2010
Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje, 2010
Padavine
Deževje je bilo na številnih območjih rekordno, izjemne so bile tako dnevne kot večdnevne
višine padavin. Od četrtka popoldne do nedelje zjutraj je največ padavin padlo na območju
med Ajdovščino in Idrijo, lokalno več kot 500 mm. Marsikje v osrednji in zahodni Sloveniji
je padavinska vsota presegla 200 mm. Na številnih postajah je glavnina padavin padla v 24urnem obdobju (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). V 48 urah je padlo povprečno 175 mm
padavin, kar je največja količina v takšnem časovnem obdobju v zadnjih 60 letih. Številne
padavinske postaje so dosegle ali presegle 100-letno povratno dobo za dvodnevno vsoto
padavin. V Ljubljani je padlo 271 mm med 17. in 20. septembrom, kar je več kot ob
obsežnejših poplavah leta 1926 (255 mm) in 1933 (259 mm). V zahodni in osrednji Sloveniji
je med 17. in 20. septembrom padlo med petino in četrtino povprečne letne količine padavin.
Gradaščica pri Dvoru je s konico visokovodnega vala dosegla 100-letno povratno dobo
(Komac, Zorn, 2011).
Opisane padavinske razmere so povzročile večkratna povečanja pretokov rek, prizadeta so
bila številna povodja. Do 18. septembra zjutraj se je največ dežja izlilo v porečje Gradaščice,
naslednji dan pa v povodje Ljubljanice. Glede na celotno padavinsko obdobje je prav tako
največ padavin padlo v povodju Gradaščice. V povprečju je padlo 300 mm padavin, kar je
prav toliko kot med poplavnim dogodkom leta 1926. Le nekoliko manj padavin so dobila
povodja Soče, Ljubljanice, Sore in Kamniške Bistrice. Glede na širše območje pa močno
izstopa povodje srednje Save s prostorskim povprečjem padavin okoli 250 mm (Dolinar,
Klančnik, Vertačnik, 2011).
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Slika 29: Radarska slika padavin 17. septembra ob 3.00 po srednjeevropskem poletnem času
Vir: Poročilo o izjemno obilnih padavinah …, 2010, str. 9

Slika 30: Časovni potek polurnih višin padavin na samodejni meteorološki postaji Ljubljana
Bežigrad od 16. septembra popoldne do 19. septembra dopoldne.
Vir: Poročilo o izjemno obilnih padavinah …, 2010, str. 13
Pretoki rek in poplave
Velike količine padavin so povzročile porast rek in njihovo razlivanje. 17. septembra
dopoldne so najprej začele naraščati vode v zgornjem Posočju, te so popoldne že dosegle
velike pretoke. Popoldne je prvič močno narasla tudi Gradaščica v Dvoru, postopno pa so se
povečevali tudi pretoki v ostalih delih države. Naslednji dan so se v jutranjih in dopoldanskih
urah močno povečali pretoki Soče s pritoki, Idrijca in Poljanska Sora, čez dan pretoki kraških
rek (Ljubljanica, Krka, Reka, Vipava) in reke v severovzhodnem delu države (Ledava,
Ščavnica, Velika Krka), ki so največje pretoke dosegle naslednji dan, 19. septembra. Še istega
dne in naslednji dan so se ponekod pretoki že zmanjševali. Visokovodne konice pa so se
začele pomikati v spodnje tokove večjih rek. Najbolj so poplavljale reke v zahodnem delu
države. Poplavljene so bile tudi velike površine urbanih območij v večjem delu države, pod
vodo so bila kraška polja in Ljubljansko barje.
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Prognostične službe Agencije RS za okolje so na bližajoče se poplave pravočasno opozorile in
poskrbele za sprotno obveščanje in seznanjanje s potekom vremenskega in hidrološkega
dogajanja ter izdajo opozoril (Strojan in sod., 2011).

Slika 31: Poplave Gradaščice na Belici, 2010
Avtor: Klemen Zibelnik, 2010
Gradaščica
Prve obilnejše padavine v porečju Gradaščice so se začele že v noči med 16. in 17.
septembrom. Zjutraj ob 6.30 je Gradaščica pri Dvoru dosegla višino 194 cm in pretok 23,2
l/m2. Gradaščica je nato nekoliko upadla, vendar so se dopoldne padavine zopet močno
okrepile. Izredno močne padavine so povzročile velik vodni preskok okoli 12. ure, meritve na
meteorološki postaji Dvor so v pol ure zabeležile hiter dvig gladine Gradaščice, in sicer za 60
cm (12.00 − 195 cm, 12.30 – 255 cm). Takrat je Gradaščica začela poplavljati v zgornjem
toku. Do 13.30 se je vodostaj povečal na 295 m, poleg okoliških travnikov je voda večkrat
poplavila tudi glavno cesto med Logom in Srednjo vasjo, zalila pa je tudi nekaj kleti in
gospodarskih poslopij. Intenzivnost padavin se je nato zmanjšala, vendar je Gradaščica še
naraščala. Najvišjo izmerjeno vrednost je dosegla ob 17.00, ko je Gradaščica dosegla vodostaj
301 cm in pretok 51,3 l/m2. Padavine so se nato umirile, pretok Gradaščice se je počasi
zmanjšal in do 23.30 upadel na 255 cm. Vendar so se takrat padavine zopet okrepile in
Gradaščica je proti jutru ponovno poplavljala. Ob 3.00 doseže najvišji vodostaj (306 cm) in
pretok (63 m3/s) v teh dneh. Vrednosti bi morale biti še višje, vendar je Gradaščica tik pred
merilno postajo prebila nasip. Tako se je del toka preusmeril in tekel po okoliških njivah in
travnikih. Agencija RS za okolje je vendarle preračunala, da naj bi takrat pretok Gradaščice
znašal 67,5 m3/s in imel višino 313 cm (Hidrološko poročilo …, 2010).
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Povprečne dnevne padavine v porečju
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Slika 32: Povprečne dnevne padavine v porečju Gradaščice za padavinski dogodek sep. 2010
Vir podatkov: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011
Pretok Gradaščice je dosegel 25- in 50-letno povratno dobo. Volumen vala je od 17. do 21.
septembra 2010 znašal 9,7 mil. m3. Merilna postaja na Gradaščici v Dvoru je izmerila največji
pretok 67,5 m3/s v obdobju delovanja postaje od leta 1979. Pred tem je bil največji pretok
65,4 m3/s izmerjen junija 1982 leta (Hidrološko poročilo …, 2010).

Slika 33: Poplave v južnem delu Viča, 2010
Avtor: Birk, 2010
Analize so pokazale, da je bil poplavni dogodek septembra 2010 izjemen glede na razsežnost,
saj so poplave zajela skoraj vso Slovenjo. Poplave so uvrstili v sam vrh teh izrednih
dogodkov, vendar na prvem mestu še vedno ostajata poplavi iz leta 1926 in 1933. Je pa bila
škoda, ki so jo povzročile zadnje poplave, nedvomno večja od prejšnjih dveh. To je predvsem
posledica urbanizacije, ki se je v zadnjih desetletjih tudi na poplavnih območjih močno
povečala (Hidrološko poročilo …, 2010).
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Slika 34: Poplave Fajfarjeve ulice na Viču, 2010
Avtor: Novaković, 2010
4.5. PRIMERJAVA PADAVINSKIH DOGODKOV LETA 1926, 1933 IN 2010
Dlje v preteklost kot segajo poplave, manj imamo podatkov o njih. O zgoraj opisanih
poplavah iz leta 1924 imamo zelo malo podatkov o padavinskih vzorcih v času poplav. Iz
opisov lahko sklepamo, da so bile padavine zgoščene na manjšem območju in da je v zelo
kratkem časovnem obdobju (enem dnevu) padla zelo velika količin padavin. Običajno za tak
dogodek pravimo, da se je utrgal oblak. Največ padavin je padlo v zgornjem delu porečja
Gradaščice, v Ljubljani pa je bilo dežja občutno manj. Horjulka in Glinščica sta bili v
normalnem stanju in nista povzročali večjih razlivanj na območju Ljubljane.
Veliko bolje so padavinske dogodke ob poplavah 1926 in 1933 v povezavi s poplavami 2010
opisali avtorji Dolinar, Klančar, Vertačnik (2011). Če vse tri primerjamo glede na splošno
cirkulacijo v ozračju ter časovno in prostorsko porazdelitev padavin, sta si precej podobna
padavinska dogodka leta 1926 in 2010. Oba sta bila razmeroma kratka in z lokalno zelo
intenzivnimi padavinami. Predvsem sta si dogodka podobna po prostorskem vzorcu višine
padavin. V obeh primerih je na severnem delu Trnovske planote padlo tudi več kot 380 mm
padavin, območje obilnejših padavin pa je bilo omejeno na Dinarsko-Alpsko pregrado in se je
prek Ljubljanske kotline razširilo na območje južnih Kamniško-Savinjskih Alp in
severozahodnega Posavskega hribovja. Tudi porazdelitev padavin po povodjih je bila ob obeh
dogodkih podobna, z viški na Gradaščici, Soči, Ljubljanici in Sori. Nekoliko več padavin je
2010 padlo na povodju Savinje, Kamniške Bistrice, Krke in jadranskih rek, kar je imelo za
posledico obširnejše poplave kot na istem območju leta 1926 (2011).
Preglednica 4: Povprečne padavine na območju Slovenije za posamezne padavinske dogodke
Leto
Povprečne padavine (mm)
1926
175
1933
179
2012
202
Vir podatkov: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 67
Precej drugačen od omenjenih dveh je bil padavinski dogodek leta 1933, ko padavinski
maksimum ni bil tako stacionaren kot pri drugih dveh, temveč se je iz dneva v dan selil po
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državi. Prav tako je bilo območje najobilnejših padavin večje in pomaknjeno vzhodneje,
vendar dnevni ekstremi razen redkih izjem niso presegli 150 mm. Dotok zračnih mas se je
med dogodkom bistveno spreminjal, padavinski maksimum pa se je zato premikal po državi.
Glede na količino padavin so izstopala povodja Kamniške Bistrice, Savinje, Krke in
Ljubljanice (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011).
Če pogledamo količino padavin, ki je ob določenem padavinskem dogodku padlo na območju
celotne Slovenije, izstopa dogodek iz leta 2010. Ploskovno povprečje za Slovenijo je bilo v
letih 1926 in 1933 skoraj podobno (175 in 179 mm), ob zadnjih septembrskih poplavah pa je
bilo precej višje (202 mm) (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011).

Slika 35: Prostorska porazdelitev padavin po posameznih dnevih med padavinskim dogodkom
od 27. do 30. septembra 1926
Vir.: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 61
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Slika 36: Prostorska porazdelitev padavin po posameznih dnevih med padavinskim dogodkom
od 20. do 25. septembra 1933
Vir.: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 62

Slika 37: Prostorska porazdelitev padavin po posameznih dnevih med padavinskim dogodkom
od 17. do 20. septembra 2010
Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 63
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Slika 38: Časovni potek močnega deževja v Ljubljani za posamezni padavinski dogodek
Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 68
Poplave septembra 2010 je v primerjavi s preteklimi izjemnimi padavinskimi dogodki najbolj
zaznamoval izjemno velik obseg območja, ki je prejelo zelo veliko količino padavin. V
primerjavi s poplavami ob koncu septembra 1926 so bili nalivi septembra 2010 večinoma
manj izraziti. Zlasti veliko dežja je bilo v pasu od Krasa do Polhograjskih dolomitov, dnevna
količina je takrat v Godnjah na Krasu znašala 214 mm, na Sv. Katarini 272 mm, na Trati 300
mm in v Lučinah 341 mm. Ponekod je v nekaj urah padlo okoli 200 mm dežja. Poplave leta
1933 so bile obsežnejše, padavine pa so bile časovno in prostorsko bolj enakomerno
razporejene kot leta 1926 (Poročilo o izjemno obilnih padavinah …, 2010).

4.6. OSTALE VEČJE POPLAVE
Zgoraj opisane poplave Gradaščice so le ene največjih in najodmevnejših, poleg njih pa so
območje zaznamovale tudi druge večje poplave. 4. novembra 1998 so močni nalivi povzročili
poplave Gradaščice, ki je zalila velik del južne Ljubljane. Na Viču in v Rožni dolini je bila
voda ponekod visoka 2 m. V enem dnevu je v Polhograjskem hribovju padlo čez 300 mm
padavin, na območju Ljubljane pa 106,8 mm padavin. (Mali vodni tokovi …, 2011).
Novembra 1990 je bil na Gradaščici v Dvoru pri Polhovem Gradcu zabeležen pretok 53 m3/s,
velik pretok (nad 45 m3/s) je presegla še v letih 1985, 1987, 1989, 1994 (Komac, Natek, Zorn,
2008). Prav tako so zabeležene poplave Ljubljanice in Malega grabna oktobra 1978. Poleg teh
se v virih omenjajo tudi poplave septembra 1968, ko so bili močni nalivi na Črnem Vrhu nad
Polhovim Gradcem. Hudourniške vode so takrat sprožile več zemeljskih plazov, poškodovale
ceste ter uničile več njiv in travnikov (Jesenovec, 1995c).
Predvsem v zgornjem toku Gradaščice so poplave zelo pogost pojav, lahko se pojavljajo
skoraj vsako leto, včasih celo večkrat na leto. Tak primer so tudi spodaj opisane poplave
oktobra in novembra 2012.
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Slika 39: Poplave Gradaščice na Logu, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
4.6.1. POPLAVE OKTOBRA IN NOVEMBRA 2012
Leto 2012 sta zaznamovali velika sušnost in izjemno topla jesen. V drugi polovici oktobra so
bile namerjene nenavadno visoke temperature za ta letni čas. Nad Slovenijo je nekaj dni
pritekal zelo topel subtropski zrak, ob koncu meseca pa je zapihal vlažen jugozahodnik in
prinesel obilne padavine v večjem delu Slovenije. Zelo dolg padavinski dogodek, od 26.
oktobra do 6. novembra, je povzročil, da je ponekod padla rekordna količina padavin.
Vodnatost rek se je iz zelo nizkovodnih stanj nenadno povečala do velikih pretokov. Nekaj
rek je večkrat prestopilo bregove.

Slika 40: Karta višine padavin od 26. oktobra zjutraj do 6. novembra zjutraj
Vir: Vertačnik, 2013
Od 26. do 28. oktobra je na območju Slovenije padlo od 80 do okoli 200 mm padavin, le na
skrajnem severovzhodu in jugozahodu je bilo padavin manj kot 60 mm. Ponekod na
Goriškem je v manj kot 30 urah padlo nad 300 mm padavin. Na nekaterih postajah v vsem
merilnem nizu še niso izmerili tako velike dvodnevne vsote padavin (Obilen dež in močan
veter 4. in 5. novembra 2012, 2012).
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Slika 41: Poplave Gradaščice v Dvoru, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
Največje poplave so bile ob Vipavi in ob nekaterih njenih pritokih, kjer so bili doseženi
pretoki s povratno dobo do 100 let. Ob Krki, Ljubljanici, Sotli, Savinji v Laškem, ob
Gradaščici in Poljanski Sori so bile poplave v manjšem obsegu na območjih pogostih poplav.
V noči na 28. oktobra se je shladilo in ponekod po nižinah je zapadlo nekaj centimetrov
snega, v višjih legah marsikje nad 20 cm (Obilna dež in sneg od 26. do 28. oktobra 2012,
2012). V nekaterih delih Slovenije je močno deževje in sneženje povzročilo precejšnjo
gmotno škode. Prvega novembra je marsikje zopet zmerno do obilno deževalo. Nove močne
padavine so skrajni zahod države zajele 4. novembra zvečer in se v noči na 5. november
razširile nad večji del zahodne Slovenije z vmesnimi močnejšimi nalivi. Dopoldne se je višek
padavin premaknil nad Kamniško-Savinjske Alpe in Pohorje. Nekaj dežja je bilo ponekod po
državi še popoldne in zvečer. Na nekaterih postajah so bili zabeleženi močnejši nalivi oziroma
nekajurna obdobja močnih padavin. Marsikje je večina padavin padla v manj kot 12 urah.
Zaradi velike predhodne namočenosti tal in taljenja snega, ki je padel konec oktobra, so reke
že ob majhni količini padavin začele hitro naraščati (Obilen dež in močan veter 4. in 5.
novembra 2012, 2012).

Slika 42: Shematski prikaz 72-urne višine padavin do 29. oktobra zjutraj
Vir: Obilna dež in sneg od 26. do 28. oktobra 2012, 2012, str. 14
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Sledila so obsežna poplavljanja rek na Koroškem, kje so njihovi pretoki dosegli oziroma
večinoma presegli največje obdobne pretoke. Poplavljale so tudi Savinja v zgornjem toku s
pritoki, Dravinja s pritoki, Sava Bohinjka, Sava Dolinka in Sotla s pritoki. Proti večeru sta
začeli poplavljati Sava v Zasavju in Posavju ter Mura znotraj protipoplavnih nasipov. Najhuje
je poplavljala Drava, saj je zaradi povečanega pritoka iz Avstrije dopoldne 5. novembra
močno narasla in poplavljala zlasti v spodnjem toku v Sloveniji. Škoda, ki so jo poplave
povzročile 4. in 5. novembra, je največja popisana škoda zaradi naravnih nesreč v zgodovini
samostojne Slovenije (Kobold, 2013).

Slika 43: Poplave Gradaščice v Dolenji vasi, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
Padavine, ki so v presledkih zajele Slovenijo konec oktobra in v začetku novembra, so
dodobra namočile tla, tako da so že manjše količine novih povzročale visoke pretoke rek in
ponekod tudi poplave. K povečanim pretokom 5. novembra je dodatno prispevalo tudi taljenje
snega, ki je zapadel konec oktobra.

Slika 44: Shematski prikaz 48-urne višine padavin do 6. novembra zjutraj
Vir: Obilen dež in močan veter 4. in 5. novembra 2012, 2012, str. 17
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Gradaščica
V daljšem časovnem obdobju od 26. oktobra do 6. novembra je v porečju Gradaščice padlo
zelo veliko padavin, kar je povzročilo, da je Gradaščica kar nekajkrat prestopila bregove.
Prvič je visok pretok dosegla 27. oktobra 2012. Naraščati je začela že dopoldne; ob 16.00 je v
Dvoru dosegla največji vodostaj 278 cm. Nato je Gradaščica do 19.00 nekoliko upadla, in
sicer na 249 cm, vendar zaradi ponovnega deževja zopet začela naraščat. Ob 21.00 je bila v
Dvoru zabeležena višina 288 cm, takrat je bilo pri naselju Dvor na cesti 30 cm vode. Najvišji
vodostaj pa je dosegla ponoči iz 27. na 28. oktober. Ob 0.30 je bil zabeležen najvišji vodostaj
v tem padavinskem obdobju (304 cm), ki se je zelo približal rekordno izmerjenemu vodostaju
septembra 2010, ko je znašal 306 cm. Proti jutru se je občutno shladilo in dež je prešel v sneg,
zato je nivo vode začel upadati in vode so se okoli pete ure zjutraj vrnile v struge.
(Podatki samodejnih hidroloških postaj, 2012)

Slika 45: Poplave Gradaščice v Dolenji vasi, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
Tretje visoke vode so nastopile v ponedeljek 1. novembra 2012 in so bile posledica ponovnih
padavin na že predhodno razmočeno podlago in snežno odejo. Gradaščica je začela
poplavljati pri naselju Dolenja vas in Dvor okoli devete ure zjutraj pri vodostaju 270 cm in
pretoku 50 m3/s. Najvišji pretok 63,6 m3/s in vodostaj 303 cm so na merilni postaji Dvor
zabeležili ob 11.30. Poplave so vztrajale še štiri ure, nato pa je ob 15.30 pretok upadel pod 50
m3/s. Četrte visoke vode so nastopile 5. novembra 2012. Novi val padavin se je začel že v
nedeljo 4. novembra, ko so vode ponovno začele naraščati. Največji pretok je bil zabeležen
naslednji dan 5. novembra ob 13.00 in je znašal 65,6 m3/s ter vodostaj 307 cm (Podatki
samodejnih hidroloških postaj, 2012). Tako je vodomerna postaja pri Dvoru zabeležila
rekordno visok vodostaj, čeprav vemo, da so bile poplave septembra 2010 še večje od teh,
vendar merilna postaja takrat ni zabeležila realnih vrednosti, saj je Gradaščica le malo pred
merilno postajo Dvor predrla rečni breg in se je tako glavnina vode iz struge razlila po
okoliškem polju in tekla mimo merilne postaje.
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Pretok Gradaščice v Dvoru od 4. do 6. 11. 2012
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Slika 46: Pretoki Gradaščice na vodomerni postaji Dvor od 4. do 6. novembra 2012
Vir podatkov: Podatki samodejnih hidroloških postaj, 2012

4.7. TREND
Prve meritve hidroloških parametrov na območju Slovenije segajo v drugo polovico 19.
stoletja. Analize podatkov o visokih vodah in poplavah kažejo, da je pogostost obsežnejših
poplav v zadnjih letih večja (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). V Ljubljani se je v zadnjih
100 letih povečala ekstremna vrednost 24 urnih padavin za 12,5 mm. Povečala se je tudi
variabilnost in pogostost ekstremnih pojavov, kamor prištevamo tudi intenzivne nalive ter
poplavne in vremenske ujme nasploh (Kajfež Bogataj, 1992).
Iz zbranih zapisih o izrednih vremenskih dogodkih lahko razberemo, da so bile poplave in
povodnji v Sloveniji pogoste. Zaradi človekovih dejavnosti v okolju, kot so spremembe v rabi
tal, urbanizacija, krčenje gozdov, izsuševanje, regulacije vodotokov, gradnja akumulacij in
drenažnih sistemov, pa se pojavi še stopnjujejo. V zgodovini so reke verjetno poplavljale
pogosteje, vendar drenažni sistemi niso bili razviti. Z ureditvami se je zmanjšala pogostost
manjših poplav, večje in redkejše poplave pa so ostale. V stoletjih so se pribrežna območja v
glavnem poselila, zato so škode, ki jo poplave povzročajo, vse večje.
(Kobold, 2011)
Zaradi podnebnih sprememb, vključno s pogostejšimi nalivi, naj bi ekstremno poplavljanje
rek postalo še pogostejše. Predvsem je mogoče pričakovati, da se bo število lokalnih,
nenadnih in silovitih, tj. hudourniških poplav, povečalo. Poleg tega naj bi zaradi segrevanja
ozračja vse več zimskih padavin padlo v obliki dežja, odtekanje padavin bo zato hitrejše in
nevarnost za nastanek poplav posledično večja (Podnebne spremembe …, 2005).
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Slika 47: Leta z obsežnejšimi poplavami v Sloveniji
Vir: Kobold, 2011, str. 49
Tudi v porečju Gradaščice je v zadnjih letih zaslediti vse pogostejše in obsežnejše poplave.
Prostovoljno gasilsko društvo Dvor od leta 2008 redno objavlja svoje intervencije v času
poplav:
- 2008: 16. avgust, 5. in 11. december
- 2009: 29. marec, 23. december
- 2010: 26. februar, 17−19. september
- 2011: 26. oktober
- 2012: 28. oktober, 1. in 5. november
- 2013: 2. februar
- 2014: 5. in 21. avgust, 13. september, 22. oktober
(Novice PGD Dvor, 2014)
Pred tem so bile zabeležene tudi poplave v porečju Gradaščice v letih 2007, 2004, 1996, 1994,
1993, 1990 in 1989 (Fazarinc, 2010).
Čeprav pri napovedovanju vremena še obstaja veliko negotovosti, se znanstvena zanesljivost
napovedi klimatskih modelov izboljšuje. Tako se je zaradi boljših sistemov obveščanja in
reševanja zmanjšalo število smrtnih žrtev ob poplavah (Podnebne spremembe …, 2005).
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5. POPLAVNO OBMOČJE
Naravno odtekanje vode poteka večinoma po rečnih strugah, ki so v naravnih razmerah
praviloma dovolj velike za odtekanje povprečnih visokih voda, ne zadoščajo pa za odtekanje
sicer kratkotrajnih maksimalnih količin vode. Takrat vode uporabijo svoje rezervne struge, ki
jih imenujemo poplavne ravnice oz. poplavna območja (Natek, 2005). Poplavna območja so
omejena na ravnine neposredno ob vodotokih v dolinah ali kotlinah, njihov nastanek in razvoj
pa sta odvisna od naravnih in družbenih razmer (Natek, 1992).
Zakon o vodah določa, da se za poplavna območja določi vodna, priobalna in druga zemljišča,
kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča (2012).
Geografi razlikujemo med poplavnimi pokrajinami, ki so območja rednih poplav s
pokrajinsko izrazitimi učinki, in poplavnimi območji, ki so območja izjemnih poplav, vendar
z neizrazitimi učinki v pokrajini (Natek, 2005). Človek se je na območju pogostih poplav
zlahka prilagodil naravi. Tako na teh območjih najdemo loge, travnike in nižinske pašnike. Z
naselji, polji in glavnimi prometnicami pa se je človek v večini primerov umaknil na nekoliko
višje obrobje (Natek, 2005; Orožen Adamič, Natek, 1992). Večji problem so območja redkih,
vendar ekstremnih poplav, na katere človek hitro pozabi, pokrajinski učinki, ki bi na njih
spominjali, pa so pogosto zabrisani. Na ta območja se človek zaradi potreb po širjenju
pogosto naseli s svojimi dejavnostmi, prav zato pa je škoda ob nastopu ekstremnih poplav še
bistveno večja.

Slika 48: Poplave Gradaščice med Dvorom in Dolenjo vasjo, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
V Sloveniji so poplavnim območjem izpostavljene predvsem kotline, doline in druge
konkavne reliefne oblike. Najbolj kritična so ozka dolinska dna ob manjših potokih v
hribovitih in gričevnatih pokrajinah. To so ogrožena območja hudourniških poplav, ki
predstavljajo približno 12 % celotnega slovenskega ozemlja oz. po grobih ocenah okrog
237.000 ha (Komac, Natek, Zorn, 2008). Eno od takšnih poplavno nevarnih območij je tudi
celotna dolina Gradaščice pod Polhovim Gradcem ter primestna in mestna območja
jugozahodnega dela Ljubljane.
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5.1. POPLAVNO OBMOČJE OB GRADAŠČICI
Ob nastopu močnih padavin lahko v porečju Gradaščice pride do poplav. Takrat njeno
dolinsko dno postane naravni zadrževalni prostor za visoke vode. Vode se s celotnega porečja,
ki obsega 154 km2, združijo v strugo Gradaščice pri bokalškem jezu. Od tu naprej poplavljajo
primestno in mestno območje jugozahodnega dela Ljubljane (Anzeljc, 2007). Jugozahodni del
Ljubljane je geomorfološko najmlajši del Ljubljanske kotline, ki se je tektonsko pogreznil šele
v pleistocenu, zato se vanj zlivajo velike količine vode z manj prepustnega zahodnega obrobja
ter kraškega zaledja Ljubljanice (Komac, Natek, Zorn, 2008). Poplave v tem delu povzročita
predvsem hudourniška Gradaščica in kraška Ljubljanica.

Slika 49: Poplave Gradaščice na Belici, 2010
Avtor: Klemen Zibelnik, 2010
Analiza prostora je pokazala, da je ob 100-letnih vodah, poplavljenih 1300 ha površin (od
Polhovega Gradca do izliva v Ljubljanico), od tega je okoli 500 ha urbanih površin v
Ljubljani (Anzeljc, 2005). Mestne poplavne površine na območju Malega grabna lahko
štejemo med močno ogrožena poplavna območja, vendar ne tako zaradi obsega poplav,
ampak predvsem zaradi škode, ki nastane ob poplavah. Na območju jugozahodne Ljubljane je
vzrok za poplave predvsem zmanjševanje poplavnih površin zaradi poselitve in premajhna
prevodnost struge Malega grabna, saj sedanja prevodnost predstavlja le 5-letno poplavno
varnost (Anzeljc, 2007). Načrtovan pretok Malega grabna je bil 167 m3/s, vendar se že pri
pretoku nad 80 m3/s voda razliva med Malim grabnom, avtocesto in Cesto v Mestni Log. Pri
100 m3/s se zaradi nizkega mostu na Mokriški ulici voda razliva proti Cesti dveh cesarjev in
proti Murglam po Mokriški ulici. Ob pretokih nad 110 m3/s je poplavljeno območje do
Opekarske, celotno območje Rakove Jelše in Sibirije. Pri pretoku nad 130 m3/s je poplavljeno
tudi območje med Tomažičevo in Tbilisijsko ulico in Malim grabnom. Ob še večjem pretoku
so pod vodo celotne Murgle (Primerjalna študija variant …, 2005).
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Slika 50: Poplave na Viču, 2010
Avtor: MORS, 2010
V Ljubljani je poleg Malega grabna tako kot v drugih urbanih območjih problem tudi slab
odvodni sistem. Kanalizacija ob velikih količinah padavin ne more odvajati takšnih količin
vode, zaradi pozidanih površin pa voda ne more pronicati v tla. Zato nastanejo mestne
poplave. Drugi problem je podtalna voda, ki je v Ljubljani nizko pod površjem, zato ta ob
velikih količinah vode hitro doseže površje. Takšne poplave se v primerjavi s hudourniškimi,
ki hitro narastejo in tudi razmeroma hitro upadejo, zadržujejo dalj časa (Komac, Natek, Zorn,
2008).
5.2. OBMOČJE POPLAV GRADAŠČICE SEPTEMBRA 2010 IN NOVEMBRA 2012
Velike količine padavin, ki so padle v času od konca oktobra do začetka novembra 2012, so
bile v zgornjem delu porečja Gradaščice blizu količini padavin, ki je padla septembra 2010.
Visoke vode so novembra 2012 prestopile bregove in poplavile poplavne ravnice ob
Gradaščici od Dolenje vasi do Dobrove na območju pogostih poplav. V spodnjem toku pa je
Gradaščica lahko sprejela takšno količino vode brez večjih razlivanj. Povsem drugače je bilo
septembra 2010, ko je zelo velike količine vode prispevala Horjulka, ki se v Gradaščico izliva
tik pred bokalškim jezom. Gradaščica ni bila sposobna sprejeti tolikšnih količin vode, zato sta
poplavljali Mestna Gradaščica in Mali graben.
Težave so se pojavile že pri bokalškem jezu, kjer na Mestni Gradaščici niso mogli dvigniti
zapornic, da bi se velike količine vode lahko enakomerno razporedile po obeh vodotokih.
Kljub temu se je pokazalo, da Mestna Gradaščica ni kos pretoku, kot ga omogoča zapornica
na bokalškem jezu. Slaba je tudi izvedba samega jezu, saj se je voda prelivala že nad jezom,
tako da je bil ta brez pomena (Poplave v Ljubljani …, 2012).
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Slika 51: Poplave Gradaščice v Dolenji vasi, 2010
Avtor: Klemen Zibelnik, 2010
Mestna Gradaščica je poplavila velik del Vrhovcev, stari del Viča, cesto Dolomitskega odreda
od viškega pokopališča do Viške ceste. Pod vodo so bile garaže takrat na novo zgrajenih
Viških Sončav. Popolnoma sta bili poplavljeni Fajfarjeva cesta ob železnici in Tržaška cesta
od parkirišča Dolgi most do viške cerkve. Prizaneseno ni bilo niti območju okoli Interspara
Vič. Ta del Mestne Gradaščice je umetno kanaliziran in stisnjen, tako ni sposoben sprejemati
velikih količin vode. Od sotočja Glinščice z Mestno Gradaščico je struga Gradaščice ponovno
dovolj globoka in široka, da lahko sprejme tudi večje količine vode in tako tudi ob veliki
povodnji 2010 ta del Gradaščice vse do izliva v Ljubljanico v Trnovem ni huje poplavljal.

Slika 52: Poplave Gradaščice na Hrastenicah, 2012
Avtor: Jasna Oblak, 2012
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Veliko huje je bilo ob Malem grabnu. Ta je poplavil Dolgi most, območje Bonifacije, Cesto
dveh cesarjev, ob južni ljubljanski obvoznici in v Murglah, na Rakovi Jelši in v Sibiriji. Most
čez Mali graben ob Mokriški cesti je namreč zajezil vodo in tako povzročil večje razlivanje po
ulicah Murgel in na območju Sibirije. Voda je po Koprski cesti in Cesti v Mestni log
poplavila zahodni del Murgel, kjer so bile poplavljene ceste Pod akacijami, Pod bukvami, Pod
kostanji in Cesta v Murgle. Voda je do višine 10 do 15 cm zalila nekaj garaž (Poplave v
Ljubljani …, 2012). Po pogovoru z domačinko je bilo popolnoma poplavljeno območje v
okolici vrtca v Murglah in na območju Sibirije, kjer je bilo na Cesti v Zeleni log poplavljeno
vse do hišne številke 20.

Slika 53: Poplave na območju Interspar na Viču, 2010
Avtor: MORS, 2010
Slika 54 prikazuje poplavno območje ob poplavah septembra 2010 in novembra 2012.
Izdelana je bila na podlagi terenskega opazovanja in fotografij v času poplav in po njih vse do
območja Dobrove. Za območje Ljubljane je karta poplavnega območja izdelana predvsem s
pomočjo slik in videoposnetkov iz časa poplav ter opisov in člankov o poplavah 2010.
Potreben je bil tudi ogled območja na terenu.
Analiza izdelane karte je pokazala, da je bilo ob poplavah septembra 2010 poplavljenih 660
ha površin. Po podatkih Anzeljca (2005) naj bi poplavno območje Gradaščice ob 100-letnih
poplavah obsegale 1300 ha. Na podlagi tega sklepam, da poplave 2010 ne moremo šteti med
100-letne vode, saj so bile po obsegu za polovico manjše.
Poplave novembra 2012 so obsegale 92 ha površin in jih lahko štejemo med vsakoletne, saj so
bile veliko manj obsežne. Iz karte na sliki 54 je razvidno, da je bilo poplavljeno le dolinsko
dno do Dobrove, kjer prevladujejo travnate in njivske površine. Med pozidanimi površinami
so predvsem gospodarska poslopja in nekaj hiš, ki jim je zalilo kletne prostore.

Slika 54: Poplavljeno območje ob Gradaščici ob poplavah 2010 in 2012
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Če primerjamo poplavljeno območje od Dolenje vasi do Hruševega, vidimo, da se skoraj
povsem ujemata. Le ponekod so bile poplave 2010 nekoliko obsežnejše. Na splošno pa lahko
rečemo, da to območje pogosto prizadenejo poplave, zato se jim je človek prilagodil, tako da
se gradnja ne širi na poplavna območja. Ta so namenja za kmetijsko rabo. Zato jih tudi večje
poplave ne prizadenejo toliko. Škoda je odvisna predvsem od tega, kdaj se poplave pojavijo.
Če so poplave pozno poleti ali zgodaj jeseni, lahko uničijo pridelke na njivskih površinah.
Tako je bilo ob poplavah septembra 2010, ko je bilo še veliko pridelkov nepobranih. Veliko
škode je predvsem na silažni koruzi. Na travnatih površinah je bilo odloženega veliko mulja,
proda, lesa in drugih odpadkov, ki jih je voda na svoji poti odnašala in nato nižje odložila. V
času poplav so ob zgornjem toku Gradaščice nekateri odseki cest poplavljeni in zato
neprevozni. Nekatere vasi med Logom in Dvorom so zato v času poplav nedostopne.
Ob poplavah 2010 je bil najbolj prizadet jugozahodni del Ljubljane, predvsem pozidane
površine. Voda je tekla po ulicah, stala na parkiriščih in poplavila garaže in pritlične dele hiš
vse do Ljubljanice.

Slika 55: Poplave na Vrhovcih
Avtor: Admin, 2010
Vendar reka Gradaščica ni največji krivec za poplave 2010 na tem območju. Poplavljali so
tudi pritoki Gradaščice, predvsem ob izlivih zaradi zajezitve. Prepolna struga Gradaščice in
hiter tok nista mogla požirati še vode stranskih potokov, zato so ti poplavljali. Zato včasih ne
moremo točno določiti, kje je meja poplavnega območja določenega vodotoka. Drug primer je
območje Dobrove z okolico, ki leži med dvema večjima rekama, Gradaščico in Horjulko.
Območje med njima je en sam velik naravni zadrževalnik voda, zato tu ni mogoče točno
določiti, kje je meja poplavnega območja posameznega vodotoka. Prav tako na območju
Rakove Jelše ni možno točno opredeliti meje med poplavnim območjem Malega grabna in
Ljubljanico.

Slika 56: Raba na poplavnem območju 2010
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Preglednica 5: Raba tal na poplavljenem območju 2010
Raba

Površina (%)

Njive in vrtovi
Trajni nasadi
Travniške površine
Druge kmetijske površine
Gozd
Pozidane površine
Vode
Skupaj
Vir podatkov: RABA, 2009

15,4
0,2
29,8
9,3
3,9
37,9
3,5
100,00

Analiza rabe tal na poplavljenem območju 2010 je pokazala, da je več kot tretjina pozidanih
površin (38 %), nekaj manj pa travnatih površin (30 %). 15 % je njiv in vrtov, ostalo je gozd
in druge kmetijske površine.
Podatek, da je kar tretjina poplavnih površin pozidanih, ni ravno pozitiven, kar nakazuje na to,
da je ogroženih veliko število prebivalcev in zgradb. V povezavi s tem pa lahko rečemo, da je
tudi materialna škoda ob takih poplavah zelo velika. So pa velike razlike med poplavnim
območjem ob zgornjem in spodnjem toku Gradaščice. V zgornjem toku so poplavljeni
predvsem travniki in njive. V spodnjem toku ob Malem grabnu in Mestni Gradaščici pa
prevladujejo pozidane površine. Zato je bilo tudi ob poplavah 2010 poplavljenih veliko več
zgradb kot ob poplavah 2012, ki so se pojavljale le ob zgornjem toku Gradaščice. Ob
poplavah novembra 2012, je bilo tako poplavljenih le 13 zgradb, od tega so bile samo 3
stanovanjske v katerih so skupno ogroženi 4 prebivalci. Veliko večjo ogroženost predstavljajo
večje poplave, kot so bile septembra 2010. Poplavljenih je bilo 4807 zgradb, med njimi 1543
stanovanjskih in 3264 nestanovanjskih, ogroženih je bilo 9236 prebivalcev (EHIS, 2006).
Preglednica 6: Število poplavljenih zgradb v poplavah 2010
Št. zgradb
Stanovanjske
1543
Nestanovanjske
3264
Skupaj
4807
Vir podatkov: EHIŠ, 2006

Št. prebivalcev
9236
/
9236

Preglednica 7: Število poplavljenih zgradb v poplavah 2012
Št. zgradb
Stanovanjske
3
Nestanovanjske
10
Skupaj
13
Vir podatkov: EHIŠ, 2006

Št. prebivalcev
4
/
4
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6. SPREMINJANJE STRUGE IN POPLAVNE RAVNICE
Poplave so se tako kot danes pojavljale tudi v preteklosti. Poplavna območja ob vodotokih so
bila manjvredna zemljišča, na katerih je bila kmetijska raba tvegana in nezanesljiva. Kljub
temu se jim človek ni izogibal, saj so visoke vode prinesle različne naplavine, ki so bogatile
prst in s tem povečale rodovitnost in donosnost kmetijske pridelave. V obdobju ekstenzivnega
kmetijstva so bila poplavna območja namenjena predvsem travnatim površinam (travniki,
pašniki, logi, grmičevje, itd.).
V obdobju intenzivnega kmetijstva, industrializacije, deagrarizacije, nastajanje neagrarnega
sloja prebivalstva se je človekov odnos do narave začel spreminjati. Poplavna območja so bila
zaviralec človekovega razvoja, zato je začel vanje posegati, da bi jih zaščitil pred pogostimi
poplavami. V 20. stoletju je bila regulirana večina poplavnih rek in potokov. Brežine strug so
utrdili z različnimi gradbenimi posegi in jih dvignili z varovalnimi nasipi. Na poplavnih
površinah so zgradili osuševalne jarke in razbremenilne kanale. Poleg zelenih površin so se na
poplavnih območjih začele pojavljati njive (Natek, 1992). Pozneje so se po ureditvi poplavnih
območij z regulacijami in melioracijami poleg kmetijstva na ta območja začela širiti tudi
poselitev, industrija in prometnice.
Skozi čas se je pokazalo, da vsi ti antropogeni posegi v poplavni svet ne morejo zagotoviti
popolne varnosti poplavnih območij pred razlivanjem vode ob visokih pretokih. Številni
primeri opozarjajo, da so s posegi odpravljene le manjše in pogostejše poplave, ne pa večje in
obsežnejše, ki se pojavijo na 20 ali 100 let. Zato je kakršna koli človeška raba tega prostora
tvegana in težko predvidljiva.
Predvsem po zadnji svetovni vojni je spremembe na poplavnem svetu prineslo tudi hitro
propadanje mlinov in žag ter ustreznih jezov, ki so stoletja blažili hiter odtok naraslih voda iz
zgornjih delov dolin navzdol. Hudourniški značaj rek in potokov stopnjujejo tudi številne
lokalne regulacije ter umetni nasipi. Z njimi so sicer zaščitili nekatera naselja, industrijske
objekte, pa tudi ceste in mostove, vendar so se prav zaradi njih ob rekah navzdol učinki
poplav še povečali (Orožen Adamič, 1992). Zanemarja se tudi vzdrževanje regulacijskih in
melioracijskih jarkov ter strug rek in potokov, neredno čiščenje namreč zmanjšuje njihove
pretočne sposobnosti.
6.1. SPREMINJANJE STRUGE GRADAŠČICE IN NJENE POPLAVNE RAVNICE
Struga Gradaščice in njena poplavna ravnica sta skozi dolga leta spreminjali svojo podobo.
Nekoč so bile te spremembe posledica naravnega delovanja, današnje stanje pa je predvsem
odraz človekovega vpliva in poseganja v njen prostor. Gradaščica je nekoč zaradi dolinske
lege in nizkega padca pogosto prestavljala strugo. Voda ob naravnih pogojih teče počasi in se
pri tem prestavlja po svoji poplavni ravnici. Gradaščica je skozi desetletja spreminjala smer
svoje struge z erodiranjem brežin na zunanjem delu zavojev in nasipavanjem na drugi strani.
Tako je s prestavljanjem svoje struge izoblikovala ravno dolinsko dno, ki ga v času poplav
zasipa z rečnim materialom. Iz slike 57 je razvidno, kako je Gradaščica nekoč vijugala v
svojem srednjem in spodnjem toku. Na poplavnih ravnicah so zaradi pogostih poplav
prevladovali travniki, pašniki, polja in obrečni logi. Hiše ob strugi so bile redke.
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Slika 57: Srednji in spodnji tok Gradaščice, staroavstrijska karta (1877)
S prehodom na intenzivnejše kmetijstvo je človek zaradi vse večje potrebe po poljedelskih
površinah, širjenju naselij ter dobri prometni povezanosti začel vedno bolj posegati v
naplavno ravnico in strugo Gradaščice. Z gradnjo melioracijskih jarkov je osušil zemljo in s
tem pospešil odvajanje poplavne vode. Z nasipi je omejil razlivanje vode in tako zaščitil
pomembnejša zemljišča. Brežine strug pa je utrdil z naravnimi materiali in s tem preprečil
spreminjanje struge Gradaščice na nekaterih območjih. S tem so se na poplavnih ravnicah
začele vedno bolj pojavljati tudi njive. Z nadaljnjimi regulacijami so se poleg kmetijstva na ta
območja začela širiti tudi poselitev, industrija in prometnice. Ti ukrepi so sicer zmanjšali
pogostost poplav, niso pa jih povsem preprečili.
Večja vodogradbena dela v porečju Gradaščice so se začela predvsem po hudih poplavah leta
1924 in 1926, katerih posledice so segale vse do Ljubljane. Začelo se je urejanje večine
hudourniških pritokov Gradaščice. Skrb je bila namenjena predvsem zaščiti naselij,
kmetijskih zemljišč in prometnic pred zaplavljanjem, zaščiti komunalnih, industrijskih in
turističnih objektov ter omejevanju erozije v hudourniških območjih, zaščiti in utrjevanju
labilnih in plazenju izpostavljenih površin ter zaščiti in ohranitvi gozdnih površin. Prav tako
so obnavljali in dopolnjevali že obstoječe pregrade, pragove, jeze, itd. Prav tako so poskrbeli
za zaščito vodnih virov. V srednjem toku so pred poplavami zavarovali zelo pomembna
kmetijska zemljišča, razlivanje voda pa so usmerili na manj pomembna pašniška in gozdna
zemljišča, saj na njih pogostejša, krajši čas trajajoča poplavljanja ne povzročajo večje škode
(Jesenovec, 1995b). Preglednica 8 prikazuje nekaj večjih ureditev na hudourniških pritokih
Gradaščice.
Tudi strugi Malega grabna in Mestne Gradaščice sta bili močno spremenjeni, da bi zagotovili
poplavno varnost, pridobivali kmetijska zemljišča, zaščitili infrastrukturo in gradbene
površine za širjenje Ljubljane. Za regulacijo Malega grabna in Mestne Gradaščice z Glinico je
okoli leta 1930 poskrbel nekdanji viški župan Petrovčič po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika
(Kratka zgodovina …, 2013). Vodotoka so po večini ukleščili v betonska korita, brežine pa so
sčasoma pozidali.
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Preglednica 8: Urejanje pomembnejših hudournikov
1910−1920

Žerovnikov potok

1920−1930

Žerovnikov potok
Mačkov potok
Petačev graben
Kuzlov graben

1930−1940

1940−1949

1949−1960

Iilov graben
Velika Božna na
Pristavi
Dvorski potok
Velika Belica
Žerovnikov potok
Hudapotnikov
graben
Gugljev potok,
Petričev graben
Velika Božna na
Pristavi
Mala Belica

1961−1970

Selanov graben

Žerovnikov potok
Vir: Horvat, 1995

Začetek ustalitve erozijskih žarišč
Nadaljevanje sanacije erozijskih žarišč, ureditev kritičnih
odsekov struge
Sanacija obsežnih erozijskih žarišč
Ureditev razrušene struge v spodnjem in srednjem toku
Ureditev odseka dela struge za zaščito ceste Polhov
Gradec-Črni vrh
Ustalitev erozijskih žarišč v zgornjem toku
Regulacija za zaščito Polhovega Gradca
Ustalitev erozijskega žarišča zaradi zaščite naselja Dvor
Sanacija erozijskih žarišč, ureditev struge skozi vas
Nadaljevanje celovitega urejanja hudourniškega območja
Sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito
Hudapotnikove hiše in ceste Ljubljana-Polhov Gradec
Sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito objektov
in ceste Ljubljana-Polhov Gradec
Dopolnitev obrežnih zavarovanj
Sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito objektov
in ceste Ljubljana-Polhov Gradec
Ustalitev erozijskih procesov v srednjem toku z zaplavnoustalitevno pregrado
Obnova protierozijskih objektov

Mestna Gradaščica ima umetno strugo s tlakovanim dnom. Po njej se pretaka omejena
količina vode iz Gradaščice (do nekaj m3/s) in meteorne vode z območja zahodnega dela
Viča. Na sotočju z Glinščico pridobi značilnosti vodotoka (Anzeljc, 2005).

Slika 58: Mestna Gradaščica ob Mencingerjevi ulici
Avtor: Jasna Oblak, 2013
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Mali graben je umetno urejen razbremenilni kanal Gradaščice, ki je pogosto poplavljala v
ljubljanskem mestnem delu Trnovega. Po njem so speljane visoke vode Gradaščice. V
sedemdesetih letih je bil na odseku med Dolgim mostom in Ljubljanico v celoti reguliran,
urejen je bil trapezni prečni prerez struge. Pri načrtovanju regulacije je bilo upoštevano
zadrževanje visokih vod v povodju Gradaščice. Načrtovana prevodnost Malega grabna je bila
167 m3/s. Vendar se je ob pogostih poplavah ugotovilo, da je prevodnost le med 90 in 130
m3/s (Anzeljc, 2005). V drugi polovici 80-tih let so bili v strugo vgrajeni nizki kamniti
pragovi z namenom popestritve pretočnih razmer ter povečanja vodnatosti struge v obdobju
nizkih pretokov. Danes ima struga zaradi razraščanja obrežne vegetacije dokaj naraven izgled
(Brilly in sod., 2005).
Preglednica 9: Ureditve Gradaščice na območju MOL
Ureditve Gradaščice na območju MOL
1660
Novi most čez Gradaščico
1816, 1818
Cesti z odvodnimi jarki (sedaj Cesta dveh cesarjev in Cesta v Mestni log)
1912
Zapornice pri izlivu Gradaščice v Ljubljanico
1931
Razširitev Krakovskega nasipa, ureditev struge Gradaščice
1933
Urejanje struge in izliva Gradaščice
60. in 70. leta Regulacije Glinščice, Gradaščice in Malega grabna
Vir: Poplavna varnost MOL, 2012
Z regulacijo Malega grabna se je sprva povečal delež njiv, od severa pa se je postopno širila
tudi poselitev. Mali graben je v preteklosti predstavljal ločnico med urejenim urbanim
območjem in zelenim mestnim obrobjem. V zadnjih dvajsetih letih se je mesto razširilo tudi
na južni del Malega grabna. Poleg južne obvoznice je zgrajena industrijsko-obrtna cona ob
Cesti dveh cesarjev. Močno se je povečala tudi poseljenost. Nastala so nekatera nova naselja,
kot so Sibirija, Rakova Jelša in Cesta dveh cesarjev (Anzeljc, 2005).

Slika 59: Mali graben pri Dolgem mostu
Avtor: Jasna Oblak, 2013
Slika 60: Spreminjanje struge reke Gradaščice v zgornjem in srednjem toku
Slika 61: Spreminjanje struge reke Gradaščice v spodnjem toku
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6.2. SPREMINJANJE STRUGE IN POPLAVNE RAVNICE NA IZBRANIH
PRIMERIH
Na slikah 60 in 61 je prikazana struga Gradaščice v treh različnih časovnih obdobjih, narisana
na podlagi različno starih kart. S svetlo modro je prikazana struga Gradaščice v 19. stoletju,
narisana po karti iz franciscejskega katastra iz obdobja 1823–1869. Z nekoliko temnejšo
modro je prikazan tok Gradaščice v 20. stoletju po Temeljnem topografskem načrtu 1962–
1972. Temno modra črta pa prikazuje današnjo strugo Gradaščice.
Iz kart 60 in 61 je razvidno, da v zgornjem toku Gradaščica ni bistveno spreminjala smer
struge. Spremembe so bolj izrazite v srednjem toku, najbolj pa v spodnjem, na območju
Ljubljane.
Te bolj ali manj izrazite spremembe bom sedaj podrobneje predstavila na izbranih primerih s
primerjalno analizo kart iz različnih časovnih obdobij. Za osnovo sem vzela karte iz
franciscejskega katastra (1823−1869), staroavstrijsko karto (1877), TTN (1962−1972) in
ortofoto posnetke (2010) za prikaz današnjega stanja.
Odločila sem se, da predstavim eno območje iz zgornjega dela porečja, kjer spremembe niso
bile izrazite, eno območje iz srednjega toka in dve iz spodnjega dela porečja na območju
Malega grabna in Mestne Gradaščice, kjer je prišlo do največjih sprememb.
6.2.1. SPREMEMBE NA OBMOČJU DOLENJE VASI IN DVORA
Izseki na slikah 62, 64, 65 in 67 prikazujejo območje med naseljema Dolenja vas in Dvor v
različnih časovnih obdobjih. Dolenja vas in Dvor sta gručasti vasi, ki stojita v zgornjem toku
Gradaščice, 2 km vzhodno od Polhovega Gradca. Dolenja vas je nastala na vršaju pritoka
Prosca, ki se tu izliva v Gradaščico. Obdajajo jo njive in travniki. S primerjavo kart iz
različnih časovnih obdobij sem ugotovila, da se je naselje širilo le znotraj vasi in višje na
vršaju, ob pritoku Prosca. Širjenje naselja omejuje lega na poplavni ravnici, poplave tu so
namreč zelo pogoste, pred njimi vas varujejo regulacije in nasipi. Nasip iz peska in zemlje na
začetku vasi varuje naselje pred manjšimi, pogostimi poplavami Gradaščice. Ob večjih
poplavah, kot so bile leta 2010, pa je ta popustil. Na tem območju je talna voda nizko pod
površjem, zato se ta ob poplavah hitro dvigne na površje in zalije kleti nekaterih hiš in nižje
dele vasi.

Slika 62: Izsek iz franciscejskega katastra za območje Dolenje vasi in Dvora (1823−1869)
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Slika 63: Prosca v Dolenji vasi
Avtor: Jasna Oblak, 2012
Pritok Prosca, ki teče skozi vas, je reguliran, njegove brežine so ukleščene v skalnate in
betonske stene. Na začetku vasi so zgradili jez, ki zadržuje plavje in material, ki ga voda spira
s površja. Izliv Prosce v Gradaščico so zaradi zajezitve ob visokih pretokih prestavili proti
vzhodu, tako da se sedaj izliva pod kotom in ne pravokotno kot nekoč. Znotraj naselja so v
zadnjih letih za pridobitev novih zazidljivih zemljišč zgradili tudi manjši zadrževalnik za
zadrževanje visokih vod Prosce. Ker je širjenje naselja omejeno zaradi poplavne ogroženosti
in kmetijskih zemljišč, je novi del naselja nastal kilometer vzhodneje od starega dela Dolenje
vasi, odmaknjen nekoliko višje nad poplavno ravnico (slika 67). Na poplavni ravnici ob
Gradaščici so v Dolenji vasi in okolici že v preteklosti prevladovale njive, travniki in pašniki.
Presenetljiv je velik delež njiv na poplavnem območju že na franciscejskem katastru iz 19.
stoletja (slika 62). Vzrok za to je pomanjkanje ravnih površin, saj so višje in nagnjene lege ob
robu doline bolj primerne za travnike kot njive. Svoja kmetijska zemljišča so pred poplavami
ponekod zavarovali z nasipi, že kmalu pa so naredili tudi melioracijske jarke, ki so skrbeli, da
je voda hitreje odtekla iz zemljišč. S tem so zmanjšali mokrotnost tal in dobili rodovitnejša in
kakovostnejša kmetijska zemljišča.

Slika 64: Izsek iz staroavstrijske karte (1877) za območje Dolenje vasi in Dvora
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Vas Dvor stoji na levem bregu Gradaščice ob glavni cesti Polhov Gradec−Ljubljana in je
dvignjeno nad poplavno ravnico. Tudi tu se nadaljnje širjenje ni usmerilo proti poplavni
ravnici, ki je pogosto poplavljena in je tako kot v preteklosti, namenjena izključno samo
kmetijski rabi.

Slika 65: Izsek iz TTN (1962−1972) za območje Dolenje vasi in Dvora
S primerjavo kart na slikah 62 do 67 sem ugotovila, da se od 19. stoletja dalje struga
Gradaščice na tem območju in tudi drugod v zgornjem toku ni bistveno spreminjala. Struga je
regulirana le na območju naselij in na posameznih krajših odsekih, kjer je voda erodirala in
odnašala kmetijska zemljišča. Takšne brežine so skušali utrditi s količenjem, danes pa z
oblaganjem brežin s skalnimi bloki. Ponekod so naselja in kmetijska zemljišča zavarovali
pred poplavami tudi z nizkimi nasipi iz zemlje in peska. Ti ukrepi so učinkoviti ob manjših
poplavah, vendar ob večjih poplavah, kot so bile leta 2010, ti niso zadoščali.

Slika 66: Zaščita brežine Gradaščice s koli in vejevjem pri Dvoru
Avtor: Jasna Oblak, 2011
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Slika 67: Ortofoto posnetek območja Dolenje vasi in Dvora
6.2.2. SPREMEMBE NA OBMOČJU GABRJA IN ŠUJICE
Naselji Gabrje in Šujica se nahajata ob srednjem toku Gradaščice, ob cesti Polhov
Gradec−Ljubljana. Od Ljubljane sta oddaljeni 11 km, od Dobrove 3 km. Naselji sta v osnovi
gručastega tipa poselitve. Širjenje obeh naselij je razvidno iz kart na slikah 69, 70, 71 in 72,
na katerih je predstavljeno območje Gabrja in Šujice v različnih časovnih obdobjih. Naselje
Šujica se je širilo okoli glavnega vaškega jedra, med Gradaščico in glavno cesto, ki sedaj
poteka ob robu vasi in ne več skozi njeno središče. Nadaljnje širjenje je dokaj omejeno zaradi
poplavnega območja in nezazidljivih kmetijskih zemljišč. Naselje Gabrje se je širilo bolj
razpršeno zaradi odmaknjenosti od poplavne ravnice in slabših kmetijskih zemljišč zaradi
nagnjenosti terena. V zadnjih letih je na območju čutiti večje priseljevanje zaradi dobre
dostopnosti in bližine Ljubljane, načrtuje se tudi izgradnja manjših stanovanjskih blokov.

Slika 68: Gradaščica na območju Šujice
Avtor: Jasna Oblak, 2014
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Iz primerjave kart na slikah 69 do 72 je dobro razvidno, da so v preteklosti na poplavnih
ravnicah prevladovali travniki, njive pa so bile odmaknjene na višje površje. Gradaščica je tu
nekoč delala večje in manjše vijuge ter pogosto poplavljala in spreminjala smer svoje struge.
Zato se njive in naselja niso širila na to območje. Pozneje so Gradaščico na tem odseku
regulirali, kot kaže slika 72. Na poplavni ravnici so izkopali osuševalne jarke, ki odvajajo
odvečno vodo, tako so tla zaradi manjše namočenosti bolj rodovitna. Prav tako so poplave tu
manj pogoste, zato so danes tu tudi njive. Tudi glavna cesta je prestavljena nižje proti strugi in
poteka ob robu naselja Gabrje. Ob robu poplavne ravnice so zgradili tudi športno igrišče
Gabrje.
Na odsekih, kjer je struga Gradaščice nekoč vijugala sem in tja, je danes regulirana z
naravnimi materiali, v betonske zidove pa je ukleščena le na območju Šujice. Za upočasnitev
toka in zmanjšanje padca so na dnu struge tudi številni nizki pragovi. Kljub zmanjšanju
pogostosti poplav s pomočjo teh ureditev, se poselitev ni bistveno razširila na poplavne
ravnice.

Slika 69: Izsek iz franciscejskega katastra
(1823−1869) območje Gabrja in Šujice

Slika 70: Izsek iz staroavstrijske karte
(1877) območje Gabrja in Šujice
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Slika 71: Izsek iz TTN (1962−1972)
območje Gabrja in Šujice

Slika 72: Izsek iz ortofoto posnetka (2010)
območje Gabrja in Šujice

Slika 73: Nizki prag na Gradaščici južno od Stranske vasi
Avtor: Jasna Oblak, 2014
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6.2.3. SPREMEMBE NA OBMOČJU VRHOVCEV
Slike 74, 75, 76 in 78 predstavljajo območje današnjih Vrhovcev v različnih časovnih
obdobjih. V preteklosti sta to ozemlje pogosto poplavljali Mestna Gradaščica in Mali graben.
Struga Gradaščice je vijugala, bregovi pa so bili nizki in obraščeni z grmovjem (jelša, leska,
vrba). Svet med obema vodotokoma je bil močvirnat, s posameznimi kotanjami, v katerih se
je voda zadrževala vse leto. Prevladovali so travniki in njive, le na severu, ob Utiku in viški
terasi, so prehajali v listnate gozdove z veliko podrasti. Južno od Malega grabna so se v smeri
Barja širili logi. Zaradi nevarnosti poplav so prve kmetije nastale na nizki vzpetini nad strugo
Mestne Gradaščice (Kraj Vrhovci …, 2012).
Na območju Vrhovcev sta v preteklosti Mestna Gradaščica in Mali graben večkrat prestavljali
svojo strugo po poplavni ravnici. V 17. stoletju naj bi ob velikih poplavah Gradaščica vdrla
čez travnike v Mali graben oz. Stržen in tako povsem spremenila svojo strugo. Takrat so
prebivalci Viča za tri leta ostali brez vode, ki bi poganjala mline. Šele po izgradnji jezu na
Bokalcah so zopet spravili glavni del Gradaščice v njeno prvotno strugo. V Strženu je ostala
mrtva struga, ki so jo v času Marije Terezije deloma zasuli. To je bil tudi vzrok poznejših
poplav v Ljubljani, zaradi česar so morali v začetku 20. stoletja Mali graben ponovno obnoviti
(Beg, 1940).

Slika 74: Izsek iz franciscejskega katastra (1823−1869), območje Vrhovcev
Leta 1909 so nastale Vidiceve opekarne na Vrhovcih. To je bil začetek močnejše poselitve
tega območja. Ljudje so s pomočjo odpadnega materiala zasipavali, ravnali in dvigovali
prostor ob Malem grabnu in Mestni Gradaščici. Na tem prostoru so si nato gradili hiše.
Intenzivnejša poselitev Vrhovcev se je pričela nekaj let pred 2. svetovno vojno, predvsem pa
po njej. Pred tem je bilo na Vrhovcih, vključno z gradom na Bokalcah, le sedem hišnih
številk. Prvotna vas Vrhovce je bila sestavljena iz dveh delov. Prvi, starejši del, je imel
povsem kmečki značaj z njivami in je mejil na viško teraso, drugi, novejši del, je zrasel
pozneje ob cesti Vič−Stranska vas. V njem so se naselili obrtniki in delavci. Gradaščica je
skoraj vsako leto poplavljala in s tem povzročala škodo na vrtovih in hišah. Najhuje je bilo
leta 1926, ko je poplavni val Gradaščice s Polhograjskega hribovja pritekel na Vrhovce in z
veliko močjo odnašal vse na svoji poti (Kraj Vrhovci …, 2012). Po hudih poplavah je dal
viški župan Petrovčič regulirati Mali graben in Mestno Gradaščico, kar je odpravilo pogoste
poplave, ne pa večjih, kot so bile septembra 2010.
72

Slika 75: Izsek iz staroavstrijske karte (1877), območje Vrhovcev
Mestna Gradaščica je v preteklosti izrazito vijugala sem in tja ter pogosto poplavljala in
prestavljala svojo strugo po poplavni ravnici (sliki 74 in 75). Ta je bila zamočvirjena,
prevladovali so travniki, njive in obrečni logi. Poselitev je bila redka, odmaknjena na višje
terase. Tudi Mali graben je potekal mimo njiv in travnikov ter pogosto poplavljal. V 20.
stoletju so poselili večji del Vrhovcev ob Mestni Gradaščici (slika 76). Ob Malem grabnu sta
v tem času nastali gručasti naselji Kozarje in Češnje. Oba vodotoka sta še vedno vijugala in
prestavljala svojo strugo, svet ob njima pa je bil pogosto poplavljen. Veliko je bilo njivskih
površin. Ortofoto posnetek na sliki 78 prikazuje današnje stanje Vrhovcev. Strugi sta
kanalizirani, zato se ne moreta več prestavljati. Vendar je struga Malega grabna danes povsem
zaraščena, zato deluje dokaj naravno. Regulacije ščitijo poseljena območja pred pogostimi
poplavami, ne zadoščajo pa za večje poplave, kot so bile septembra 2010.

Slika 76: Izsek iz TTN (1962−1972), območje Vrhovcev
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Slika 77: Mali graben pri Dolgem mostu
Avtor: Jasna Oblak, 2013

Slika 78: Izsek iz današnjega ortofoto posnetka (2010), območje Vrhovcev

Slika 79: Struga Mestne Gradaščice na Vrhovcih
Avtor: Jasna Oblak, 2013
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6.2.4. SPREMEMBE NA OBMOČJU MURGEL, CESTE DVEH CESARJEV IN
SIBIRIJE
Slike 80, 81, 82 in 83 predstavljajo območje današnjih mestnih delov Murgel, Ceste dveh
cesarjev in Sibirije v različnih časovnih obdobjih. Primerjava slik dokazuje velike spremembe
na tem območju. To območje sodi v severni del ljubljanskega barja in južni del današnje
Ljubljane. Na karti Slovenija na vojaškem zemljevidu na tem območju ni mogoče zaslediti
nikakršne poselitve, območje so po večini preraščali logi. Slika 80 prikazuje izsek tega
območja iz franciscejskega katastra iz 19. stoletja, ko so na tem območju prevladovali
travniki, njive pa so se pojavljale le višje na severu. Na območju današnje Barjanske ceste je
mogoče zaslediti prvo poselitev. Mali graben je vijugal mimo zamočvirjenih travnikov vzdolž
Ceste dveh cesarjev. Pogosto je poplavljal in prestavljal svojo strugo. Zato je bilo območje
neprimerno za poselitev ali pridelavo poljščin.

Slika 80: Izsek iz franciscejskega katastra (1823−1869) za območje Murgel, Ceste dveh
cesarjev in Sibirije
Na sliki 81, ki prikazuje stanje v drugi polovici 19. stoletja, ni vidnih bistvenih sprememb.
Poselitev je še vedno redka. Ob Cesti dveh cesarjev in Cesti v Mestni log so bile opekarne. Na
starojugoslovanski karti pa se že vidijo prve večje naselitve ob Cesti dveh cesarjev, na
območju Sibirije, ob Mokriški ulici in Cesti v Mestni log ter Poti na Rakovo Jelšo. Območje
je bilo še vedno nekoliko mokrotno zaradi pogostih poplav Malega grabna, Mestne
Gradaščice in Ljubljanice.
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Slika 81: Izsek iz staroavstrijske karte (1877), območje Murgel, Ceste dveh cesarjev in
Sibirije
Tukajšnje vodotoke so regulirali po hudih poplavah leta 1926 in 1933, kar je razvidno na sliki
82 iz TTN. Mali graben ne vijuga več, ampak je speljan naravnost. Poselitev se je počasi širila
na prej omenjena območja. Večina teh stavb je bilo zgrajenega na črno, brez potrebnih
dovoljenj. Med lastniki je bilo veliko priseljencev iz republik nekdanje Jugoslavije. Zaradi
potrebe po širjenju mesta so po regulaciji Malega grabna med leti 1965 in 1980 načrtno
zgradili naselje tipsko zgrajenih pritličnih hiš Murgle. Zazidava je nizka, prevladuje sistem
enodružinskih hiš z opečnatimi zidovi in lesenimi ograjami. Urbanistična zasnova naselja
spominja na barjansko krajinsko mrežo polj in kanalov, ki jih obrobljajo vrste dreves.
Pravokotno ulično mrežo tako obrobljajo različna drevesa, po katerih so imenovane ulic
(Arhitekturni vodnik, 2014).

Slika 82: Izsek iz TTN (1962−1972), območje Murgel, Ceste dveh cesarjev in Sibirije
Ljubljana se je razširila na jug, ljudje so poselili celotno območje vse do Malega grabna,
nelegalno pa so poselili tudi njen desni breg. Danes ta območja urejajo z ustrezno
infrastrukturo, črne gradnje pa se postopno legalizirajo. Kljub temu je območje še vedno
poplavno ogroženo zaradi poplav Malega grabna in Ljubljanice, kar se je pokazalo tudi ob
poplavah septembra 2010.
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Slika 83: Izsek iz ortofoto posnetka, območje Murgel, Ceste dveh cesarjev in Sibirije

Slika 84: Struga Malega grabna ob Hladnikovi ulici
Avtor: Jasna Oblak, 2013
Struga Gradaščice je danes ponekod bolj drugod manj spremenjena, kar se kaže tudi v
izoblikovanosti njene struge in poplavne ravnice. Gradaščica v zgornjem in srednjem toku
teče mimo travnikov, polj ter ob robu gozdov in naselij. Njena struga je tu večinoma v
naravnem stanju, brežine so zaraščene ali pa utrjene z naravnimi materiali. Povsem drugačno
podobo dobi Gradaščica v svojem spodnjem toku v Ljubljani, kjer sta strugi Mestne
Gradaščice in Malega grabna umetno regulirani in kanalizirani v betonske pragove, velik del
njune poplavne ravnice pa je pozidan.
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6.3. MLINI, ŽAGE IN OSTALI OBJEKTI NA GRADAŠČICI
Na Gradaščici in njenih pritokih so v preteklosti izkoriščali vodni potencial z mlini, žagami in
drugimi obrati oz. obrtnimi delavnicami, kot so manjše elektrarne, usnjarne, kolarne,
kovačnice, mizarne, mlatilnice itd. Ti so pozitivno vplivali na poplave, saj so zadrževali hiter
odtok naraslih rek in potokov.
M. Natek je preučeval objekte na Gradaščici in ugotovil, da je na Gradaščici delovalo 57
mlinov, 29 žag in 15 drugih dejavnosti. Po prvi svetovni vojni je prenehalo obratovati 9
mlinov in 3 žage. Do leta 1945 je propadlo 13 mlinov in kar 15 žag, do leta 1960 pa je
prenehalo z obratovanjem 14 mlinov in 6 žag, po letu 1960 pa še 18 mlinov in 2 žagi.
Dejavnosti so usahnile bodisi zaradi nerentabilnosti bodisi zaradi uničenja v poplavah leta
1924 in 1926 ali v obeh vojnah, drugod pa zaradi pomanjkanja delovne sile, deagrarizacije in
politike (1984).
Slika 85 prikazuje lokacije nekaterih mlinov, žag in drugih dejavnosti, ki so nekoč potekale na
strugi Gradaščice. Lokacije sem določila s pomočjo kart Slovenija na vojaškem zemljevidu,
starih jugoslovanskih topografskih kart, staroavstrijskih kart ter na podlagi literature, ustnega
izročila domačinov in s pomočjo ledinskih imen.
Največ mlinov je delovalo v povirnih delih reke Gradaščice. Na desnem pritoku Velike
Božne, v Ernejčkovem grabnu sem opredelila lego petih mlinov. Lokacijo prvih dveh nam
pove že ledinsko ime Pri mlinu (1) in Bahov mlin (2). Mlini so bili tudi na Ernejčkovi (3) in
Železnikovi domačiji (4), malo naprej je Na žagi (■1) obratovala žaga. Zadnji mlin se je vrtel
tik pred izlivom v Veliko Božno na Vrbancovi domačiji (5). V Potrebuježevem grabnu je
deloval mlin na Potrebuježevi domačiji (6).
Poleg Jurjeve žage (■2) ob Veliki Božni je delovala tudi elektrarna (▲1), ki jo je poganjal
močan izvir Korito in je oskrbovala nekatere kmetije v Črnem Vrhu in na Prapročah (Natek,
1984).
V Petačevem grabnu na Mali Božni so nekoč delovali Petačeva žaga (■3) in dva mlina. Eden
od njiju je bil pri Podrepcovi domačiji (8). Na levem pritoku Božne v Mačkovem grabnu so
obratovali Škrabova žaga (■4) ter Mačkov (10) in Jelovčnikov mlin (9). Večina objektov v
Petačevem in Mačkovem grabnu je voda odnesla v hudem neurju avgusta 1924, nekaj pa jih
je bilo povsem zasutih (Natek, 1984).
V Polhovem Gradcu je na vodni pogon delovala Božnarjeva žaga (■5) in dinamo. Pri Pšavc je
sprva delovala usnjarna (▲2), nekaj let po zadnji vojni pa je vodno pogonsko kolo služilo
kolarski delavnici (Natek, 1984).
Na Mali vodi so v Kurji vasi (Butajnovi) pod Šentjoštom delovale tri žage. Prva je
Globovškarjeva žaga (■7), ki je vodni pogon uporabljala za mizarsko delavnico. Božnarjeva
žaga (■8) je delovala do leta 1960 in je bila edina parna žaga v porečju Gradaščice. Zadnja je
bila Podolgarjeva žaga (■9), ki je imela vodni pogon na vreteno. Opustili so jo po letu 1960.
Tu je deloval tudi mlin (11), ki je poganjal dinamo za luč v cerkvi in posvetni dom v Šentjoštu
(Natek, 1984).

Slika 85: Mlini, žage in ostali objekti v porečju Gradaščice
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Na Ljubljanici sta na desnem bregu Male vode delovala mlina na območju Kladij (12) in Pod
Kožljekom (13). Prav tako so po toku navzdol delovali še trije mlini na Mali vodi. V Brišah
so delovale Podganarjeve stope (▲3). Tik pred izlivom Male vode v Gradaščico je na
Plenkovi domačiji pod Polhovim Gradcem stal Plenkov jez, ki omogočal izrabo vode in
poganjal mlin (18), žago (■6) in dinamo za hišno razsvetljavo. Mlin so opustili v začetku 60.
let, žago pa so nato poganjale turbine (Natek, 1984).
Na Prosci, desnem pritoku Gradaščice v Dolenji vasi, je na Malenski domačiji deloval
Maticov mlin (20) do leta 1959, po tem so na istem mestu zgradili manjšo elektrarno (▲4), ki
za domače potrebe deluje še danes. Na ostalih manjših pritokih Gradaščice so obratovali tudi
mlini v Srednji vasi (19), v Dvoru (21), na Belškem grabnu na Belici (22) in na Hrastenicah
(23). V Žerovnikovem grabnu, levem pritoku Gradaščice, se je vrtel mlin na Črnem potoku
(24), pri izlivu le tega v Gradaščico pa je bil rezervoar, ki je poganjal Šmeškarjevo žago
(■10).
Naslednji mlin je stal na Hruševem (25), njegovo lokacijo potrjuje zgradba, ki še danes stoji
tam tik ob strugi Gradaščice (slika 59). Ob Jarčjem potoku v Gabrjah nam ledinsko ime Pri
mlinu (27) pove, da je tu nekoč stal mlin. V Šujici je stal mlin pri domačiji Gradišek (28),
nekoliko nižje proti Gradaščici pa sta tik pod mostom stala mlin (29) in žaga (■11). V 20.
letih je obratovala dobrovska elektrarna (▲5) v Razorih na Gradaščici. Zadnji mlin (30) na
Gradaščici je stal tik pod bokalškim gradom.

Slika 86: Lokacija nekdanjega mlina na Hruševem (25)
Avtor: Jasna Oblak, 2011
V povirju Horjulke je obratoval Brežnikov mlin (31) na Samiji. Na Samškem grabnu pod
Šentjoštom je bila Čukova domačija (▲6), kjer je bila tudi vodna turbina za pogon dinama, ki
je dajal razsvetljavo petnajstim Šentjoškim domovom med leti 1944 in 1964. Voda iz Zvirša
se je nabirala v rezervoarju, velikem 30 m3 in je poganjala tudi naprave v Čukovi kovaški
delavnici (Natek, 1984).
Na Vrzdencu so delovali trije mlini, ki jih je poganjala Šujica. Ime prvega ni znano (32), drugi
je Kisovski mlin (33), tretji pa se je imenoval Rožmanov mlin (34), ki je obstal med zadnjo
vojno. Rezervoar ob Rožmanovi domačiji je poganjal tudi domačo žago (■12) (Natek, 1984).
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Nad Horjulom sta se vrtela Žlebinov (35) in Pipanov mlin (36). Nad Brezji je prav tako
deloval mlin na pritoku Kovnišca (37). Malo nižje ob Horjulki stoji Malnarjeva domačija, kjer
sta nekoč obratovala mlin (38) in žaga (■13) na vodni pogon. V Razorih pri Dobrovi pa sta
bili žaga (■14) in kolarska delavnica (▲7) (Natek, 1984).
V virih je omenjen tudi Mesesnelov mlin na Viču (42), ki naj bi stal na Mestni Gradaščici v
bližini gasilskega doma. Ta je v zapisih omenjen že leta 1443, ko naj bi cesar Friderik razsojal
v zadevi nekega mlina na Viču (Beg, 1940).

Slika 87: Mlin na Viču (42), 1905
Leta 1850 je S. Schrey kupil kmečki mlin na Glincah (43) ob Gradaščici in ga preuredil v prvi
valjčni mlin (Natek, 1984).
Zadnji mlin naj bi stal na območju današnje Kolezije (44). Najstarejša listina, ki ga omenja, je
iz leta 1497 in govori o tem, da je Vilijem pl. Aupersperg mlinarju Petru Koleziji (Kolesia)
kupopravno izročil mlin ob Gradaščici, ki ga je ljubljanski meščan Genrik Rigo opustil. Leta
1853 so ob jezu mlina dogradili še velik bazen z lesenim šotorom za kopalce. Župnik Ivan
Vrhovnik iz Trnovega je leta 1881 zapisal, da je v Koleziji pet mlinskih kamnov, stope, pet
kopalnih kabin na desnem in šest na levem bregu Gradaščice, za jezom pa bazen. Leta 1884
so mlin opustili, ostal pa je bazen, ki ga je občina dajala v najem (Kolezija, 2011).
Z opustitvijo vseh teh mlinov, žag, hidroelektrarn, jezov in drugih obratov je prenehala tudi
človekova skrb za vodotoke in objekte na njih, kar je negativno vplivalo tudi na vodostaj
Gradaščice in njene poplave. Ti objekti so namreč dolga leta uspešno uravnavali vodostaj
Gradaščice in blažili razdiralne učinke visokih vod.
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7.

SPREMINJANJE POSELITVE NA POPLAVNEM OBMOČJU

Izrazitejša koncentracija prebivalstva in gospodarskih dejavnosti na dnu dolin in kotlin se je
začela predvsem po drugi svetovni vojni. Glavni razlog za to je nagel prehod iz agrarne v
industrijsko družbo, ki ga je spremljalo naglo širjenje naselij vzdolž prometnic in na manj
kakovostna kmetijska zemljišča, med njimi tudi na poplavne ravnice.
Čeprav se ljudje danes morda bolj zavedamo nevarnosti naravnih nesreč, jih pogosto ne
upoštevamo, ker so redke in ker ima človek na njih le omejen nadzor. Obvestila o nevarnosti
pa so dvoumna in dajejo nezadostno količino zanesljivih podatkov (Polič, 1992).
Iz preteklih poplav bi se morali naučiti, da poplavne ravnice ob rekah in potokih pripadajo
vodi, saj se po njih razlivajo presežki visokih voda. Vendar so ti dogodki razmeroma redki,
zato človek hitro pozabi na njih, s tem pa poveča svojo ogroženost (Komac, Natek, Zorn,
2008). Poplave septembra 2010 so opozorile na napake v prostorskem načrtovanju in na
lokalno neustrezne posege v vodotoke. Opozorile so tudi na problem nelegalnih posegov in
gradenj, ki sicer sčasoma pridobijo vsa potrebna dovoljenja, poplavna ogroženost pa ostane.
Zato je potrebna usklajenost na celotnem povodju, saj se vsak poseg v zgornjem toku odraža
tudi nizvodno (Cegnar, 2011).
7.1. SPREMINJANJE POSELITVE NA POPLAVNEM OBMOČJU OB GRADAŠČICI
Po drugi svetovni vojni se je na poplavni svet ob spodnjem delu hudourniške Gradaščice širil
na južni del Ljubljane. Mali graben je nekoč tekel daleč proč od urbanega območja Ljubljane,
s hitrim razvojem mesta v pomembno kulturno, politično in gospodarsko središče regije je
postal meja med urejenim urbanim območjem in zelenim mestnim obrobjem. Sedaj je Mali
graben del mesta, saj se je poselitev razširila tudi že na njegov desni breg in preko južne
obvoznice. Na tem delu Barja na prvi pogled ni videti ničesar, kar bi spominjalo na poplavno
območje, kvečjemu ime Mestni log in spominska plošča na transformatorski postaji ob viški
osnovni šoli, ki kaže višino vode ob poplavah septembra 1926. Stanovanjske hiše so ponekod
zgrajene tik ob Malem grabnu. Mnogi se na tem območju ne zavedajo poplavne ogroženosti,
saj vse od leta 1933 pa do 2010 na tem delu ni bilo večjih poplav (Natek, 2005; Brilly in sod.,
2005).
Sprva sta bila Trnovo in Krakovo ob Mestni Gradaščici kot del mesta, kjer so prevladovale
nizke hiše z velikimi zelenjavnimi vrtovi, ki so oskrbovali ljubljansko tržnico, Vič in Vrhovci
pa vasi, povsem ločeni od Ljubljane. Pozneje sta se razširili in leta 1935 postali del Ljubljane.
Vič je leta 1783 obsegal 43 hiš in 297 prebivalcev, leta 1931 pa že 3527 prebivalcev (Kratka
zgodovina skozi čas, 2013).
Poselitev Vrhovcev se je začela že v 19. stoletju, najprej na dvignjeni terasi, saj so bila spodaj
tla zamočvirjena in pogosto poplavljena. Leta 1909 so na Vrhovcih nastale Vidiceve
opekarne, ki so spodbudile širjenje naselja Vrhovci. Z odpadnim materialom so zasipavali in
dvigovali prostor ob Malem grabnu in Mestni Gradaščici (Začetki naselja Vrhovci, 2010)
Ljubljana je še na začetku šestdesetih let 20. stoletja segala do severnega roba ljubljanskega
barja in nekoliko dlje vzdolž Tržaške ceste. Nato je sledila načrtna gradnja velikega naselja
enodružinskih hiš v Murglah, od Barjanske do Koprske ulice in do Malega grabna.
Arhitekturna zasnova je bila izbrana na natečajnem projektu 1965, realizacija projekta pa je
potekala med leti 1965 in 1988. Tako so nastale tipsko zgrajene pritlične enodružinske hišice
z garažami. Sledila je stihijska urbanizacija ob Cesti dveh cesarjev ter na območju Sibirije in
Rakove Jelše (Komac, Natek, Zorn, 2008; Murgle, 2010).
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Širjenje južnega dela Ljubljane na poplavno območje ob Gradaščici in Ljubljanici je značilen
primer neuresničevanja načela trajnostnega razvoja v praksi. Večino na črno zgrajenih stavb
so po letu 1990 legalizirali in s tem še stopnjevali pritisk na južni rob mesta. Število
prebivalcev na poplavno ogroženem območju se je v nekaj desetletjih povečalo z nekaj tisoč
na več kot 30.000 (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Karte na slikah 87, 88, 89 in 90 prikazujejo širjenje gradnje na območju poplav 2010.
Območje je razdeljeno na štiri dele:
- Območje 1: spodnji tok Gradaščice, območje Dolenje vasi in Dvora
- Območje 2: srednji tok Gradaščice, območje Dobrove in Kozarij
- Območje 3: spodnji tok Gradaščice, območje Vrhovcev in Viča
- Območje 4: spodnji tok Gradaščice, območje Murgel, Sibirije in Rakove Jelše
Analizo širjenja poselitve na poplavljeno območje sem opravila s pomočjo starih kart iz
različnih obdobij:
- Slovenija na vojaškem zemljevidu (1763−1787)
- Franciscejski kataster (1823−1869)
- Stare jugoslovanske karte (1934−1951)
- TTN (1962−1971)
- Ortofoto posnetki (2010)

Slika 88: Spreminjanje poselitve na poplavnem območju 2010 v zgornjem toku Gradaščice na
območju Dolenje vasi in Dvora
Kot prikazuje karta na sliki 88 je na območje Dolenje vasi in Dvora, v zgornjem toku
Gradaščice, šest zgradb na poplavljenem območju 2010, od tega dve stanovanjski. Z izjemo
ene so to starejše zgradbe, ki so bile zgrajene pred letom 1960.
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Slika 89: Spreminjanje poselitve na poplavnem območju 2010 v srednjem toku Gradaščice na
območju Dobrove in Kozarij
V srednjem toku Gradaščice na območju 2 (slika 89) je na območju poplav 2010 devet zgradb
na Dobrovi in dvajset zgradb na območju Kozarij, od tega skupno enajst stanovanjskih.
Poselitev poplavnega območja na tem delu je potekala predvsem v zadnjih šestdesetih letih.
Pred tem so bile med leti 1870 in 1950 zgrajene le štiri zgradbe.
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Slika 90: Spreminjanje poselitve na poplavnem območju 2010 v spodnjem toku Gradaščice na
območju Vrhovcev in Viča
Karte na slikah 88 do 91 predstavljajo širjenje gradnje na območju poplav septembra 2010 v
jugozahodnem delu Ljubljane. Takrat je bilo predvsem v južnem in jugozahodnem delu
Ljubljane poplavljenih veliko pozidanih površin. Čeprav so bile nekoč poplave še veliko
obsežnejše kot te, ni bilo poplavljenih toliko objektov kot v poplavah septembra 2010, saj se
je na poplavne ravnice v zadnjih stotih letih razširil južni in jugozahodni del Ljubljane.
Iz slik 88 do 91 je razvidno, da je bilo v 18. stoletju zelo malo zgradb na območju poplav
2010, te so predvsem na območju starega dela Viča. Kasneje so se pojavljale zgradbe na
poplavnem območju na območju Dolenje vasi, Dobrove, Vrhovcev, ob Tržaški cesti, ob Cesti
dveh cesarjev, na območju Bonifacije, Rakove Jelše in Sibirije. Največje spremembe v
poselitvi tega dela Ljubljane pa so se zgodile v zadnjih štiridesetih letih, in sicer predvsem na
območju jugozahodne Ljubljane.
Na območju 3 (slika 90) stoji 2094 zgradb na poplavljenem območju 2010, od tega je 657
stanovanjskih. Gradnja in poselitev sta se na to območje širili predvsem od šestdesetih let
dalje. V 18. in 19. stoletju je bilo poseljeno predvsem območje starega dela Viča ob Viški
cesti. Nekaj hiš je bilo na travnikih med Cesto Dolomitskega odreda in Malim grabnom. Do
50. let 20. stoletja so nastajale prve hiše na območju Vrhovcev, ob Tomažičevi cesti, ob Cesti
dveh cesarjev in Tržaški cesti. Do 70. let je bil pozidan že velik del Vrhovcev, zgradili so
viške bloke med Mestno Gradaščico in Cesto Dolomitskega odreda. Poselili so Merčnikovo
ulico, razširilo se je naselje ob Tomažičevi ulici. Gradili so tudi južno od Malega grabna ob
Cesti dveh cesarjev. V zadnjem obdobju je zraslo še nekaj hiš na območju Vrhovcev,
predvsem ob Mestni Gradaščici. Močno se je zgostilo območje novega dela Viča, med
železnico in Malim grabnom, in območje Bonifacije. Gradilo se je tudi še južno od obvoznice
na območju Dolgega mosta in ob Cesti dveh cesarjev.
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Slika 91: Spreminjanje poselitve na poplavnem območju 2010 v spodnjem toku Gradaščice na
območju Murgel, Sibirije in Rakove Jelše
Območje Murgel, Sibirije in Rakove Jelše na poplavljenem območju 2010 tik ob spodnjem
toku Gradaščice (slika 91) je bilo poseljeno predvsem po letu 1970. Do 50. let so nastale
delavske četrti ob Levarjevi ulici in cesti na območju Sibirije. Naseljevati so začeli tudi
območje med Opekarsko, Barjansko cesto in Cesto na loko ter na območju Rakove Jelše.
Zgradili so tudi nekaj hiš ob Cesti na Rakovo Jelšo. Graditi so začeli prve hiše ob Cesti v
Zeleni log in Mokriški ulici. Delavska četrt ob Mokriški ulici je nastajala predvsem v 60. in
70. letih, prav tako ob Cesti v Zeleni log. Zgostila se je tudi poselitev ob Levarjevi ulici na
območju Sibirije in ob Srebrničevi ulici na Rakovi Jelši. V zadnjem obdobju po letu 1970 je
potekala največja poselitev tega območja. Nastalo je naselje enodružinskih hiš v Murglah,
sklenjen niz hiš južno od Malega grabna ob Cesti dveh cesarjev in Sibiriji ter celotna Rakova
Jelša.
Preglednica 10: Število zgradb na celotnem poplavljenem območju Gradaščice septembra
2010 in novembra 2012
Karte

Obdobje

Ortofoto posnetki
TTN
Staro jugoslovanska karta
Franciscejski kataster
Slovenija na vojaškem zemljevidu

2010
1962−1971
1934−1951
1823−1869
1763−1787

Zgradbe na poplavljenem območju
2010
2012
4807
15
841
7
189
8
46
3
12
3
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Na celotnem območju poplav 2010 je bilo poplavljenih 4807 zgradb. S primerjavo kart iz
različnih časovnih obdobij sem ugotovila, da se je poselitev močno razširila v zadnjih 50 letih,
saj je bilo na istem območju v 60. letih le 841 zgradb. V 19. stoletju je bilo 46 zgradb na
območju poplav 2010, še stoletje prej pa le 12 zgradb.
Preglednica 10 prikazuje število zgradb na poplavljenem območju. Iz nje je razvidno, da je na
območju pogostih poplav, kot na primer na poplavljenem območju leta 2012, zelo malo
zgradb. Vse od 18. stoletja se na ta območja gradnja ni bistveno razširila. Med zgradbami
prevladujejo gospodarski objekti. Povsem drugače je na območju poplav iz septembra 2010,
kjer je bilo v 18. stoletju na tem območju 12 zgradb. Nato pa se je poselitev premikala na
poplavno območje. V 70. letih 20. stoletja je bilo na poplavljenem območju 2010 le 841
zgradb, v času poplav 2010 pa že 4807 zgradb. Največ novo zgrajenih zgradb, med katerimi
prevladujejo stanovanjske zgradbe, je nastalo ob Malem grabnu.
Preglednica 11: Število zgradb na poplavljenem območju 2010 v zgornjem in srednjem toku
ter spodnjem toku Gradaščice
Karte

Obdobje

Ortofoto posnetki
TTN
Staro jugoslovanska karta
Franciscejski kataster
Slovenija na vojaškem zemljevidu

2010
1962─1971
1934─1951
1823─1869
1763─1787

Zgradbe na poplavljenem območju 2010
Skupaj Zgornji in srednji tok Spodnji tok
4807
68
4739
841
26
815
189
13
176
46
5
41
12
3
9

Na poplavni ravnici ob Gradaščici se je poselitev močno povečala predvsem ob spodnjem
toku Gradaščice, kar prikazuje tudi preglednica 11. Ob zgornjem toku se poselitev ni razširila
prav zaradi zelo pogostih poplav, kot tiste iz leta 2012. Te poplave tamkajšnje prebivalce
neprestano opominjajo na poplavno nevarnost. Zavedanje o nevarnosti poplav je na podeželju
večje, ker je veliko starejših domačinov, ki se spominjajo večjih poplav. Ti pa prenašajo
spomine svojim naslednikom, ki zaradi dedovanja zemlje in navezanosti na domači kraj
pogosto gradijo v bližini domov. V mestu je povsem drugače, saj je veliko ljudi priseljenih od
drugod. Večje poplave so razmeroma redke, zato ljudje pozabijo na njih. Občutek večje
poplavne varnosti so dale tudi številne ureditve na vodotokih in na poplavnih ravnicah po
poplavah 1924 in 1933.
Vse od leta 1933 do 2010 Gradaščica ni povzročila večjih poplav na območju Ljubljane in
prav v tem času se je poselitev močno razširila na njeno poplavno območje. Zato je bilo ob
poplavah 2010 veliko več materialne škode, čeprav so bile manj obsežne kot leta 1924, 1926
in 1933.
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8. POPLAVNA VARNOST
Zaradi vse večjih posegov v poplavni svet je za preprečevanje škode ob poplavah treba urejati
vodotoke in zagotavljati večje varstvo pred poplavami. Ponekod so z regulacijami in
melioracijami zmanjšali pogostost poplav. Vendar številni primeri opozarjajo, da kljub
različnim ukrepom ne moremo preprečiti večjih poplav, ki nastopijo enkrat na deset let ali še
redkeje.
Varovalni ukrepi imajo pogosto nasproten učinek. Sprva se zaradi njih poveča občutek
varnosti, zaradi česar se povečajo dejavnosti in gradnja na poplavnih ravnicah, ob nastopu
katastrofalnih poplav pa se škoda zaradi le tega še poveča.
Nekoč so ljudje imeli poplave za bolj samoumeven naravni pojav, ki ga ni bilo mogoče
preprečiti. Poplave jih glede na takratni življenjski slog tudi niso tako prizadele. Življenje ob
vodi jim je prinašalo tudi koristi, saj so vodni pogon s pridom izkoriščali za mline, žage,
elektrarne ipd. Prebivalci ogroženih vasi so se pred nevarnostjo poplav skušali braniti z
gradnjo nasipov, prekopom rokavov ipd. (Kolbezen, 1991).
Na našem ozemlju sta se urejanje voda in obramba pred poplavami v današnjem smislu začela
šele v 17. in 18. stoletju. V hudourniških strugah so gradili protierozijske pregrade, kjer so
vode ogrožale kmetijska zemljišča in urbanizirane površine, pa so vode regulirali. V manjši
meri so gradili tudi objekte za varovanje z erozijo ogroženih površin in objekte za zadrževanje
plavin. Pri urejanju nižinskih vodotokov se je voda preveč utesnjevala. Utrditve brežin in dna
niso zdržale obremenitev pri visokih pretokih. Ob tem je nepravilno vzdrževana in neurejena
zarast brežin še zmanjšala in ogrožala potrebno prevodnost korit in premostitev (Steinman,
Kompare, 1992).
Ukrepe za zaščito pred poplavami delimo na vodogradbene in negradbene oz. alternativne.
Med vodogradbene ukrepe se uvrščajo akumulacija, regulacija strug, nasipi, suhi
zadrževalniki ipd. Ti ukrepi niso učinkoviti, če se ne upošteva in ne ureja hkrati celotnega
porečja. Posegi so dragi in zahtevajo redno vzdrževanje, prav tako lahko povzročajo
nezaželene učinke na okolje. Zato se za dolgotrajno obrambo priporočajo negradbeni ukrepi,
ki ne zahtevajo izgradnje objektov in so osredotočeni na preventivno delovanje. Pri tem je
potrebna natančna določitev poplavnega območja in omejitev nadaljnje gradnje na teh
območjih. Razvoj je potrebno usmerjati izven poplavnih območij oz. dovoliti le tiste
dejavnosti, ki ob poplavah ne utrpijo večje škode (travniki, sadovnjaki, parkirišča, parki,
drevoredi, športna igrišča ipd.). V primeru gradnje na poplavnih območjih bi morale biti
zavarovalne premije višje. Prav tako bi bilo potrebno upoštevati standarde za gradnjo na
poplavnih območjih (dvig objekta z nasipanjem, nepodkletenost, vododržni zidovi in vhodi
ipd.). Prebivalci na ogroženih območjih morajo biti ozaveščeni o nevarnostih, obrambnih
ukrepih in o ravnanju ob poplavah. Pomembna je tudi natančnejša in hitra prognoza
obsežnejših padavin in poplav, kar se lahko doseže z gostejšo mrežo vodomernih in
padavinskih postaj ter z rednim spremljanjem in beleženjem poplav (Brilly, 1992).
Vsi dosedanji regulacijski posegi, ki so bili osredotočeni le na posamezen odsek vodotoka, so
se v praksi izkazali za neuspešne, saj je za učinkovito delovanje potrebno skladno in sočasno
izvajanje vseh potrebnih ukrepov na celotnem porečju. Pri tem je najprej potrebno izkoriščati
najcenejše in najbolj enostavno uresničljive ukrepe, dražje in zahtevnejše pa pustiti v presojo
in realizacijo.
Najuspešnejše reševanje poplavne problematike je osredotočeno na preventivno delovanje in
zmanjšanje tveganj, ne pa na zagotavljanje določene stopnje varnosti. Najpomembneje je
preprečiti bodoče gradnje in zaščititi dosedanje objekte, razvoj pa usmeriti izven območij
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poplavne nevarnosti. Prav tako je treba najprej uporabiti negradbene in šele nato gradbene
ukrepe.
8.1. UKREPI ZA POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU GRADAŠČICE
Poplave Gradaščice najbolj ogrožajo jugozahodni del Ljubljane, glavna razloga za to sta
predvsem premajhna prevodnost struge Malega grabna ter zmanjševanje poplavnih površin
zaradi poselitve. Zaradi širjenja mesta so za pridobivanje novih uporabnih površin in za večjo
poplavno varnost regulirali Mali graben in Mestno Gradaščico. Zato se je povečal pritisk na
poplavne ravnice, s tem pa tudi ogroženost, saj ureditve ne zadoščajo za obrambo pred
velikimi poplavami. Prav tako so regulacije zmanjšale ekosistemsko, estetsko, rekreacijsko in
doživljajsko vrednost vodotokov. Sedaj je zaradi širjenja mesta ostalo zelo malo prostora za
izvedbo učinkovitih ukrepov za varovanje tega dela Ljubljane. Zato skušajo problem rešiti z
izgradnjo protipoplavnih objektov višje v porečju Gradaščice. Vendar predvidena prestavitev
varovanja tega dela Ljubljane na srednji del porečja Gradaščice prenaša okoljsko breme
varovanja na druga zemljišča in na drugo prebivalstvo, ki bi se mu s tem zmanjšala kakovost
bivalnega okolja.
Zamisli o zadrževanju vode v porečju Gradaščice segajo že v leto 1972. Vse od takrat je bilo
obdelanih in zasnovanih veliko različnih zadrževalnikov. Hidrološko so bile analizirane vse
orografske možnosti za zajezitev visokih vod, da bi se pretok vode na Bokalcah zmanjšal na
164 m3/s.
Sprva so bili predvideni štirje zadrževalniki (Velika Božna, Mala Božna, Polhov GradecSrednja vas, Šujica). Pozneje je bil načrtovan zadrževalnik Žirovnik, ki naj bi stal nad izlivom
Žerovnikovega grabna v Gradaščico, vendar je izvedba propadla zaradi pozidave. Leta 1983
je bila predlagana različica izgradnje zadrževalnika Božna nad izlivom Mačkovega grabna. Ta
bi zaradi lege visoko v povirju najmanj prizadel življenjski prostor. Vendar bi bil zaradi
nezadostnega zmanjšanja pretoka skozi Ljubljano potreben še zadrževalnik Šujica, ki bi
zmanjšal vpliv vmesnih pritokov. Leta 1986 je bila izdelana idejna zasnova še za tretji
zadrževalnik Brezje na Horjulki pod naseljem Brezje.
Krajani občine Dobrova-Polhov Gradec so leta 1989 sprejeli sklep, da izgradnji nasprotujejo,
podprli so jih tudi ribiči in naravovarstveniki. Razlogi in pomisleki so predvsem strah pred
porušitvijo, nezaupanje strokovnjakom, spori zaradi cestnih in komunikacijskih povezav,
spomeniki, nevarnost prekinjene oskrbe s pitno vodo ipd.
Za tem sta bila izdelana predloga s 14 in 12 manjšimi zadrževalniki. Prednost različic z več
manjšimi zadrževalniki je zmanjšanje maksimalnih pretokov na več mestih, slabost pa je
zahtevno usklajevanje zapiranja zapornic in zadrževanja. Slaba stran večjih zadrževalnikov so
visoki nasipi, ki bi predstavljali velik poseg v naravni prostor. Prav tako prinašajo visoke
stroške vzdrževanja in čiščenja nanosov glede na to, da gre za hudourniške potoke.
(Muck, 1991; Nagode, 2008).
Z nadaljnjim preučevanjem in iskanjem rešitev je bila predlagana možnost regulacije Malega
grabna in njegova širitev z izgradnjo razbremenilnika za spuščanje dodatne vode na Barje ter
izgradnja suhih zadrževalnikov Razori in Brezje.
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8.1.1. DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE
VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V
OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC
Minister za okolje, prostor in energijo je dal 17. decembra 2003 pobudo za izdelavo
Državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane, katerega cilj so ureditve, ki bodo povečale varnost naseljenih območij
jugozahodnega dela Ljubljane pred poplavami. Raziskave in analize, ki so jih različne
strokovne organizacije izvajale od leta 1977 dalje, so pokazale, da samo z ureditvijo Malega
grabna ni mogoče zagotoviti varnosti jugozahodnega dela Ljubljane pred poplavami s
povratno dobo 100 let. Zato je edina ustrezna rešitev načrtovanje celovite ureditve porečja
Gradaščice, ki vključuje tudi izvedbo ukrepov v zaledju Ljubljane. Državni lokacijski načrt se
je kasneje preimenoval v Državni prostorski načrt (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Država je naročila
izris karte poplavne nevarnosti, ki je bila podlaga za izdelavo hidrološko-hidravličnih
elaboratov, ki predvidevajo izravnalne in omilitvene ukrepe na poplavnem območju. Izveden
je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe načrtov na varovana območja v
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave (Anzeljc, 2007).
Ljubljanski urbanistični zavod je izdelal primerjalno študijo različic, v kateri so bile s
funkcionalnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti
v lokalnem okolju primerjalno vrednotene štiri različice (Matjašec, 2005). Kot najprimernejša
se je izkazala različica, ki predvideva izvedbo naslednjih ukrepov:
 ureditev (regulacijo) Malega grabna z razbremenilnikom na Barje,
 izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice,
 izgradnjo suhega zadrževalnika Brezje na Horjulki z ureditvijo,
 ureditve hudourniškega zaledja Gradaščice; sanacija obstoječih prodnih pregrad, čiščenje naplavin, izvedba objektov za lovljenje plavajočega lesa in ureditev obrežnih
zavarovanj na posameznih odsekih petnajstih potokov in druge lokalne ureditve na
povirnem delu Gradaščice in Horjulke, s čimer bo mogoče doseči stabilno in
urejeno zaledje (Anzeljc, 2007).
Ministrstvo za okolje in prostor je skoraj pet let po javni razgrnitvi dne 29. avgusta 2013 le
objavilo Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec. Priprava načrta se je zavlekla zaradi
številnih pripomb župana in občanov, tako da je bil osnutek večkrat spremenjen. Medtem je
bil iz začetnega načrta izvzet načrtovani zadrževalnik Brezje, še vedno pa je načrtovan suhi
zadrževalnik Razori, vendar je tudi ta po obsegu nekoliko manjši. Nasip suhega zadrževalnika
Razori je načrtovan med naselji Dobrova, Razori in Stranska vas v obliki črke L. Trasa nasipa
naj bi po načrtih potekala vzporedno z državno cesto Dobrova-Polhov Gradec, od katere naj
bi bil odmaknjen približno 80 m. Na tem delu bi se trasa nasipa zvezno dvigovala zaradi
padca terena, zaključila pa bi se ob javni poti Stranska vas-Bokalce. Na območju križanja
nasipa s strugo Gradaščice bi višina nasipa znašala 4 m, na območju križanja s strugo
Horjulke pa 5,5 m. Nasip s širino 3 m in z dolžino 1500 m bi bil zatravljen in izveden z
neprepustno plastjo betona in gline. Volumen zadrževalnega prostora bi znašal 1.200.000 m3.
Z izgradnjo suhega zadrževalnika Razori je poleg zagotavljanja večje varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane predvidena tudi večja poplavna varnost nekaterih poseljenih in neposeljenih
delov naselij Dobrova, Razori, Stranska vas in Kozarje.
Poleg tega je načrtovanih tudi veliko ureditev na Gradaščici in pritokih Mala voda, Božna,
Prosca, Horjulka in Ostrožnik. Potrebno bo redno vzdrževanje za zagotavljanje ustrezne
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pretočnosti strug vodotokov, zaporničnega objekta ter mostnih odprtin. V primeru nanosov bo
potrebno zadrževalni prostor očistiti (Uredba o državnem prostorskem načrtu …, 2013).

Slika 92: Suhi zadrževalnik Razori
Na območju Ljubljane je predvidena celovita ureditev struge Malega grabna na celotnem toku
od bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico. Prevodnost struge Malega grabna naj bi povečali
na 200 m3/s, od predvidenega razbremenilnika naprej pa na 160 m3/s. Prvotno projektiran
pretok je bil namreč 167 m3/s, ob pogostih poplavah zadnjih 20 let pa se je izkazalo, da je
znašal le 90 do 130 m3/s. Poleg tega bo treba zgraditi protipoplavne nasipe in zidove, rečne
talne pragove ter izvesti poglobitve pri železniškem mostu na Dolgem mostu. Strugo bo treba
razširiti, zaradi česar bo treba zamenjati most na Opekarski cesti ter brvi pri Mokriški ulici in
na Dolgem mostu. Prav tako bo treba urediti odtok meteornih vod iz območij Bonifacije,
zahodnih Murgel do Mokriške ulice in odtok odpadnih vod z območja južno od Malega
grabna pri Dolgem mostu.
Še en večji ukrep za povečanje poplavne varnosti Ljubljane je tudi 1600 m dolg
razbremenilnik za vode, ki bi omogočil razbremenjevanje dela visokih vod proti Barju.
Potekal bi od Malega grabna pri Dolgem mostu vzporedno z južno obvoznico do križanja s
Cesto v Mestni log, nato bi se južno od avtocestnega počivališča Barje usmeril proti jugu, kjer
bi se priključi na strugo potoka Curnovec. Predvidena količina razbremenjevanja je 40 m3/s,
povprečni padec pa 2,6 ‰ (Uredba o državnem prostorskem načrtu …, 2013).
Zaradi potreb po boljših merilnih sistemih za natančno spremljanje padavin in hidrološkega
stanja vodotokov za lažje in natančnejše napovedovanje visokih vod so načrtovane dodatne
vodomerne postaje na mostu čez Božno, na Horjulki na mostu v Brezjah, na Gradaščici v
Dvoru in na mostu v Šujici, na Bokalcah, na jezu in na Dolgem mostu (železniški most) na
Malem grabnu. Ti bi pripomogli k lažjemu upravljanju načrtovanih zapornic na zadrževalniku
Razori in razbremenilniku (Uredba o državnem prostorskem načrtu …, 2013).
Izvedbeni ukrepi so ocenjeni na 33 milijonov evrov brez DDV, pri čemer naj bi 13,5 milijona
evrov stala ureditev struge in povečanje pretoka Malega grabna, na 8,2 milijona je ocenjen
zadrževalnik Razori, 5,5 milijona evrov ureditev porečja Gradaščice, še tri milijone pa gradnja

91

razbremenilnika od Malega grabna do potoka Curnovec. Na ministrstvu računajo, da bi del
sredstev lahko pridobili iz evropske finančne perspektive 2014–2020 (Pahor, 2013).
Uresničenje DPN so razdelili na dve fazi, pri čemer je šele v drugi fazi predvidena gradnja
zadrževalnika Razori. Ministrstvo je bilo v kompromisno rešitev prisiljeno zaradi
nasprotovanja občine Dobrova-Polhov Gradec, kjer gradnji velikih zadrževalnikov vseskozi
nasprotujejo. Občani so že leta 2008 na referendumu skoraj soglasno zavrnili protipoplavni
načrt, ki je poleg še dveh drugih danes opuščenih zadrževalnikov vključeval tudi zadrževalnik
Razori. Občani menijo, da naj bi Ljubljana najprej uredila strugo Gradaščice na območju
MOL in naj ne bi bremena svojega nespametnega poseljevanja poplavnih ravnic v Ljubljani
prenašala na višje ležeče prebivalce, ki bi bili z gradnjo zadrževalnikov oškodovani tako na
kmetijskih zemljiščih kot s spremembami v bivalnem okolju. Zato so se v pripravljenem
državnem prostorskem načrtu toliko bolj osredotočili na ukrepe, ki jih je mogoče izvesti v
Ljubljani. Kljub temu se v občini Dobrova-Polhov Gradec tudi s kompromisno rešitvijo ne
strinjajo, saj vztrajajo pri različici državnega prostorskega načrta, ki najprej predvideva
izvedbo vseh protipoplavnih ukrepov, razen gradnje zadrževalnika Razori, nato naj bi izvedli
študije, ali je zadrževalnik sploh še potreben, saj so prepričani, da so že preostali ukrepi
dovolj dobri (Pahor, 2013).

Slika 93: Nekatere glavne ureditve na Gradaščici
Gradnja umetnih zadrževalnikov za varovanje pred poplavami je prav tako v nasprotju z
določili Direktive (2007/60/ES) Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju
poplavne ogroženosti. Ta od članic EU zahteva, da morajo v načrtih, kolikor je mogoče,
upoštevati ohranjanje in obnovo poplavnih območij oziroma, da se določijo ustrezni cilji za
obvladovanje poplavne ogroženosti s poudarkom na negradbenih ukrepih ali na ukrepih za
zmanjšanje varnosti nastopa poplavljanja (Direktiva 2007/60/ES …, 2007).
Glede na dosedanje dosežene učinke protipoplavnih ukrepov drugod bi gradnja
zadrževalnikov brez celovite strategije prinesla lažni občutek poplavne varnosti. S tem bi se
še dodatno povečal pritisk na poplavne ravnice ob Gradaščici z nadaljnjim širjenjem naselij
in infrastrukture, kar pa bi dolgoročno še povečalo ogroženost. Ker so to hudourniški
vodotoki, se bo ob poplavah v zadrževalnikih nabiralo veliko plavin, kar pa hitro zmanjšuje
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protipoplavno funkcijo zadrževanja. Zato bi bilo potrebno redno čiščenje nanosov in
vzdrževanje, to pa predstavlja velik strošek. Prav tako zadrževalniki predstavljajo veliko
okoljsko breme, zato je treba take posege skrbno preučiti. Zato menim, da so zadrževalniki
le skrajna rešitev v primeru, da ne bi bilo nobene druge možnosti za zmanjšanje poplavne
varnosti.
8.1.2. SONARAVNO UREJANJE GRADAŠČICE
Večji vodogradbeni ukrepi, ki so zapisani v Državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec,
kot sta gradnja zadrževalnika in razbremenilnika, so zelo dragi in bi v prostoru pustili veliko
negativnih posledic. Prav tako vsi ti posegi še vedno zahtevajo stalno vzdrževanje in čiščenje,
kar pa se je v praksi izkazalo za nefunkcionalno, zato tudi dolgoročno ne bi opravljalo svoje
funkcije. Takšni ukrepi pogosto privedejo do nasprotnega učinka, saj še dodatno povečajo
pritisk na poplavno območje. Tako se lahko nenehno vrtimo v krogu, stroški in ogroženost pa
se večata.
Ureditve na vodotoku morajo biti skrbno preučene s študijami vplivov na okolje, saj kakršni
koli posegi lahko vplivajo na nižje ležeča območja. Zato se mora urejati celostno na celotnem
porečju, saj ukrepi na samo enem območju niso zadostni. Pomembno je, da se zavedamo, da
poplav ne moremo preprečiti. Zato se je potrebno kljub ureditvam poplavnim ravnicam
izogibati oz. dovoliti le takšne dejavnosti, ki ob poplavah ne bi utrpele večje škode.
Ohranjanje funkcij poplavnih ravnic je namreč zelo pomembno, saj omogočajo naravno
zadrževanje viškov vode ob poplavah in s tem zmanjšujejo hitrost in volumen poplavnega
vala.
Urejanja Gradaščice za zaščito jugozahodnega dela Ljubljane pred poplavami se je treba lotiti
premišljeno in celostno. Pomembno je, da se ureja celotno porečje od samih povirnih delov
Gradaščice v Polhograjskem hribovju pa do njenega izliva v Ljubljanico. Prav tako je
pomembno, da se poleg Ljubljane zaščitijo vsa ogrožena naselja v porečju. Večina teh v
poplavah 2010 sicer ni bila huje prizadeta, vendar vemo, da so lahko poplave na tem območju
še veliko hujše.
K večji poplavni varnosti bi sprva pripomogla že redna vzdrževalna dela, kot so vsakoletno
čiščenje strug in odstranjevanje naplavnega materiala za zagotavljanje dovolj velike
pretočnosti. V času velikih pretokov so struge namreč polne materiala in plavja. Potrebno je
urejanje in utrjevanje brežin, odstranjevanje zarasti, redno odstranjevanje plavin z mostnih
opornikov itd. Poleg čiščenja strug je treba sprva tudi obnoviti in sanirati vse obstoječe
objekte na vodotokih, saj marsikateri zaradi dotrajanosti svoje funkcije ne opravlja več.
Nadaljnje ureditve naj bodo takšne, da ne bodo pustile negativnih učinkov v okolju, in naj
strmijo k sonaravnemu urejanju. Primer so naravni pragovi, ki zmanjšajo strmec in erozijo,
upočasnijo hudourniške vode in s tem tudi omilijo posledice hudourniških poplav.
V zgornjem toku je treba strugo Gradaščice še naprej ohranjati v čim bolj naravnem stanju.
Poseljena območja zahtevajo dodatno zaščito, na neposeljenih pa je treba omogočati možnost
razlivanja poplavnih voda.
V spodnjem toku je potrebno zagotoviti funkcionalne prepuste, ki morajo biti redno
vzdrževani. V prihodnje je treba preprečiti nadaljnjo pozidavo. Regulirani oz. kanalizirani
vodotoki so pogosto premajhni za odtok hudourniških voda oziroma ne omogočajo
zadrževanja vode in zgolj povečujejo poplavni val. Prav tako je prekinjena povezava med
vodnimi in kopenskimi ekosistemi, spremenjena je hidrologija in geomorfologija ter
zmanjšana rastlinska in živalska pestrost, slabša je tudi kakovost vode. Priporočljivo bi bilo
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umetna betonska korita in kanale zamenjati za sonaravno urejeno strugo (Mali vodni tokovi
…, 2011).
Že z manjšimi ekoremediacijami, kot so odbijači toka, pragovi in pestra obrežna vegetacija,
lahko vodotoku povrnemo nekaj osnovnih funkcij. Kjer pa je ob vodotoku na voljo več
prostora, so za revitalizacijo smiselni večji ukrepi, kot so vzpostavljanje meandrov, mrtvi in
stranski rokavi, poplavne ravnice, mokrišča, bočne zajede in nadomestitev betonskega kanala
z novo sonaravno urejeno strugo. Ekoremediacije (REM) so metode, s katerimi na trajnostni
način in z naravnimi elementi varujemo in obnavljamo okolje. Z REM v okolju izboljšamo ali
vzpostavimo različne ekosistemske funkcije, med katerimi so najpomembnejše zadrževanje
vode, samočistilne sposobnosti in biotska raznovrstnost. Z njimi lahko zadržujemo vodo v
rečnem sistemu, ter tako preprečujemo ali omilimo poplave (Mali vodni tokovi …, 2011).
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9. SKLEP
Poplave so eden od glavnih naravnogeografskih preoblikovalcev zemeljskega površja, ki
lahko v povezavi z nespametnim ravnanjem človeka zanj predstavljajo veliko nevarnost.
Najbolj nenadne in silovite so prav hudourniške poplave. Te povzročajo veliko škode zaradi
hitrega toka ter globinske in bočne erozije. Zaradi velike količine gradiva, ki ga hudourniki
nosijo s seboj, lahko spodjedajo bregove, prestavljajo strugo, odnašajo mostove in opustošijo
naselja. Pri nas ima kar tretjina vodotokov hudourniški značaj, med njimi tudi reka
Gradaščica.
Povirni del Gradaščice leži v Polhograjskem hribovju, ki sodi v predalpski svet. Padavine so
lahko tu zelo izdatne. Ob močnejših in dolgotrajnejših padavinah dajo pritoki Gradaščici
izrazit hudourniški značaj zaradi razčlenjenega reliefa in strmih pobočij. Ob ekstremnih
vremenskih situacijah lahko na tem območju v 12 urah pade do 150 mm padavin, v 48 urah pa
240 mm padavin. Tako velike količine padavin Gradaščica ne more sprejeti, zato poplavi.
Največ padavin je v jesenskih mesecih, ko nad naše kraje pritekajo tople in vlažne zračne
mase, ki se še dodatno okrepijo zaradi orografskega dviga. Lahko pa se poplave pojavijo tudi
spomladi zaradi padavin, ki padejo na snežno odejo, ali poleti ob kratkotrajnih in močnih
nalivih. Največji učinek pa je takrat, ko so tla zaradi predhodnih padavin že nasičene z vodo.
Porečje Gradaščice z 76,28 km dolgo razvodnico meri 181,4 km2. Gradaščica je skupaj z
Mestno Gradaščico in Malim grabnom dolga 25,4 km. V porečju živi približno 61.000
prebivalcev (2006). Vendar obstajajo velike razlike med vzhodnim in zahodnim delom
porečja. V zahodnem delu so veliki nakloni, prevladujejo hribovja s pestro kamninsko
zgradbo. Poselitev je zgoščena na dnu dolin v obliki gručastih naselij, višje na prisojnih
pobočjih najdemo zaselke in samotne kmetije. V vzhodnem delu porečja stoji zahodni in
jugozahodni del Ljubljane. Poselitev tu je gosta in strjena.
Zadnje večje poplave Gradaščice so se zgodile septembra 2010 in v podobnem obsegu
ponovno septembra 2014. V njih je bilo poplavljenih veliko zgradb. V preteklosti so bile na
tem območju velike poplave v letih 1924, 1926 in 1933. Te so bile veliko obsežnejše, vendar
takrat ni bilo poplavljenih toliko objektov kot septembra 2010, kar dokazuje, da se je v
zadnjih 80. letih poselitev močno razširila tudi na poplavno ravnico.
Širjenje poselitve na poplavljeno območje 2010 sem preučevala od sredine 18. stoletja dalje
na podlagi kart iz različnih časovnih obdobij. Za osnovo sem vzela poplavno območje leta
2010 in pet kart iz različnih časovnih obdobij: Slovenija na vojaškem zemljevidu
(1763−1787), franciscejski kataster (1823−1869), stare jugoslovanske karte (1934−1951),
TTN (1962−1971) in ortofoto posnetke (2010) za prikaz današnjega stanja. Ugotovila sem, da
se je ogroženost strmo povečevala, saj je bilo do sredine 18. stoletja na poplavljenem območju
iz leta 2010 le 12 zgradb, v času nastajanja franciscejskega katastra sredi 19. stoletja je bilo na
istem območju 46 zgradb, sredi 20. stoletja 189 zgradb, v času nastajanja TTN 841 zgradb in
v času poplav 2010 pa že 4807 zgradb. Poselitev na poplavnem območju se je najbolj
povečala v zadnjih 100 letih, vendar širjenje ni bilo enakomerno razporejeno vzdolž
Gradaščice. Na območju Ljubljane v spodnjem toku se je poselitev veliko bolj širila na
poplavno območje kot v zgornjem toku. V zgornjem in srednjem toku do bokalškega jezu se
je poselitev od srede 18. stoletja do danes povečala s 3 na 68 hiš, v spodnjem na območju
Malega grabna in Mestne Gradaščice pa se je poselitev povečala z 9 na 4739 zgradb. S to
ugotovitvijo sem potrdila prvo zastavljeno delovno hipotezo, da je bilo širjenje poselitve na
poplavno ravnico bolj intenzivno v spodnjem kot v zgornjem toku. Razlogi za to so predvsem
potrebe po prostoru zaradi širjenja Ljubljane. Poselitev tega območja je bila najbolj intenzivna
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po koncu 2. svetovne vojne. Razširili sta se naselji Vič in Vrhovce, ki sta bili nekoč dve
primestni vasi, danes pa sta del Ljubljane. Isto velja tudi za območje ob Cesti dveh cesarjev.
Med Cesto v Mestni log in Malim grabnom je bilo načrtno zgrajeno naselje enodružinskih hiš
Murgle. Med Malim grabnom in južno obvoznico sta nastali stihijski naselji Sibirija in
Rakova Jelša. Črne gradnje predstavljajo nenačrtno poselitev manj kakovostnega zemljišča na
severnem robu Ljubljanskega barja, ki pa se danes postopno legalizirajo in komunalno
urejajo. Vendar ogroženost zaradi poplav ostaja.
Drugi razlog za poselitev tega območja je, da vse od velikih poplav v letih 1926 in 1933 do
leta 2010 na območju Ljubljane ni bilo večjih poplav. Zato so ljudje na nevarnost pozabili.
Prav v tem času se je poselitev najbolj razširila na poplavno območje. Povsem drugače je v
zgornjem toku Gradaščice, kjer so poplave razmeroma pogoste. Pojavijo se skoraj vsako leto.
Kot primer pogostih poplav sem vzela poplave novembra 2012. Te so segale vse od Dolenje
vasi do Dobrove, vendar je bilo v teh poplavah ogroženih le 15 zgradb. S tem sem potrdila
tudi drugo zastavljeno delovno hipotezo, da je širjenje poselitve na poplavljeno območje
intenzivnejše na območju redkih poplav kot na območju pogostih poplav. Takšne so bile
poplave 2010. Pogoste poplave namreč prebivalce v zgornjem toku neprestano opominjajo na
nevarnost. Zato se s svojimi dejavnostmi in gradnjo ne širijo na poplavne ravnice. Na teh
vodnih območjih tako prevladuje predvsem kmetijska raba zemljišč. Tu so njive in travniki.
Tretji razlog za širjenje poselitve na poplavno ravnico pa so številne ureditve Gradaščice in
poplavne ravnice. Strugo so regulirali, na poplavnih ravnicah pa naredili osuševalne jarke, ki
odvajajo odvečno vodo in tako zmanjšujejo mokrotnost tal. Mali graben in Mestna Gradaščica
sta nekoč vijugala sem in tja in pogosto poplavljala. Svet ob njima je bil zamočvirjen. Zato so
strugi povsem regulirali, odpravili so vijuge, tako da reki sedaj tečeta naravnost po betonskih
kanalih in ne moreta več prestavljati svoje struge po poplavni ravnici. To je izboljšalo
zemljišča na poplavni ravnici in dalo ljudem večji občutek varnosti pred poplavami. Zato se je
po ureditvah, ki so se zgodile predvsem po poplavah 1926 in 1933, na teh območjih
povečevala poselitev.
V nalogi sem ugotavljala spreminjanje struge in poplavne ravnice na podlagi kart iz različnih
časovnih obdobij. Uporabila sem karte: Slovenija na vojaškem zemljevidu (1763−1787),
franciscejski kataster (1823−1869), staroavstrijska karta (1877), staro jugoslovanska karta
(1934−1951), TTN (1962−1971) in ortofoto posnetki (2010) za prikaz današnjega stanja.
Primerjalna analiza kart je pokazala, da so bile spremembe najmanjše v zgornjem toku,
nekoliko bolj opazne v srednjem toku, povsem spremenjeno pa je danes območje v spodnjem
toku Gradaščice. S tem sem potrdila še zadnjo hipotezo, ki sem jo postavila na začetku in ki
pravi, da urejanje struge Gradaščice in drugi protipoplavni ukrepi spodbujajo širjenje
poselitve na poplavno ravnico in s tem povečujejo ogroženost zaradi poplav. Kot dokaz sem
spremembe podrobneje preučila na štirih izbranih primerih.
Za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane ter ostalih območij ob
Gradaščici je bil sprejet Državni prostorski načrt. Vendar je za izvajanje učinkovitih ukrepov
na območju Ljubljane zmanjkalo prostora zaradi poselitve. Z izgradnjo zadrževalnika Razori
bi se breme nespametnega ravnanja preložilo na prebivalce ob zgornjem toku reke. Prav tako
je izgradnja zadrževalnikov v nasprotju s paradigmo sonaravnega razvoja in zakonodajo EU,
ki zahtevata, naj bodo na prvem mestu preventivni ukrepi s poudarkom na negradbenih
ukrepih brez večjih gradbenih posegov. Gradnja zadrževalnikov poleg velikih sprememb v
okolju prinaša tudi znatne stroške ter nenehno vzdrževanje in čiščenje. Prav tako večji ukrepi,
kot je izgradnja zadrževalnika, povečajo lažen občutek varnosti in bi se zato poplavne ravnice
še naprej poseljevale. Treba se je zavedati, da poplavam na takem območju ne moremo biti
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kos, zato mora biti kakršna koli gradnja na poplavnih ravnicah prepovedana. K izboljšanju
razmer bi veliko pripomoglo že redno čiščenje strug v porečju Gradaščice, saj so te po visokih
vodah polne mulja, peska in drugih materialov, kar zmanjšuje pretočne sposobnosti strug.
Prav tako je v porečju veliko že obstoječih objektov, kot so jezovi, pragovi in podobno, ki jih
je treba sanirati, da bodo lahko ponovno opravljali svojo funkcijo. Potrebno se je sprijazniti,
da je kljub odsotnosti večjih poplav vse od leta 1926 in 1933 do 2010 na tem območju sedaj
zaradi klimatskih sprememb verjetnost ekstremnih vremenskih pojavov in poplav vse večja.
Zato je potrebno skrbeti, da ohranjamo območja poplavnih voda, saj le te pripadajo vodi, in
skrbimo, da na njih ni večjih dejavnosti, ki bi jih poplave huje ogrožale. Država mora izdelati
tudi boljšo mrežo padavinskih in meteoroloških postaj za hitrejše in natančnejše napovedi
ekstremnih poplav. Na območju Ljubljane, kjer je ogroženih največ objektov, lahko dovolj
zgodaj predvidimo prihod visokega poplavnega vala Gradaščice, ki pride od Polhovega
Gradca do Ljubljane z nekajurnim zamikom. Zato lahko prebivalci ta čas še pravočasno
umaknejo in zavarujejo svoje imetje.
Moramo se zavedati, da so poplave naraven proces in jih zato kljub različnim posegom ni
moč preprečiti ali nadvladati. Nesonaravni ukrepi za varovanje pred poplavami lahko še
stopnjujejo ogroženost in materialno škodo. Zato je najbolje, da se vodam prilagodimo in se
ponovno naučimo živeti z njimi in njihovimi pojavi. Pomembno je tudi, da vsak večji
poplavni dogodek dokumentiramo in določimo njegov obseg, saj je to najboljši vir za
preučevanje obnašanja visokih vod ter za določanje poplavnega območja in ogroženosti.
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SUMMARY
Floods are one of the main natural transformers of the Earth’s surface and if linked to
imprudent behaviour of people, the latter can be seriously threatened. Torrential floods are the
most sudden and powerful causing a lot of damage due to fast flow and deep and lateral
erosion. In Slovenia, one third of the water courses are of torrential nature, with Gradaščica
being one of them.
The upper part of the Gradaščica river basin is located in the Polhov Gradec Hills belonging
to the Pre-Alps. Rainfall in this area can be extremely abundant. At the time of extreme
weather conditions, rainfall amounts up to 150 mm can be generated in only 12 hours, or up to
240 mm in 48 hours. These quantities of water cannot be received by the Gradaščica and
therefore it overflows. The flow of warm and moist air masses in the autumn months causes
the most significant rainfall additionally strengthened by the orographic rising. Floods can
also occur in spring due to the rainfall combined with snow cover or in summer with
characteristic short-lasting and heavy showers. The rainfall has the most destructive effect
when the soil has already been saturated with water due to the previous rainfall.
The last major floods of the Gradaščica took place in September 2010 and similarly again in
September 2014. And before that, great floods hit this area in 1924, 1926 and 1933. They
were even more extensive although not so many facilities and buildings were flooded then
compared to 2010. This proves that the settlement of the floodplains intensified over the last
80 years.
The analysis of old maps such as military maps of Slovenia (1763−1787), Franciscan
Cadastres (1823−1869), old Yugoslav map (1934−1951), TTN (1962−1971) and orthophoto
images (2010) showed how the settlement extended to the floodplain. In the middle of the
18th century, only 12 buildings were constructed in the 2010 flood area whereas in the middle
of the 20th century, there were already 189 buildings. And at the time of the flood in 2010 the
figure rose to 4807. The extension of settlement was not even along the Gradaščica. In the
upstream, settlement has extended to the floodplain only in some exceptional cases since the
floods in this part have been frequent and constantly remind the inhabitants of the risk. For
this reason, the human activities and construction did not penetrate the floodplains. In this
part, the land is used in agriculture, as fields and meadows. The floods in November 2012
which extended from Dolenja vas to Hruševo and only flooded 15 buildings can serve as an
example. The situation was completely different in the lower part where no major floods
occurred from 1926 and 1933 to 2010. During this period, the south-western part of Ljubljana
intensively extended to the floodplain. The settlements of Vič and Vrhovci which used to be
suburban villages are now a part of the capital. The settlements also spread in the area along
Cesta dveh cesarjev. Between Cesta v Mestni log and the Mali Graben, a settlement of family
houses was planned called Murgle. Between the Mali Graben and the southern bypass, two
uncontrollable settlements, Sibirija and Rakova Jelša, emerged. This unplanned settlement of
less quality land on the northern edge of the Ljubljana Marshes was illegal and these buildings
are now gradually been legalised and developed with the necessary infrastructure. However,
the flood risk remains.
The extension of the settlement to the flood area of the Gradaščica has also been stimulated
by numerous regulations of the river bed and the interventions in the floodplains. The river
bed has been regulated and drainage ditches were constructed in the floodplains to drain
excessive water and thus reduce the soil dampness. The Mali Graben and Mestna Gradaščica
used to meander a lot and they frequently flooded. The area around them was marshy. This is
why the beds were regulated and the meanders were removed so that nowadays they flow
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almost straight using concrete canals. Thus, they can no longer shift their beds on the
floodplains. As a result, the soil quality on the floodplains improved and created a false sense
of safety among the inhabitants. After the regulations following the 1926 and 1933 floods, the
settlement spread in these areas.
A comparative analysis of the old maps from various periods shows that in the upper part the
changes to the river bed and the floodplain were insignificant, a bit more intensive in the
middle, but extreme in the lower part of the Gradaščica. This has helped me demonstrate that
the river bed regulation and other flood-prevention measures encourage the extension of the
settlement to the floodplain and increase the flood risk.
A National Spatial Plan was adopted to ensure flood protection in the south-western part of
Ljubljana and the area along the Gradaščica. The implementation of effective measures in
Ljubljana was hindered because of the settlement in the problematic area. With the
construction of the flood retarding basin in Razori the burden of the irrational behaviour
would simply be shouldered to the population in the upper parts of the river. Such
construction would be contrary to the paradigm of sustainable development and the EU
legislation which requires to first and foremost apply the preventive measures of nonstructural nature without any major construction interventions. In addition to significant
changes in the environment, the construction of retarding basins would also bring huge costs
and constant maintenance and cleaning. The measures, such as the construction of a retarding
basin, create a false sense of safety, which would result in further settlement of the
floodplains. We need to be aware that it is impossible to cope with floods in this area. It is
therefore necessary to prohibit any construction on these floodplains. Regular cleaning of the
river bed, which is filled with silt, sand and other materials after high water levels, would
improve the situation. Otherwise, the water-absorption capacity of the river reduces. In the
basin, there are a number of existing facilities such as dams, groynes etc. which are in need of
renovation so that they can again perform their functions. We have to accept the fact that
despite the absence of big floods in this area from 1926 and 1933 to 2010, now the likelihood
of extreme weather conditions and floods is higher due to climate changes. It is necessary to
keep the areas of flood waters since they belong to waters, and make sure there are no
extensive activities which could be threatened by floods. An improved meteorological station
network is also necessary for faster and more precise forecasts of extreme floods.
We have to be aware that floods are a natural process and despite various interventions they
cannot be prevented or mastered. Non-sustainable measures aiming at flood protection can
only intensify the threat and increase material damage. It is best to adjust to waters and start
living with them and their phenomena again. It is also important to document every major
flood and determine its scope. This is the best source for studying the behaviour of high
waters and it can be used to define the flood area and the level of a risk.
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