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V
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

KAZALO VSEBINE
Str.
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ........................................................ III
KEY WORDS DOCUMENTATION ............................................................................. IV
KAZALO VSEBINE ..................................................................................................... V
KAZALO PREGLEDNIC............................................................................................. VII
KAZALO SLIK.......................................................................................................... VIII
KAZALO PRILOG ...................................................................................................... XI
1

UVOD ....................................................................................................................... 1

1.1

PROBLEM ................................................................................................................. 1

1.2

NAMEN IN CILJ NALOGE .......................................................................................... 1

1.3

DELOVNA HIPOTEZA ................................................................................................ 2

1.4

METODE DELA ......................................................................................................... 2

2

GRADAŠČICA ........................................................................................................... 4

2.1

OBVODNI PROSTOR GRADAŠČICE NA ODSEKU VRHOVCI – KRAKOVO ................... 5

2.1.1

Opredelitev obvodnega prostora ........................................................................... 5

2.1.2

Hidrološke značilnosti Gradaščice .......................................................................... 6

2.1.3

Poplavno območje ob Gradaščici ........................................................................... 7

2.2

DOLOČITEV MEJE OBMOČJA OBDELAVE ................................................................. 8

2.2.1

Širše vplivno območje............................................................................................. 8

2.2.2

Ožje vplivno območje – območje obdelave ........................................................... 9

2.2.3

Značilni prečni profili struge Gradaščice .............................................................. 11

3

ANALIZA IN INVENTARIZACIJA PROSTORA .......................................................... 13

3.1

GRADAŠČICA SKOZI ČAS ........................................................................................ 13

3.2

KRAJINSKE IN ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBDELAVE ..................... 17

3.3

PROSTORSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBDELAVE ............................................... 23

3.4

ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH PROSTOROV OB GRADAŠČICI .................................. 26

VI
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

4

VIDIKI UREJANJA VODOTOKOV IN OBVODNIH PROSTOROV.............................. 36

4.1

GRADAŠČICA KOT POTENCIAL MESTA................................................................... 36

4.2

VLOGA VODOTOKOV V MESTU ............................................................................. 38

4.3

IZHODIŠČA ZA UREJANJE OBVODNEGA PROSTORA .............................................. 39

4.3.1

Vrtički v območju obdelave .................................................................................. 41

4.3.2

Ukinitev parkirišč z neposrednega obvodnega prostora .................................... 42

4.4

NAČELA OBLIKOVANJA OBVODNEGA PROSTORA ................................................. 43

4.4.1

Možnosti oblikovanja pri dnu korita .................................................................... 43

4.4.2

Možnosti oblikovanja brežine .............................................................................. 44

4.4.3

Možnosti oblikovanja vrha brežine ...................................................................... 45

4.4.4

Preplet zaledja vodotoka z oblikovanjem obvodnega prostora ......................... 46

4.4.5

Premostitveni elementi ........................................................................................ 47

4.5

OSNOVNI PROSTORSKI UKREPI UREJANJA PROSTORA GRADAŠČICE ................... 48

4.6

PODROBNI PROSTORSKI UKREPI ........................................................................... 50

5

IDEJNA ZASNOVA OBLIKOVANJA OBVODNEGA PROSTORA ............................... 58

5.1

SPREHAJALNA POT ................................................................................................ 59

5.2

POSEGI V REČNO STRUGO S KRAJINSKEGA VIDIKA ............................................... 61

5.3

IZBOR VEGETACIJE ................................................................................................. 62

5.4

IZBOR URBANE OPREME ....................................................................................... 63

5.5

OPIS NOVIH PARKOVNIH UREDITEV ...................................................................... 63

5.5.1

Park pri jezu .......................................................................................................... 64

5.5.2

Park Brdo............................................................................................................... 65

5.5.3

Park Fajfarjeva ...................................................................................................... 66

5.5.4

Park Jamova .......................................................................................................... 67

5.5.5

Park Malči Beličeve in Park Jadranska – Hajdrihova ........................................... 69

5.5.6

Park Barjanska ...................................................................................................... 70

6

RAZPRAVA IN SKLEPI ............................................................................................ 71

7

POVZETEK .............................................................................................................. 73

8

VIRI ........................................................................................................................ 74
ZAHVALA
PRILOGE

VII
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

KAZALO PREGLEDNIC
Str.
Preglednica 1: Ni posegov ................................................................................................... 50
Preglednica 2: Manjši posegi ............................................................................................... 51
Preglednica 3: Večji posegi .................................................................................................. 53
Preglednica 4: Drastični posegi............................................................................................ 55

VIII
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

KAZALO SLIK
Str.
Slika 1: Povodje Gradaščice z obravnavanim odsekom Gradaščice v rdeči barvi (kart.
podlaga Anzeljc, 2007: 7)....................................................................................................... 4
Slika 2: Gradaščica (rdeče) v Ljubljani (kart. podlaga Geopedia, 2013) ................................ 5
Slika 3: Značilen prikaz Gradaščice – betonirano dno korita, zatravljena brežina s
posamezno drevnino in vidna ločitev od zaledja .................................................................. 7
Slika 4: Širše vplivno območje Gradaščice na odseku Vrhovci – Krakovo (kart. podlaga
eVode, 2017; Geoportal ARSO, 2017) ................................................................................... 8
Slika 6: Splošni prečni prerez območja obdelave ................................................................ 10
Slika 7: Obravnavani prostor vodotoka (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal
Prostor, 2017) ...................................................................................................................... 10
Slika 8: Regulirana struga z betonskim dnom v prerezu ..................................................... 11
Slika 9: Naravno bolj ohranjeno dno regulirane struge v prerezu ...................................... 11
Slika 10: Značilni profili Gradaščice v Ljubljani .................................................................... 12
Slika 11: Prikaz različnih profilov Gradaščice v Ljubljani (kart. podlaga Geoportal
ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017) ...................................................................................... 12
Slika 12: Trnovska cerkev leta 1915, pred regulacijo Gradaščice (FB Ljubljana nekoč,
2017) .................................................................................................................................... 16
Slika 13: Trnovska cerkev danes .......................................................................................... 16
Slika 14: Izsek od izliva v Ljubljanico do Trnovskega mostu (kart. podlaga Geoportal
ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017; MOL, 2013) ................................................................... 17
Slika 15: Izsek od izliva v Ljubljanico do Brvi pri Teneteju, danes Petelinjega mostu, s
karte Plečnikovi posegi v rečni prostor, Posebne strokovne podlage za območje
Gradaščice od izliva Glinščice do izliva v Ljubljanico (Marinček, 1989) .............................. 18
Slika 16: Izsek od Petelinjega do Trnovskega mostu s karte Plečnikovi posegi v rečni
prostor, Posebne strokovne podlage za območje Gradaščice od izliva Glinščice do
izliva v Ljubljanico (Marinček, 1989) ................................................................................... 19
Slika 17: Rekonstrukcija Plečnikovega načrta klopi pred živo mejo (Marinček, 1989) ...... 20
Slika 18: Rekonstrukcija Plečnikovega načrta za ureditev Gradaščice, okoli leta 1930 32 (Marinček, 1989)............................................................................................................. 20
Slika 19: Izsek od Trnovskega mostu do Spara (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017;
Portal Prostor, 2017; MOL, 2013)........................................................................................ 21
Slika 20: Izsek od Spara do jeza na Vrhovcih (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017;
Portal Prostor, 2017; MOL, 2013)........................................................................................ 22
Slika 21: Pomembne značilnosti območja obdelave (kart. podlaga Geoportal ARSO,
2017; Portal Prostor, 2017; MOL, 2013).............................................................................. 24

IX
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Slika 22: Spreminjajoča struga z obvodnim prostorom vzdolž toka, risano pravokotno
na strugo (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017) ................................................................ 25
Slika 23: Oznake lokacij na karti .......................................................................................... 26
Slika 24: Prerez s fotografijo območja pri jezu .................................................................... 26
Slika 25: Prerez s fotografijo zaraščenega območja pri jezu ............................................... 27
Slika 26: Prerez s fotografijo območja med ulicama Pod jezom in Poti rdečega Križa ....... 27
Slika 27: Prerez s fotografijo, kjer je območje na levi strani fotografije ............................. 27
Slika 28: Prerez s fotografijo območja med Potjo rdečega križa in Potjo spomina in
tovarištva ............................................................................................................................. 28
Slika 29: Prerez s fotografijo območja med Potjo spomina in tovarištva in Viško cesto .... 28
Slika 30: Prerez s fotografijo območja pri blokovskem naselju na Viški cesti ..................... 29
Slika 31: Prerez s fotografijo železniškega mostu ............................................................... 29
Slika 32: Prerez s fotografijo poslovne cone ....................................................................... 30
Slika 33: Prerez s fotografijo območja v soseski na Tbilisijski ulici ...................................... 30
Slika 34: Prerez s fotografijo območja pri Sparu ................................................................. 30
Slika 35: Prerez s fotografijo območja med Sparom in Jamovo cesto ................................ 31
Slika 36: Prerez s fotografijo območja nekdanje tovarne Tovil ........................................... 31
Slika 37: Prerez s fotografijo območja pri sotočju Glinščice in Gradaščice ......................... 32
Slika 38:Prerez s fotografijo desnega brega Gradaščice ob križišču Koprske ulice z
Jamovo cesto ....................................................................................................................... 32
Slika 39: Prerez s fotografijo območja pri izobraževalnih ustanovah ................................. 32
Slika 40: Prerez s fotografijo območja med Mencingerjevo ulico in Jamovo cesto ............ 33
Slika 41: Prerez s fotografijo območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve .................... 33
Slika 42: Prerez s fotografijo, kjer je opisano območje na desni strani fotografije............. 34
Slika 43: Prerez s fotografijama območja med Groharjevo cesto in Emonsko cesto .......... 34
Slika 44: Prerez s fotografijo desnega brega Gradaščice od Riharjeve ulice do
Trnovskega mostu ............................................................................................................... 35
Slika 45: Prerez s fotografijo območja pri Eipprovi ulici ...................................................... 35
Slika 46: Vrtički ob Gradaščici .............................................................................................. 42
Slika 47: Sprejemljivo (levo) in nesprejemljivo (desno) parkiranje ob vodotoku................ 43
Slika 48: Trnovski pristan z ustrezno urejenimi stopnicami (foto Dunja Wedam,
Projekti MOL) ....................................................................................................................... 44
Slika 49: Načini umestitve poti ob linijski zasaditvi ............................................................. 45
Slika 50: Primer parkovnega programa v zaledju (foto Bruel-Delmar, cit. po Landezine
2012) .................................................................................................................................... 46

X
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Slika 51: Primer premostitvenih stopalnih kamnov v naravno ohranjeni strugi (foto
Bruel-Delmar, cit. po Landezine 2012) ................................................................................ 47
Slika 52: Primer premostitvenih stopalnih kamnov v umetno oblikovani strugi
(Prominski in sod., 2012) ..................................................................................................... 47
Slika 53: Osnovni prostorski ukrepi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal
Prostor, 2017) ...................................................................................................................... 48
Slika 54: Lokacije, kamor se ne posega (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017).................. 50
Slika 55: Lokacije, kjer so možni manjši posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017) ..... 51
Slika 56: Lokacije, kjer so možni večji posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)......... 53
Slika 57: Lokacije, kjer so možni drastični posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017) .. 55
Slika 58: Sistem sprehajalnih poti (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017) .......................... 59
Slika 59: Shema novega zelenega sistema na območju obvodnega prostora Gradaščice
(kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017) ................................................................................ 62
Slika 60: Ljubljanska klop (Coston, 2017) ............................................................................ 63
Slika 61: Klop ob brežini (foto Nik Rovan, cit. po Projekti MOL) ......................................... 63
Slika 62: Izsek območja pri jezu ........................................................................................... 64
Slika 63: Značilni prerez območja pri jezu (pokončni prerez).............................................. 64
Slika 64: Izsek območja pri parku Brdo ................................................................................ 65
Slika 65: Značilni prerez območja pri parku Brdo (pokončni prerez) .................................. 65
Slika 66: Izsek območja pri Fajfarjevi ulici ........................................................................... 66
Slika 67: Značilni prerez območja pri Fajfarjevi ulici (pokončni prerez) .............................. 66
Slika 68: Drevnina kot del zasnove reprezentativnega parka (foto PWP Landscape
Architecture, cit. po Landezine 2014) ................................................................................. 66
Slika 69: Izsek območja pri Jamovi cesti .............................................................................. 67
Slika 70: Značilni prerez območja pri Jamovi cesti (pokončni prerez)................................. 67
Slika 71: Možni prostori za igro (foto Lichtschwärmer, Landezine 2015) ........................... 67
Slika 72: Izsek območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve ........................................... 69
Slika 73: Značilni prerez območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve (pokončni
prerez) ................................................................................................................................. 69
Slika 74: Izsek območja pri Barjanski cesti .......................................................................... 70
Slika 75: Značilni prerez območja pri Barjanski cesti (pokončni prerez) ............................. 70

XI
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

KAZALO PRILOG

PRILOGA A: Omejitve v prostoru (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor,
2017; MOL, 2013)
PRILOGA B: Promet (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017; MOL,
2013)
PRILOGA C: Raba prostora (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017;
MOL, 2013)
PRILOGA D: Družbene dejavnosti (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor,
2017; MOL, 2013)
PRILOGA E: Javni in poljavni prostor (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor,
2017; MOL, 2013)
PRILOGA F: Osnovni prostorski ukrepi v obvodnem prostoru Gradaščice na odseku Vrhovci
– Krakovo (kart. podlaga MOL, 2013)
PRILOGA G: Funkcionalna zasnova obvodnega prostora Gradaščice na odseku Vrhovci –
Krakovo (kart. podlaga MOL, 2013)
PRILOGA H: Zasnova obvodnega prostora Gradaščice na odseku Vrhovci – Krakovo (kart.
podlaga MOL, 2013)

1
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

1
1.1

UVOD
PROBLEM

Eden od pozabljenih potencialov Ljubljane je obrežje regulirane Gradaščice, katere
privlačnost jenja z oddaljenostjo od izliva v Ljubljanico. Nekoč vijugav potok je bil zaradi
potrebe širitve mesta in preprečevanja poplavljanj kanaliziran v strugo z betonskim dnom,
kar pa je znižalo ekološke, estetske in doživljajske vrednosti vodotoka. Betoniranje dna
struge je zmanjšalo biodiverziteto organizmov v vodi, saj tako dno ne nudi dovolj zavetja
organizmom, ki se tu zadržujejo. Ravnovesje v vodi ruši tudi onesnažena meteorna voda,
ki priteka s prometnih cest, agrarnih površin ali neustrezno urejenih parkirišč tik ob vrhu
brežin.
Z urbanizacijo se je zanemaril obvodni prostor, ker regulirana reka ni bila več poplavno
nevarna, pozidava pa se je lahko razširila vse do brežin. Urbanizacija je tako vodotok
negirala ob vpetosti v mestno tkivo, onemogočila dostop do vode in ponekod tudi do
samega nabrežja ter s tem povzročila razdrobljenost obvodnega prostora. Tik ob vrhu
brežin se pojavljajo enodružinski vrtovi, celo hiše, ilegalni vrtički in parkirni prostori. Zato
je eden večjih problemov opredelitev obvodnega prostora Gradaščice.
Polovica obravnavanega območja je poplavna s stoletnimi vodami, a se naloga
neposredno ne ukvarja z reševanjem in odpravljanjem poplav, saj se te rešujejo že z
izvajanjem Državnega prostorskega načrta o zagotavljanju poplavne varnosti JZ dela
Ljubljane.

1.2

NAMEN IN CILJ NALOGE

Naloga opredeli obvodni prostor Gradaščice, analizira potenciale regulirane Gradaščice in
se ukvarja z ureditvijo obrežja in obvodnega prostora, vse od predmestja Ljubljane Vrhovcev do izliva v Ljubljanico.
Poglavitni cilji naloge so zagotoviti dostopnost obvodnega prostora Gradaščice, zagotoviti
zveznost na celotnem odseku od Vrhovcev do Krakovega, zagotoviti dostope do vode in
oblikovati obvodni prostor tako, da bo postal privlačen za obisk, rekreacijo in preživljanje
prostega časa. Nova ureditev bi služila kot javna zelena površina in bi se ponekod odpirala
tudi izven obrežja. Povezava od obrobja mesta do mestnega jedra bi spodbujala uporabo
trajnostnih načinov transporta, kot je kolesarjenje in hoja ter s tem tudi vsakodnevno
rekreacijo.
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Cilj naloge je, da se obvodni prostor Gradaščice uredi celostno v linijsko parkovno
ureditev, ki služi kakovostnemu preživljanju prostega časa ob vodi.
Drugi cilji so:
- oblikovati obrežje Gradaščice tako, da bi se zagotavljal stik z vodo, kadar je nizka, in
zagotavlja varnost v času višjega vodostaja,
- kjer prostor dopušča izvesti zasaditve, ki izboljšujejo ekološko stanje vodotoka,
- zagotoviti dostopnost vsem skupinam uporabnikov,
- oblikovati nove parkovne ureditve z raznolikimi programi, ki bi bile razporejene po
celotnem obravnavanem odseku Gradaščice,
- ohraniti naravne vrednote in varovati kulturno dediščino v območju obdelave.

1.3

DELOVNA HIPOTEZA

Naloga predpostavlja, da je možno z ustreznim oblikovanjem obrečnega prostora
Gradaščice fizično razširiti mestni javni zeleni prostor, obiskovalcem parka pa ponuditi
kakovostno preživljanje prostega časa ob vodi. Obuditev mestne zelene poteze in
izboljšanje ekološkega stanja vodotoka bi imelo pozitiven vpliv na raven življenja v mestu.
Nove javne zelene površine bi ustvarjale novo povezavo od zahodnega roba mesta do
središča. Ta povezava bi spodbuja rekreacijo, novo zasajene rastline pa bi zadrževale
vodo, hrup in čistile zrak.

1.4

METODE DELA

-

Opredelitev obvodnega prostora Gradaščice.

-

Prostorske analize in inventarizacije: analiza korita na obravnavanem območju,
analiza spreminjanja struge skozi čas z namenom ugotavljanja možnosti sanacije v
prvotni potek reke, analiza arhitekturnih in krajinskih značilnosti v območju obdelave,
analiza pomembnih prostorskih značilnosti v območju obdelave, analiza omejitev v
območju obdelave, inventarizacija prometne infrastrukture, rabe prostora, družbenih
dejavnosti ter javnega in poljavnega prostora preko namenske rabe v območju
obdelave.

-

Pregled literature s področja vode v mestu in seznanitev z dosedanjimi praksami
urejanja obvodnih prostorov in sanacij kanalov. Predstavitev relevantnih izhodišč
urejanja obvodnega prostora za vodotok, kot je Gradaščica, ki sta jih postavila Bizjak
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(1998) in Simonetijeva (1998). Strnitev ugotovitev v izhodišča za urejanje obvodnega
prostora Gradaščice v Ljubljani.
-

Izoblikovanje načel oblikovanja obvodnega prostora Gradaščice.

-

Vsebinska opredelitev ureditve odsekov Gradaščice od Vrhovcev, mimo industrijske
cone Vič, skozi blokovska naselja, mimo športnih in izobraževalnih objektov do izliva v
Ljubljanico skozi Plečnikove ureditve nabrežij:
- opis značilnosti posameznih prostorov ob Gradaščici,
- opredelitev meril za določitev osnovnih ukrepov urejanja prostora,
- določitev štirih kategorij osnovnih ukrepov urejanja prostora - na prostore, kjer
ne bo posegov, kjer so možni manjši posegi, večji posegi in kjer so možni
drastični posegi,
- določitev podrobnejših oblikovalskih ukrepov za posamezne lokacije.

Končen rezultat je izdelava idejne zasnove oblikovanja obvodnega prostora Gradaščice v
Ljubljani v merilu 1 : 5000.

4
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

2 GRADAŠČICA
Gradaščica nastane iz Božne in Male vode, ki se združita južno od Polhovega Gradca v vodotok z
imenom Gradaščica. Pod Bokalcami se vanjo izlije Horjulščica. Pri zajezitvi na Kozarjah se
razcepi v dve strugi, levi krak se še naprej imenuje Gradaščica, poljudno tudi mestna Gradaščica,
desni krak pa se imenuje Mali Graben. Oba se izlivata v Ljubljanico.

Slika 1: Povodje Gradaščice z obravnavanim odsekom Gradaščice v rdeči barvi (kart. podlaga Anzeljc, 2007: 7)
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Slika 2: Gradaščica (rdeče) v Ljubljani (kart. podlaga Geopedia, 2013)

2.1

OBVODNI PROSTOR GRADAŠČICE NA ODSEKU VRHOVCI – KRAKOVO

2.1.1 Opredelitev obvodnega prostora
Meja obvodnega prostora je težko določljiva, saj nanjo vpliva več dejavnikov. Geografski
terminološki slovar opredeljuje vodni prostor kot zemljišče, na katerem so zaradi
delovanja vode in specifičnih naravnih dejavnikov razmere, ki zahtevajo posebno varstvo
in rabo (Geografski …, 2005). Zakon o vodah (2002) pa uporablja pojem vodno zemljišče,
ki je opredeljeno kot zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in
se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo
vodni in obvodni ekosistem. To so značilnosti posameznega območja, pri katerih je lahko
jasno določena struga vodotoka, ni pa nujno razvidna poplavna ravnica in njen doseg. Z
vidika biotopov, vezanih na obvodni prostor, pa se lahko ta meja popolnoma razlikuje od
geomorfološke. Ob reguliranih vodotokih je ta določitev enostavnejša, če so bili
spremenjeni z namenom preprečevanja poplav in zato nimajo poplavnih ravnic. Tako je
tudi pri Gradaščici na odseku od Vrhovcev do Krakovega, koder zaradi regulacije ni večje
biotske pestrosti, ki bi segala izven struge.
Obvodni prostor po Zakonu o vodah (2002) obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno
z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe, lahko je v lasti osebe zasebnega ali
javnega prava. Zakon (2002) prav tako določa zunanja meja priobalnih zemljišč, za katero
veljajo posebni varstveni režimi, ki sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega
zemljišča, na vodah 2. reda, med katere spada tudi Gradaščica, pa pet metrov od meje
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vodnega zemljišča. A vlada lahko na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi
drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če gre za poseg na
obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja, če se s tem ne povečuje
poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, če se s tem ne poslabšuje stanje voda, če
je omogočeno izvajanje javnih služb, če se ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in če
to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.
Obvodni prostor je torej prostorski sistem, ki zajema vodno telo in njegovo ožje vplivno
območje, ki ga sestavljajo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, vse do
izrazite geomorfološke spremembe. Obvodni prostor Gradaščice je tako petmetrski pas
ob meji vodnega zemljišča, ki se lahko razteza dlje - do večje topografske ovire in do
meje dosega poplavne vode, ki se razlije iz korita. V ta prostor spada struga vodotoka ali
korito in vegetacijski pasovi ob brežinah, ki se ponekod razširijo v poplavne travnike.

2.1.2 Hidrološke značilnosti Gradaščice
Gradaščica je močno spremenjen vodotok, saj je bila njegova struga regulirana zato, da bi
pridobili nove površine za gradnjo in širjenje mesta. Naravni, meandrast vodotok z
obrežno vegetacijo je tako zamenjal reguliran linearen vodotok z betonskim dnom in
zatravljenimi brežinami. Gladko betonsko dno omogoča hitrejši pretok vode iz zaledja do
izliva, a ne nudi zavetja organizmom, ki se zadržujejo na dnu struge.
Značilnosti Gradaščice na odseku Vrhovci – Krakovo so srednje hiter tok vodotoka,
betonsko dno in regulirana struga trapezoidne oblike. Vzdolžni profil Gradaščice na
obravnavanem odseku, ki je dolg približno 4,8 km, ima višinsko razliko v vzdolžnem profilu
11,5 metrov. Vegetacija na strmini bregov je večinoma trata, ponekod tudi posamezna
drevesa in grmovnice, čedalje bolj pa se razširja invazivna rastlina japonski dresnik. Na
vrhu bregov je različna vegetacija; od vrtičkov, sadnih dreves do mestnih dreves,
samoniklih grmovnic in striženih živic. Raba zemljišč je pretežno urbana.
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Slika 3: Značilen prikaz Gradaščice – betonirano dno korita, zatravljena brežina s posamezno drevnino in
vidna ločitev od zaledja

2.1.3 Poplavno območje ob Gradaščici
Jugozahodni del Ljubljane ne velja za izrazito poplavno ogroženo območje, čeprav so ga
nedolgo nazaj, jeseni 2010 in 2014, ta del Ljubljane prizadele obilnejše stoletne poplave.
Poplave leta 2010 so bile posledica intenzivnih padavin in posledično visoke vode
Gradaščice z Malim Grabnom, Glinščice in Ljubljanice. Vzrok za poplavljanje Gradaščice in
Malega Grabna je predvsem nenadna količina zaledne in padavinske vode, ki se razlije iz
struge, a se zaradi morfoloških značilnosti, urbanizacije in izgradnje prometnic ne more
več vrniti v svojo strugo (Fazarinc, 2010). Da bi se poplavnost stoletnih voda južnega in
jugozahodnega dela Ljubljane zmanjšala, se že izvaja Državni prostorski načrt za
zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane. Glavni cilj je povečati varnost naseljenih
območij JZ dela Ljubljane pred poplavami s celovito ureditvijo povodja Gradaščice.
Izpeljala se bo regulacija Malega Grabna z ureditvijo zadrževalnikov, tudi v zaledju. Zato se
naloga v nadaljevanju neposredno ne ukvarja s preprečevanjem poplav ob Gradaščici, se
pa obvodni prostor in posegi v strugo oblikujejo v luči hidroloških procesov in posledic
poseganj vanj.
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2.2

DOLOČITEV MEJE OBMOČJA OBDELAVE

2.2.1 Širše vplivno območje
Širše vplivno območje vodotoka v prvi vrsti opredeljuje vodno telo in območje njegovega
poplavljanja. V primeru Gradaščice je vplivno območje opredeljeno glede na stoletne
poplave, ki so znotraj orografske razvodnice vodotoka, kjer pa ni poplavljanj, sega meja do
spremembe v reliefu ali do smiselno zaključenih zazidalnih blokov in ulic. V širše vplivno
območje vodotoka spadajo tudi pritoki, v tem primeru je to Glinščica, ki se z Gradaščico
združi pri križišču Jamove ceste s Koprsko ulico (Slika 1).

Slika 4: Širše vplivno območje Gradaščice na odseku Vrhovci – Krakovo (kart. podlaga eVode, 2017;
Geoportal ARSO, 2017)
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2.2.2 Ožje vplivno območje – območje obdelave
Ožje vplivno območje vodotoka opredeljujeta relief in struktura rečne krajine. To je rečno
telo z brežinami, obrežno vegetacijo in poplavnimi ravnicami ter zaključena območja rabe
tal ob vodotoku, do prve geomorfološke spremembe. Velik vpliv ima tudi pozidava v
okolici vodnega telesa, ki je v urbanem okolju pomemben del obvodnega prostora.
Vplivno območje se tako določi tudi glede na tip pozidave, ki vplivno območje vodotoka
omejuje s svojimi volumni v prostoru. To so enodružinske hiše z vrtovi, ki segajo do
skrajne brežine vodotoka, blokovsko naselje, nižji industrijski objekti z neprivlačno
okolico, gospodarski in nakupovalni objekti s parkirišči do brežin ali pa večji kompleksi
izobraževalnih ustanov.
Merila določitve ožjega vplivnega območja:
- Območje zajema le odprt nepozidan prostor, torej vse, kar niso grajeni objekti.
- Relief: koridor vodotoka sega do prve večje topografske ovire, naravne ali grajene.
- Stavbno tkivo: vplivno območje sega do pozidave. Za pozidavo šteje grajen objekt,
brez pripadajoče parcele.
- Oddaljenost od struge: kot vplivno območje je upoštevana oddaljenost stotih
metrov od brežine vodotoka. To je razdalja, ki naj bi jo prehodil vsak neoviran
uporabnik brez potrebe po vmesnem počitku.

Slika 5: Območje obvodnega prostora Gradaščice, podlaga TTN 5 (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017;
Portal Prostor, 2017)
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V območju obdelave je vodotok s strugo oz. rečnim koritom ter odprt nepozidan prostor
ob njem. Strugo sestavljata rečno dno in rečni breg ali brežina. Geografski terminološki
slovar (2005) opredeli brežino kot strmo površje med dvema naravnima ali umetnima
terasama. Ker se naloga v nadaljevanju ukvarja z oblikovanjem vodnega prostora, se
zaradi preglednosti opredeli tudi območje vrha brežine. Ta je v primeru regulirane
Gradaščice lahko določljiva, saj je jasna razlika med strmo brežino z enakomernim
naklonom in izravnanim vrhom brežine. Vrh brežine ob Gradaščici sega od točke, kjer se
brežina izravna, do pet metrov navzven ali manj, če pride do izrazite geomorfološke
spremembe. Preostali prostor v območju obdelave se opredeli kot zaledje.

Slika 5: Splošni prečni prerez območja obdelave

Slika 6: Obravnavani prostor vodotoka (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017)

Dno struge je na celotnem odseku regulirane Gradaščice prekrito z betonom. Ta ukrep je
omogočil hiter pretok zalednih voda. Taka ureditev za vodotok pomeni veliko ekološko
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izgubo, saj se sedimenti samo transportirajo in nimajo ovir, za katerimi bi se nalagali ter
tvorili habitate za različne življenjske združbe. Organizmi v vodi, z izjemo rib, se zadržujejo
predvsem tam, kjer so bolj zaščiteni pred vodnim tokom; več organizmov je ob bolj
grobem in razrahljanim dnu z večjimi praznimi prostori kot pa ob drobnozrnatim dnu
struge (Mikoš in Kavčič, 1998).

Slika 7: Regulirana struga z betonskim dnom v prerezu

Naravno bolj ohranjena struga je ob jezu na Vrhovcih, kjer se odcepita Mali Graben in
regulirana Gradaščica. Struktura naravno ohranjenega dna je bolj razgibana. Vodni tok
prenaša tudi večje delce plavja, ki se zaustavljajo ob različnih pregradah in s tem tvorijo
brzice, spodjedanja ob brežini in tolmune. Ekološko je to bolj privlačno za vodne
organizme, katerih večina se v tekočih vodah zadržujejo predvsem na dnu struge (Mikoš
in Kavčič, 1998). Naravno ohranjeno dno je lahko tudi v regulirani strugi. V regulirani
Gradaščici z betonskim dnom bi se lahko dno uredilo s sanacijo in bioinženirskimi ukrepi,
če bi se zagotovilo več prostora za razširitev celotne struge, da se ne bi oviral pretok vode.

Slika 8: Naravno bolj ohranjeno dno regulirane struge v prerezu

2.2.3 Značilni prečni profili struge Gradaščice
Upoštevajoč merila, kot so topografija, reguliranost in poplavnost korita, dobimo tri
značilne profile Gradaščice na odseku Vrhovci - Krakovo:
1 naravno bolj ohranjen vodotok (pri jezu na Vrhovcih in Mali Graben)
2 reguliran vodotok z enojnim profilom, ki se deli na dva tipa:
a) do globine 2,5 metra in širine 10 metrov (od Vrhovcev do nekdanjega obrata Tovil na
Jamovi cesti)
b) globlji od 2,5 metra in širši od 10 metrov (od Koprske ulice do Eipprove ulice)
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3 reguliran vodotok z dvojnim profilom, ki je globlji od 2,5 metra dalje in širši od 10
metrov in ni poplaven (pri parku ob križišču Jamove s Koprsko ulico in pri Eipprovi ulici)

Slika 9: Značilni profili Gradaščice v Ljubljani

Slika 10: Prikaz različnih profilov Gradaščice v Ljubljani (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor,
2017)
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3 ANALIZA IN INVENTARIZACIJA PROSTORA
Cilj naloge je, da se obvodni prostor Gradaščice uredi celostno v linijsko parkovno
ureditev, ki služi kakovostnemu preživljanju prostega časa ob vodi. Tematska poteza tako
postane tudi zelena povezava z obrobja mesta do mestnega središča.
Da se ugotovijo prostorske zmožnosti za uresničevanje ciljev, je treba značilnosti območja
temeljito analizirati in inventarizirati.

3.1

GRADAŠČICA SKOZI ČAS

Kot je navedeno v Posebnih strokovnih podlagah za območje Gradaščice od izliva
Glinščice do izliva v Ljubljanico (Marinček, 1989) so bile naplavine Gradaščice pomembne
za oblikovanje prostora jugozahodne Ljubljane. Ker izvira pod Dolomiti ima dosti nanosov.
Trda rjava ilovica, ki prekriva trnovska tla, je tega izvora. Rjava ilovica pa je na področju
Krakovega prekrita s pol metra debelim rečnim prodom, podobno je tudi na Mirju, ki je
savskega izvora. Ker se površina na Mirju in v Krakovem zalomi v obliki ježe, verjetno ni
naključje, da so Rimljani postavili južno stranico naselja stare Emone na Ježo, saj je bila to
nekoč obala barjanskega jezera. Krakovo in Trnovo sta se razvili zunaj obzidja
srednjeveške Ljubljane, imela pa sta gospodarski pomen, saj sta slovela kot naselje ribičev
in čolnarjev prevoznikov od okrog 13. do srede 19. stoletja, ko so se začeli ukvarjati še s
kmetijstvom, vrtnarstvom, zelenjadarstvom in sadjarstvom. V tem času se je Gradaščica
razlivala še zelo na široko, tako je nastala široka zareza med južnimi hišami Krakovega ob
Gradaški ulici in lokom hiš ob Eipprovi ulici. Vode je bilo v Gradaščici dovolj za plovbo s
čolni. Sredi stoletja je vodna pot izgubila svoj pomen, ohrani se le lokalni promet,
predvsem v času popotresne obnove Ljubljane (1895). V tem času je zaživel in odigral
svojo vlogo Trnovski pristan in njegov vogal, ki ga napravi Gradaščica s tem, ko se tik pred
izlivom rahlo obrne proti severu (Marinček, 1989).
Sledijo naslednji pomembnejši dogodki (Marinček, 1989; Brilly, 2003):
1903 – Leseni most ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico se nadomesti z železnim.
1924 – Večje poplave ob Gradaščici na območju Viča.
1927 – V betonu izvedejo izliv Gradaščice in istočasno naredijo zapornico za potrebe
bližnjega obrata, voda je gnala turbino.
1931 – Regulacija Gradaščice od Kolezije do izliva vključno s postavitvijo novih mostov in
brvi. Ob starih kostanjih ob Gradaščici so se po Plečnikovem načrtu zasadili nova drevesa.
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Po nekaterih podatkih so tudi kostanji novejšega izvora (začetek 19. stoletja), prej naj bi
bili na tem področju topoli.
1931 – Betoniran je bil Krakovski nasip.
1934 – Plečnik uredi Trnovski pristan s stopnicami in drevoredom vrb žalujk, brežine ob
Gradaščici pa z vrbami in topoli.
Konec 70. let – Dno Gradaščice se utrdi v obliki betonske kinete, za potrebe širjenja
pozidave in preprečevanja poplav.
Posledice zgoraj naštetih dogodkov danes močno vplivajo na potencial Gradaščice za
obisk. Regulacija Gradaščice se je začela okrog 30ih let prejšnjega stoletja od izliva do
Kolezije. Arhitekt Jože Plečnik je ni dojel le kot tehnični ukrep, ampak je izkoristil
priložnost in uredil še drevorede ob njej, načrtoval nove brvi in Trnovski most. Korito je od
okolice ločil z nizko živo mejo, a je uredil tudi dostope do vode v obliki klančin, vpetih na
brežine, ki so vodile do izravnanih kamnitih ploščadi – perišč. Tako je ustvaril prijeten
ambient z vodnim motivom, ki se z izlivom Gradaščice v Ljubljanico nadaljuje v Trnovski
pristan. Stopničasta ureditev nabrežja nudi neposreden dostop do vode, hkrati pa z
drevoredom vrb žalujk velja za enega najbolj slikovitih vodnih motivov v Ljubljani.
Regulacije ostalega odseka Gradaščice od Vrhovcev do Kolezije pa ni bila oblikovana tako
celostno, ampak predvsem funkcionalno. Tehnični ukrep konec 70ih let se je izvedel
predvsem z enim namenom – preprečiti poplave in pridobiti čim več prostora za
urbanizacijo. Gradaščica je tako postala tujek v mestu, umetni kanal ali kloaka, ki je
odvajala odpadno vodo iz predmestja Ljubljane. Danes se je sicer kakovost vode izredno
izboljšala, Gradaščica pa je postala prijetno okolje, a je zaradi slabe vpetosti v mestno
strukturo pozabljen potencial.
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Slika: Spreminjanje struge Gradaščice (rdeče) skozi čas (kart. podlaga Korošec, 1991)

Gradaščica je bila pred regulacijo mnogo bolj meandrasta, struga je bila razgibana s
tolmuni. Sanacija v prvotno stanje ne bi bila smiselna, saj je območje nekdanje struge
gosto pozidano in bi se struktura mestnega tkiva s funkcionalnimi povezavami porušila.
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Slika 11: Trnovska cerkev leta 1915, pred regulacijo Gradaščice (FB Ljubljana nekoč, 2017)

Slika 12: Trnovska cerkev danes

Pred regulacijo je bilo na Gradaščici tudi več mlinov in jezov, katerih lokacije so danes
težje določljive. Ena ob priljubljenejših zajezitev primernih za kopanje, naj bi bila na
lokaciji današnjega kopališča Kolezija, kjer se je ta program ohranil do danes.
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3.2

KRAJINSKE IN ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBDELAVE

V nadaljevanju so predstavljene krajinske in arhitekturne značilnosti, ki se pojavljajo ob
Gradaščici od najbolj krajinsko in arhitekturno pestrega območja pri izlivu v Ljubljanico, ki
ga je oblikoval arhitekt Jože Plečnik, do arhitekturno manj pestrega območja na Vrhovcih.
Opisani so načini oblikovanja obvodnega prostora, uporabljene krajinske prvine in
arhitekturni elementi ter dostopnost do vodotoka in vode. Elementi, zavarovani z
režimom varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, so prikazani tudi na zbirni karti
Omejitve v prostoru (Priloga A).

Slika 13: Izsek od izliva v Ljubljanico do Trnovskega mostu (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal
Prostor, 2017; MOL, 2013)

Gradaščica se izlije v Ljubljanico na območju imenovanem Trnovski pristan. Tu je obrežje
Ljubljanice uredil Plečnik leta 1934 s stopnicami in drevoredom vrb žalujk, brežine ob
Gradaščici pa z vrbami in topoli. Obrežja nad izlivom povezuje ločnat Jekarski most (stoji
na jeku, kar je toponim za pojav podoben ježi, izhajal naj bi iz nemške besede Ecke, ki
pomen vogal) ali Razorčev most, ki je bil konec leta 2016 je prenovljen v sklopu ureditve
Eipprove in Gradaške ulice. Gradaška ulica, ki poteka ob levem bregu in je južna meja
Krakovega, se je izoblikovala na začetku 19. stoletja. Ulična črta ima dokaj enoten gabarit
in enakomerno členitev s prekinitvijo pri Kladežni ulici, ki se razširjeno izteče na Gradaško.
Nad drugim bregom Gradaščice poteka Eipprova ulica, ki je najstarejši poseljen del
Trnovega.

18
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Od izliva Gradaščice v Ljubljanico do Petelinjega mostu sta na obeh bregovih peščene
poti, ki se spuščata od pločnika do perišč, ki jih je zasnoval Plečnik. Celotno rečno korito,
obdano s kostanji, ki ustvarjajo prijeten senčni ambient, je Plečnik obdal še z živo mejo in
vitkimi konfini.

Slika 14: Izsek od izliva v Ljubljanico do Brvi pri Teneteju, danes Petelinjega mostu, s karte Plečnikovi posegi
v rečni prostor, Posebne strokovne podlage za območje Gradaščice od izliva Glinščice do izliva v Ljubljanico
(Marinček, 1989)
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Od Petelinjega mostu do Trnovskega mostu strmo strugo obdaja gabrova živa meja pod
kostanji in ostalim drevjem. Na obeh straneh ji sledita pločnika, z začetka odseka na obeh
straneh struge pa se spusti peščena, deloma zaraščena pot do betonskih bregov. Nasproti
Trnovske cerkve, na desnem bregu Gradaščice, je Plečnik zasnoval majhen park. Osrednji
element parka je rahlo poglobljena ovalna tlakovana površina na kateri so kasneje dodani
štiri doprsni kipi. V ozadje je Plečnik postavil osem visokih dreves, danes jih je z
grmičevjem ohranjenih pet. Trnovski most je bil po Plečnikovih načrtih zgrajen leta 1931.
Most je velika posebnost, saj na njem rastejo drevesa, po štiri breze na vsaki strani, iz
posebnih komor napolnjenih z zemljo. Na vogalih mostu so piramide, na sredi mostu pa je
na zahodni stran kip Janeza Krstnika, na nasprotni strani pa višja piramida. Pločnika sta
asfaltirana, vozišče pa je tlakovano z granitnimi kockami, ločuje ju zasaditev z brezami in
nižjo živico in konfini. Most z drevesi, plastičnimi prvinami in tlakom daje občutek pravega
trga nad vodo.

Slika 15: Izsek od Petelinjega do Trnovskega mostu s karte Plečnikovi posegi v rečni prostor, Posebne
strokovne podlage za območje Gradaščice od izliva Glinščice do izliva v Ljubljanico (Marinček, 1989)

Plečnik je bil inovativen in je svojo arhitekturo kombiniral s staro tako, da jo je preprosto
prepletal, ali tudi novo ustvaril na tak način, da daje le vtis, da se prepleta z neko staro, ki
je kdaj tudi namišljena. Prav tako je uporabljal prepletanje vegetacije in grajenega. Z rabo
različnih materialov je ustvaril ambiente, ki se s sprehajanjem skoznje spreminjajo, kar
lahko občutimo v vsemi čuti. Uporabljal je grajene prvine, reciklirane elemente in
vegetacijo, ki jo je tudi zaradi finančne stiske spretno uporabil kot nadomestek grajenega.
Slednje je najbolj opazno pri uporabi gabrove žive meje, ki deluje kot zidec, ki ločuje
strugo vodotoka od okolice.
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Za ograjo ob Ljubljanici je uporabil nizko striženo živo mejo, ob kateri se v ritmu nizajo
konfini, klopi in višja vitka drevesa. Prav tako je v ritmu načrtoval ograjo ob Gradaščici.

Slika 16: Rekonstrukcija Plečnikovega načrta klopi pred živo mejo (Marinček, 1989)

Arhitekt Plečnik je načrtoval tudi ureditev današnjega Barjanskega parka, ki pa ni bila
izvedena.

Slika 17: Rekonstrukcija Plečnikovega načrta za ureditev Gradaščice, okoli leta 1930 - 32 (Marinček, 1989)
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Slika 18: Izsek od Trnovskega mostu do Spara (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017;
MOL, 2013)

Finžgarjeva ulica, ki poteka ob levem bregu Gradaščice, je od struge ločena z nižjo
gabrovo živo mejo, ki jo spremlja vse do naslednjega krožišča. Če ji sledimo od Trnovskega
mostu, najprej pridemo do novega mostu Barjanske ceste. Pod Barjanskim mostom pa je
Park ob Gradaščici, ki se razteza od Trnovske cerkve do Riharjeve ulice. Na severni strani
meji na prometno cesto, na južni pa ga obdajajo pretežno zaraščene parcele. Obdajajoče
mestno tkivo je sestavljeno iz enodružinskih hiš. Park je zasnovan linearno v prostoru med
strugo in cesto, členijo pa ga Barjanski most, kot osrednja dominanta in prečni poudarki v
osi severnih ulic. Parkovni prostor severno od vodotoka je bil nekoč struga razlite
Gradaščice, pojavi pa se, ko cesta neha slediti toku vodotoka, ker ta napravi zavoj. Park se
tako linearno pripne na cesto, ko se ta zopet zbliža z Gradaščico, vmes pa je poglobljen
pod nivo severnega cestišča. Pred izgradnjo Barjanskega mostu je Trnovo, Kolezijo in
Murgle povezoval Kolezijski most. Do mostu na Kopališki ulici se zopet nadaljuje nižja
gabrova živa meja na zgornjem delu struge, ki je značilna za obrobje vodotoka. Pri izteku
Finžgarjeve ulice in v začetku Gunduličeve je med pločnikom in živo mejo manjša
parkovna ureditev ali Mali park ob Gunduličevi, ki so ga zasnovali Jurij Kobe, Iztok Turk in
Rok Žnidaršič. Prečne zasaditve in tako postavljene klopi po besedah arhitektov tvorijo
sobane, dnevni prostor. Ob krožišču Finžgarjevo ulico obdajajo še grmičaste češnje. Od
Kolezijskega mostu do mosta na Koprski cesti spremlja tok Gradaščice Mencingerjeva
ulica. Celoten tok tudi tukaj obdaja gabrova živa meja, od Jadranskega mostu do
Mladinskega doma Malči Beličeve pa posamezne breze, ki so del sedaj močno okrnjenega
brezovega drevoreda na južni strani ceste. Okrnjen drevored z zelenico prav tako ločuje
individualne hiše z vrtovi od ceste. Ob levem bregu Gradaščice je na tej potezi več zelenih
javnih površin, začenši s Kopališčem Kolezija, v nadaljevanju pa so zelenice v funkciji
ločevalnega dela vodotoka od cestnih površin. To vmesno cono, ki ni najbolje vključena v
mestno tkivo, so prebivalci preoblikovali v prostor za vrtičke, ki se od tu gorvodno pojavlja
v vseh t.i. sivih conah.
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Slika 19: Izsek od Spara do jeza na Vrhovcih (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017;
MOL, 2013)

Sotočje Gradaščice in Glinščice je ob križišču Jamove ceste s Koprsko ulico, nad njim pa
poteka brv za pešce in kolesarje v manjši park z otroškim igriščem. Na sotočju je nekaj
vrtičkov in parkirišče. Dediščinski značaj Gradaščice se tako konča s prehodom v opuščeno
in zaraščeno območje nekdanjega obrata Tovil za dupleksom garaž ob Jamovi cesti.
Gorvodno nato sledimo vodotoku ob parkirišču nakupovalnega centra do blokovskega
naselja na Tbilisijski ulici, kjer bi lahko bil bolje vpet v javne zelene površine. Gradaščica je
od tu speljana pod Tržaško cesto v industrijsko cono Fajfarjeva, kjer ima značaj tujka, ter
gre pod železnico do blokovskega nasečka na Viški cesti, kjer se sprva vije skozi ograjeno
zelenico in nato skozi peščeno parkirišče, ki bi lahko bilo bolje izkoriščeno glede na lego v
starem vaškem jedru Viča. Od tu gorvodno je vodotok pretežno nedostopen, saj se vije
med privatnimi ograjenimi zemljišči enodružinskih stavb ali kmetijskih površin. (Pol)javno
zemljišče ob Gradaščici je šele pri vrtcu Vrhovci, ki je zaradi varnosti otrok ograjeno.
Naslednji zanemarjen potencial je jez, kjer se od zaledne, neregulirane Gradaščice z
naravnim značajem ta spremeni v izrazito urbani, kanaliziran vodotok, od nje pa se še
odcepi oziroma nadaljuje glavni tok Mali Graben, bolj naravnega značaja, ki se vije ob
južnem robu Ljubljane. Ta široka vodna površina je zagotovo privlačna za krajinsko
ureditev, ki bi ponazarjala začetno točko in izhodišče celovite prenove kanaliziranega
vodotoka v Ljubljani.
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3.3

PROSTORSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBDELAVE

Prostorske značilnosti v območju obdelave predstavljata raba tal in površinski pokrov. Od
tega podrobneje zasebni vrtovi, vrtički, trajni travnik, njive, kmetijsko zemljišče v
zaraščanju, drevesa in grmičevje, gozd, drevoredi in športne površine ter oblika prečnega
profila vodotoka. S karte na naslednji strani se jasno razloči, da so omenjeni sklopi
površinskega pokrova razdrobljeni in med sabo ne tvorijo nekega sistema. Razdrobljenost
posameznih delov površinskega pokrova na vrhovih brežin in nepovezanost rabe tal z
vodotokom kaže na nepovezanost Gradaščice s strukturo mesta. Celoten obvodni prostor
bi postal bolj zvezen in celovit z vzpostavitvijo zelenega koridorja ob vodotoku.
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Slika 20: Pomembne značilnosti območja obdelave (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017; MOL, 2013)
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Slika 21: Spreminjajoča struga z obvodnim prostorom vzdolž toka, risano pravokotno na strugo (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
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3.4

ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH PROSTOROV OB GRADAŠČICI

Upoštevajoč tudi omejitve v prostoru (Priloga A), prometne infrastrukture (Priloga B),
rabe prostora (Priloga C), družbenih dejavnosti (Priloga D) in javnih in poljavnih prostorov
(Priloga E), so v nadaljevanju opisane značilnosti posameznih prostorov ob Gradaščici.
Slednji so določeni po lokacijah in si sledijo dolvodno.

Slika 22: Oznake lokacij na karti

Vsi shematični prerezi v nadaljevanju so izrisani gorvodno.
1 (Pri jezu): Tu se od Gradaščice odcepi Mali Graben. Gradaščica pred zajezitvijo in Mali
Graben sta naravno bolj ohranjena, zato sta bila priznana kot naravna vrednota in sta
zavarovana z režimi Ekološko pomembnega območja in Nature 2000, ki zapovedujeta
varovanje 15 metrskega pasu ob vodotoku. Pri jezu preide Gradaščica iz naravno bolj
ohranjene struge v močno preoblikovano strugo z betoniranim dnom.

Slika 23: Prerez s fotografijo območja pri jezu

2 (V bližini jeza): Gradaščica tu teče po zaraščenem in nedostopnem območju, ki ga
obdajajo trajni travniki in manjše posestvo. V namenski rabi OPN MOL (Odlok …,2010) je
del območja zaveden kot Površina za oddih, rekreacijo in šport, ki dopušča tudi ureditev
kampa s prostori za šotorišča, avtodome in počitniške prikolice. Del območja pa je celo
zaveden kot Površina za turizem.
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Slika 24: Prerez s fotografijo zaraščenega območja pri jezu

3 (Med ulico Pod jezom in Potjo rdečega križa): Območje obdelave tu meji na gosto
pozidavo enodružinskih hiš z vrtovi, ki so del obravnavanega območja. Zaradi popolne
privatizacije obvodnih zemljišč so tu možnosti za prostorske ureditve zmanjšane. Dostop
do vode je onemogočen, vodo pa je moč zaznati le z mostov, brvi ali cest ob brežini.

Slika 25: Prerez s fotografijo območja med ulicama Pod jezom in Poti rdečega Križa

4 (Desni breg Gradaščice ob cesti Dolomitskega odreda): Tok Gradaščice tu deluje kot
obcestni jarek, saj v bližini nima izrazite (ob)vodne vegetacije. Od ceste dalje so zasebne
kmetijske površine, opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišča.

Slika 26: Prerez s fotografijo, kjer je območje na levi strani fotografije

5 (Pri križišču Poti rdečega križa in Ceste na Vrhovce, do Poti spomina in tovarištva):
Vodotok, ki teče skozi travnik in ga ne obdaja izstopajoča vegetacija, nima večje vizualne
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vrednosti, prav tako ne ekološke. Pot spominov in tovarištva, ki prečka travnik, je
zavarovana kot kulturna dediščina in naravna vrednota. V sloju OPN MOL, Namenska
podrobna raba (Odlok …,2010) je navedeno, da je treba v priobalnem zemljišču
Gradaščice urediti poti za pešce in kolesarje, ter s tem ohranjati obstoječa drevesa.
Navedeno je tudi to, da je na območju treba urediti javno otroško igrišče.

Slika 27: Prerez s fotografijo območja med Potjo rdečega križa in Potjo spomina in tovarištva

6 (Med Potjo spomina in tovarištva in Viško cesto): Na levem bregu Gradaščice so na pasu
med brežino vodotoka in cesto ograjeni ilegalni vrtički. Dostop do vode in vizualne
interakcije z njo so onemogočene. Odsek Gradaščice na desnem pa bregu tu meji z nižjimi
industrijskimi objekti, ki so tik ob brežini vodotoka. V vmesni coni so brunarice z ilegalnimi
vrtički. V sloju OPN MOL, Namenska podrobna raba (Odlok …,2010) je navedeno, da je
treba v priobalnem zemljišču Gradaščice urediti poti za pešce in kolesarje, ter s tem
ohranjati obstoječa drevesa. Brv Poti spomina in tovarištva čez Gradaščico je bila v maju
2017 zamenjana z novo.

Slika 28: Prerez s fotografijo območja med Potjo spomina in tovarištva in Viško cesto

7 (Blokovsko naselje na Viški cesti): Vzdolž obeh brežin Gradaščice so na tej lokaciji
parkirišča, ki ne sodijo v neposredno bližino (vsaj v petmetrski pas) vodotoka. Ob desni
brežini rastejo visoka drevesa z nekaj grmičevja, ki nudijo senco le avtomobilom. Ob
blokovskem naselju na tem bregu so dotrajane javne zelene površine soseske, ki se ne
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navezujejo na vodo. Na levem bregu je večje peščeno parkirišče, ki je v neposredni bližini
starega vaškega jedra z gasilskim domom, pekarno, znanim gostiščem in slaščičarno.

Slika 29: Prerez s fotografijo območja pri blokovskem naselju na Viški cesti

8 (Med Viško cesto in železnico): Bregova vodotoka sta zanemarjena in v zaraščanju, z
obeh strani pa ju še obdajajo parkirišča. Železniški most je kulturna dediščina, zato bi se
njegov videz lahko ohranil in poudaril, predvsem pa bi se moralo premisliti o ustreznosti
same konstrukcije mostu ob višjem vodostaju ali poplavljanju. Pri oviranju poplavne
varnosti bi se most moral zamenjati z ustreznejšim.

Slika 30: Prerez s fotografijo železniškega mostu

9 (Obrtno poslovna cona med Fajfarjevo ulico in Tržaško cesto): Na tem odseku je vrh
brežine na obeh straneh vodotoka asfaltiran in urejen kot parkirišče obrtno poslovnih
prostorov v neposredni bližini. Taka raba je v neposredni bližini vodotoka neustrezna. Del
korita je tlakovan po vsej brežini.
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Slika 31: Prerez s fotografijo poslovne cone

10 (Blokovsko naselje na Tbilisijski ulici): Ob brežinah naselja so urejene pešpoti, ki so od
vodotoka ponekod ograjene z nizko živo mejo, kjer pa niso, se pogledi odpirajo na vodo in
bližnje vrbe. Prav tako so na vrhu brežin parkirišča, ki so v neposredni bližini vodotokov
nedopustna. Soseska tako le deloma izkorišča potenciale vodnega motiva za oblikovanje
zelenih površin.

Slika 32: Prerez s fotografijo območja v soseski na Tbilisijski ulici

11 (Desni breg Gradaščice pri Sparu): Ob desnem bregu vodotoka je tu ozek pas travnika,
nedokončana kolesarska steza in parkirišča. Drevored poteka do polovice kolesarske steze
– do glavnega vhoda v trgovino. V sloju OPN MOL, Namenska podrobna raba (Odlok …,
2010) je navedeno, da je treba urediti drevored ob Gradaščici.

Slika 33: Prerez s fotografijo območja pri Sparu
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12 (Levi breg med Tbilisijsko ulico in Sparovim prometnim priključkom): Nekajmetrski pas
od brežine vodotoka do Jamove ceste, ki sta vzporedna, je zapolnjen s parkirišči in z
ilegalnimi vrtički. Slednji vsekakor niso primerno umeščeni med prometno cesto in med
poslovno-nakupovalnim centrom na drugi strani vodotoka, saj so pod stalnim vplivom
škodljivih izpustov.

Slika 34: Prerez s fotografijo območja med Sparom in Jamovo cesto

13 (Območje nekdanje tovarne Tovil): Močno zaraščeno območje je med množično
obiskanim nakupovalnim centrom in manjšim parkom z otroškim igriščem. Na njem so
tudi ruševine starega industrijskega objekta, ki so tik ob desnem bregu Gradaščice. Nekaj
metrov stran od levega brega pa so duplex garaže. V pripravi je občinski podrobni
prostorski načrt za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil (Sklep …, 2010), kjer
je predvidena večstanovanjska gradnja približno 200 stanovanj in nadomestitvijo duplex
garaže s podzemnimi parkirnimi mesti. OPPN ima prav tako predvideno ureditev javne
obvodne parkovne površine ob Gradaščici s peš in kolesarsko potjo. V sloju OPN MOL,
Namenska podrobna raba (Odlok …,2010) je navedeno, da je treba urediti drevored ob
Gradaščici.

Slika 35: Prerez s fotografijo območja nekdanje tovarne Tovil

14 (Park ob sotočju Glinščice in Gradaščice): Park ob križišču Koprske in Jamove ceste je
urejen, ima dovolj prostorov za posedanje v senci ali na soncu, razgiban teren in otroško
igrišče.
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Slika 36: Prerez s fotografijo območja pri sotočju Glinščice in Gradaščice

15 (Levi breg Gradaščice med Zavetiško in Vrhovnikovo ulico): Ob vrhu brežine vodotoka
tu poteka pas zelenice, ob križišču Koprske ulice z Jamovo cesto pa se ta razširi, zato je tu
na njej še dvojni drevored. Zelenica ločuje vodotok od prometne ceste in
večstanovanjskih površin ob njej. Tik nad sotočjem Gradaščice in Glinščice ob Zavetiški
ulici pa je ilegalni vrtiček z brunarico.

Slika 37:Prerez s fotografijo desnega brega Gradaščice ob križišču Koprske ulice z Jamovo cesto

16 (Levi breg Gradaščice od Vrhovnikove do Kopališke ulice): Na ozkem pasu med vrhom
brežine vodotoka in ograjo izobraževalnih ustanov so ilegalni vrtički, ki ovirajo prehodnost
obvodnega prostora.

Slika 38: Prerez s fotografijo območja pri izobraževalnih ustanovah
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17 (Med Koprsko in Riharjevo ulico): Z gosto pozidavo enodružinskih hiš z vrtovi je
območje obdelave obdano tudi nižje ob toku Gradaščice, le da desni breg od zasebnih
vrtov ločuje cesta z umirjenim prometom, bočnim parkiranjem in propadajočim
drevoredom. Korito vodotoka je tu globlje in od cestišča ter peščevih pogledov ločeno z
gabrovo živo mejo na obeh straneh. Dostop do vodne gladine je prav tako izključen.

Slika 39: Prerez s fotografijo območja med Mencingerjevo ulico in Jamovo cesto

18 (Desni breg pri Mladinskem domu Malči Beličeve): Vodotok in zeleno površino pri
Mladinskem domu ločuje cesta z umirjenim prometom, bočnim parkiranjem in
propadajočim drevoredom. Korito vodotoka je tu globlje in od cestišča in peščevih
pogledov ločeno z gabrovo živo mejo na obeh straneh. Del zelene površine pri
mladinskem domu je kot tratna namenja igram z žogo, ostalo pa je zaraščeno z visoko
drevnino.

Slika 40: Prerez s fotografijo območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve

19 (Levi breg med Kopališko in Riharjevo): Cestišče in vodotok ločuje širok pločnik z
zelenico in nižjo gabrovo živo mejo. Ob pločniku je nekaj neustrezno umeščenih klopi in
neustrezen izbor drevnine, ki omejuje prehodnost pločnika. Na brežini vodotoka raste
raznovrstna drevnina.
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Slika 41: Prerez s fotografijo, kjer je opisano območje na desni strani fotografije

20 (Levi breg Gradaščice med Groharjevo cesto in Emonsko cesto): Ta del je bil ob gradnji
Barjanskega mostu urejen v park med vodotokom in Finžgarjevo ulico ter naprej Gradaško
ulico. Park je zasnovan linearno v prostoru med strugo in cesto, členijo pa ga Barjanski
most, kot osrednja dominanta in prečni poudarki v osi severnih ulic. Hrbtenica oblikovanja
je krivulja regulirane struge, ki je ritmično členjena z zatravljeno brežino in dvema tipoma
stopnišč, ki se kaže kot stopnjevanje z obeh strani parka do prostora pod mostom. Čeprav
je park novejši, primanjkuje obvodne zasaditve. Zasnovi ne bi bilo treba slediti toku
regulirane struge, ampak bi jo lahko razširila in oblikovala bolj sonaravno. V sloju
Občinskega prostorskega načrta MOL (Odlok …, 2010), je navedeno, da je na območju
dopustno skladno z osnovno namensko rabo območja urediti zadrževalni bazen za
odpadno vodo za potrebe hidravličnih izboljšav kanalizacijskega omrežja Ljubljane.
Slednje za to območje ni primerno, saj ne prihaja do rednih visokih vodostajev, ki bi
napolnili zadrževalnike, zato tudi videz ne bi bil estetski.

Slika 42: Prerez s fotografijama območja med Groharjevo cesto in Emonsko cesto
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21 (Desni breg Gradaščice od Riharjeve ulice do Trnovskega mostu): Ta lokacija ima
parkovni značaj le ob vrhu brežine vodotoka, kjer sta urejena dostopa do vodne gladine in
poti do njiju z Barjanske ceste. Drugo so ilegalni vrtički in zasebni objekti z vrtovi. V
Občinskem prostorskem načrtu MOL (Odlok …, 2010) je območje označeno kot Območje
centralnih dejavnosti za kulturo, zapisano pa je tudi, da se mora prostor urejati kor
preplet zelenih in grajenih površin, v sklopu zasnove parka pa bi se morale urediti pešpoti
in kolesarska pot ob Gradaščici.

Slika 43: Prerez s fotografijo desnega brega Gradaščice od Riharjeve ulice do Trnovskega mostu

22 (Od Barjanske ulice do izliva Gradaščice v Ljubljanico): Tu so brežine vodotoka
zavarovane kot del Plečnikove dediščine (glej poglavje 3.2), skupaj s Trnovskim mostom,
ureditvijo Eipprove in Gradaške ulice. Območje Krakova in Eipprova ulica sta zavarovana
pot naselbinska dediščina, saj imata ohranjeno srednjeveško predmestno podobo,
parcelacijo in gabarite hiš. Del nabrežij, ki so zavarovana, so bila urejena v letih 1931-32
po načrtih arhitekta Plečnika, ki je zavzemal ozelenitve, dostope do vode, stopnišča za
perice – tako imenovana perišča ter Petelinji in Kolezijski most (RKD, 2017). Gradaščico od
ulice ločujeta kostanjeva drevoreda na vsaki brežini.

Slika 44: Prerez s fotografijo območja pri Eipprovi ulici

Plečnikovi posegi ob Gradaščici so podrobneje predstavljeni v poglavju 3.2, slike 15 - 18.
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4 VIDIKI UREJANJA VODOTOKOV IN OBVODNIH PROSTOROV
4.1

GRADAŠČICA KOT POTENCIAL MESTA

V časih, ko v mestih čedalje bolj narašča gostota prebivalcev, narašča tudi potreba po
zelenih in drugih odprtih površinah, ki so pomembna za vsakdanje sprostitve, ohranjanje
zdravja in doživetja narave v mestu. Kot trdi Bratina Jurkovič (2014) možnost za
neposreden stik z naravo prebivalci iščejo sprva v svojem bivalnem okolju, zato se
privlačnost javnega odprtega prostora razvije takrat, kadar okolje postane pomemben del
uporabnikovega vsakdanjega življenja ter zadovoljuje njihove potrebe in interese.
Gradaščica v Ljubljani teče skozi gosto poseljena urbana območja, a je njen obvodni
prostor vseeno neprivlačen za uporabnike, saj ni urejen, na mnogih odsekih je težko
dostopen za uporabnike ter ne nudi ustreznih programov, ki bi bili javni in navezani na
vodotok. Gradaščico od Vrhovcev do Krakovega obdajajo zelo raznoliki elementi mestne
krajine, kot so parki, igrišča, stanovanjska krajina, vrtički, drevoredne poteze v bolj ali
manj dobrem stanju, zasebni vrtovi, kmetijska zemljišča, gozdički, zato ima velik potencial
za ureditev v kakovostno zeleno javno površino.
Kakor trdi Šuklje Erjavec (2001), ima Gradaščica v Ljubljani vsekakor možnost za
izboljšanje kakovosti bivanja in zadovoljstva prebivalcev, sooblikovanje podobe in
strukture mestnega prostora in vzpostavljanja ekološkega ravnovesja v njem. Gradaščico
prepoznava kot skriti potencial mesta, ki ima glede na svojo lego in vsebinsko navezavo na
mesto velik potencial za izboljšanje. Vodotok ustreza vsem kriterijem za prepoznanje
skritega potenciala, ki jih navaja Šuklje Erjavec (2001): ob vodotoku obstaja določen odprt
nepozidan prostor in ima tudi možnost širitve s sanacijo in preureditvijo gospodarskih con
in trgovinskih kompleksov, obdajajo ga neizkoriščene javne zelenice, ostanki med objekti
in propadajoči kompleksi. Osnovno izhodišče urejanja prostora je lega, množičen obisk ali
navezava na ustrezne vsebine in razpoložljivost prostora, ki jih Gradaščica tudi premore,
saj jo obdajajo stanovanjska območja, centralne dejavnosti, gospodarska cona in tudi
športno rekreativni objekti, navsezadnje se pa izteka v staro mestno jedro z močno
kulturno dediščino. Ob ureditvi območja vodotoka bi se tako uredili ali oživeli parki
četrtnih središč, sosesk, ustvarila bi se tematska poteza, ki bi združevala uporabnike vseh
starosti in vseh fizičnih zmožnosti.
V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Odlok …, 2010, v nadaljevanju
OPN MOL SD) je navedeno, da poteza Gradaščice poleg Save, Ljubljanice z Grubarjevim
prekopom, Glinščice in Malega Grabna, predstavlja pomemben del zelenega sistema in
sistema odprtih javnih prostorov. Vzpostavljanje naravnih koridorjev, ki povezujejo
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mestno središče z zaledjem, je pomembno s funkcionalno-členitvenih in ekoloških vidikov,
saj ustvarjajo ugodne mikroklimatske razmere, omogočajo prevetrenost mesta, pešcem in
kolesarjem pa predstavljajo zelene povezave. Gradaščica šteje kot pomembna povezava
le od izlitja v Ljubljanico do izlitja Glinščice, gorvodno pa povezovalne vloge ni zaznati, saj
obvodni prostor ni privlačen za tovrstno funkcijo.
V OPN MOL SD (Odlok …, 2010) so navedene splošne usmeritve urejanja območij
vodotokov, in sicer celovito urejanje obvodnega in vodnega prostora ter vključitev novih
ureditev v sistem zelenih površin, zagotovitev javne dostopnosti brežin in vodotokov,
krajinska in ambientalna sanacija vodotokov, večfunkcionalna obravnava protipoplavnih
ukrepov, ohranjanje ekološko in rekreacijsko pomembnih sestavin prostora, določitev
režimov urejanja za preprečitev razvrednotenja vodotokov, revitalizacija določenih
odsekov vodotokov in sanacija direktnih izpustov odpadne vode v vodotoke. Ob prenovi
karakterističnih območij, med katera spada tudi poteza Gradaščice, je treba predvsem
uresničevati trajnostni razvoj, zlasti ohranjati in prenavljati kulturne spomenike in
dediščino, ohranjati in krepiti prostorsko in arhitekturno identiteto mesta in njegovih
delov, ohranjati celovitost kulturne dediščine in jo z umestitvijo primernih dejavnosti in
programov vključevati v sodobno življenje, izboljšati fizično stanje in kakovost bivanja,
spodbujati ponovno rabo prostora in objektov, povečati privlačnost mesta za različne
starostne, socialne in kulturne sloje prebivalstva in vzdrževati vitalnost in revitalizirati
mestno središče. Nekateri odseki obvodnega prostora Gradaščice bi lahko šteli za
prednostna območja prenove, saj je celotna poteza regulirana v starejšem obdobju po
drugačnih merilih in standardih, ki ne ustrezajo več sodobnim zahtevam, hkrati pa so
posamezna območja postala ali fizično, socialno ali ekološko degradirana.
OPN MOL SD poudarja vključevanje manjših odvodnikov zalednih voda, s tem tudi
Gradaščico, v urbane ureditve in jih ohranjati kot površinske vodotoke. Obnoviti jih je
treba tako, da bo izboljšana njihova samočistilna sposobnost in s tem ekološki status. Kjer
pa renaturacija ni več mogoča, je potrebna sanacija z odpiranjem strug vodotokov in
sonaravnimi ureditvami, ki izboljšajo ekološko in okoljsko vrednost.
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4.2

VLOGA VODOTOKOV V MESTU

Vodotoki v mestnem okolju so tisti privlačni prostori, ki v veliki meri zadovoljujejo potrebe
mestnega prebivalstva po naravnem okolju, saj že samo vodo dojemamo kot nosilko
pomenov, ki so povezani z vodo kot virom življenja, in kot okolje prvobitnosti in naravnih
procesov (Marušič, 1998). Prav zaradi teh edinstvenih potencialov si je človek mnogokrat
izbral ta prostor za zadrževanje in bivanja ter tako začel s prostorsko-ekološkim
degradiranjem vodnega in obvodnega prostora, kot trdi Hladnik (1998). To se je zgodilo
tudi z Gradaščico v Ljubljani, ki ji je človek spremenil tok in reguliral njene brežine za
namene širjenja mesta in varstva pred poplavami. Kot navaja Gazvoda (2005), so rečni
prostori v mestih v številnih primerih zaščiteni, saj pogosto nosijo še kulturno zgodovinsko
vrednost preoblikovanega rečnega prostora, a to v primeru Gradaščice velja le tik pred
izlivom v Ljubljanico, kjer je brežine oblikoval arhitekt Jože Plečnik. Zaradi ekološke
vrednosti pa so bregovi zavarovani le do jeza na Vrhovcih, kjer je začetek regulirane
struge. Na tem prostoru se dobro kaže razlika v kakovosti obvodnega prostora med
naravno ohranjenim vodotokom in reguliranim vodotokom. Pri slednjem ni prišlo le do
izgube ekološko vrednih habitatov naravnih, zaraščenih brežin, ampak tudi do večje
višinske razlike med vrhom brega ter gladino, kar je onemogočilo lahek dostop in stik z
vodo. Gazvoda (2005) meni, da so vodotoki s poslabšanjem kakovosti vode, tudi zaradi
nepravilnega odvajanja odpadnih voda, nasploh izgubili svojo privlačnost in postali tujke v
raznovrstnem mestnem življenju. Simoneti (1998) trdi, da k temu pripomore tudi
nepravilno vzdrževanje reguliranega vodotoka, ki lahko postane zanemarjen, kar vzbuja
nelagodje in občutek nevarnosti, zaradi česar se ljudje prostorom začnejo izogibati. Tako
izpraznjeni prostori postanejo vabljivi za nezaželene družbene in prostorske prakse, hkrati
pa odsotni v zavesti meščanov, kar zmanjšuje njihovo vrednost (Simoneti, 1998). Ravno to
se kaže tudi na nekaterih odsekih Gradaščice v Ljubljani, predvsem pod mostovi in na
območjih degradiranih, zaraščenih površin.
Voda ima v mestu pomembno vlogo. Kakor trdi Šuklje Erjavec (1998) predstavlja potencial
za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, saj je privlačna iz vidika doživljajskega
potenciala, vidne privlačnosti in vedno pomembnejša privlačnost za preživljanje prostega
časa, rekreacijsko in turistično ponudbo. Hkrati pa je močan element identitete,
prepoznavnosti kraja, a tudi problem in omejitev v prostoru. Šuklje Erjavec (1998) prav
tako meni, da bi z vključitvijo vidnega obeležja vode v mesto prispevali k večji
transparentnosti funkcioniranja mesta in zavedanja prebivalcev o kompleksnosti
zadovoljevanja njihovih potreb ter preko tega tudi k večji skrbi in odgovornosti do okolja,
saj je izkušnja naravnega elementa, vode, ena od močnejših poti ponovnega zbliževanja
človeka z naravo. Z ureditvijo obvodnega prostora Gradaščice bi tudi ta postala
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pomemben vodni motiv v mestu, privlačen za obiskovalce, ki iščejo pristen stik z naravo,
česar Gradaščica že dolgo ne nudi več.
Vodo v mestu lahko že od daleč prepoznamo kot linijsko potezo, saj jo navadno obdaja
linijska vegetacija. Ko pa se ji bližamo, nam da vodo slutiti svetloba, ki se odbija od
gladine, šumenje in premor v mestni strukturi. Tok Gradaščice od deleč težje
prepoznamo, saj kot ozek vodotok poteka skozi gosto naseljena območja brez tipične
obvodne vegetacije, kjer se vizualno izstopajoča vegetacija lahko pripiše zasaditvam
javnih zelenih površin ali drevoredom. Na redkih odsekih ob širših odprtih površinah pa
sploh ni obdana z vegetacijo, zato je lahko spregledana. Večja zvočna poudarka sta le na
dveh lokacijah – pri jezu, kjer se z Malim Grabnom odcepita in pri sotočju Glinščice z
Gradaščico. Da bi bila Gradaščica v mestni strukturi bolj prepoznavna, bi jo morala
obdajati višja linijska vegetacija ter urejeni dostopi do vodotoka, ki bi že od daleč odpirali
poglede na vegetacijo obvodnega prostora.
V mestu lahko vodotok deluje kot členitev, poudarek, točka privlačnosti in identitete,
estetskega užitka ter za ustvarjanje vzdušja, klimatskih učinkov, zabave, posebnih
doživetij, izkušnje (Šuklje Erjavec, 1998). Doživljajska vrednost se poveča, če vodotok
deluje kot kontrast; med tekočim potokom in mirujočo okolico, globlje položeno strugo in
višje ležečo okolico, med različnimi zeleni toni rastlinstva in oblik listov, z ustvarjanjem
sence in pronicanjem svetlobe, z nasprotjem miru in šumečega vodotoka, hladom potoka
in toploto v okolici, ter s slikovitim menjavanjem letnih časov (Mikoš in Kavčič, 1998). Ta
doživetja so najmočnejša ob naravnih strugah, ob regulirani Gradaščici pa so močno
okrnjena ali pa imajo zmanjšano intenziteto. Največji razlog je regulacija vodotoka in
pomanjkanje obvodne vegetacije, ki bi nad vodno površino z odbijajočo svetlobo tvorila
senco, prispevala k nižanju temperature zraka in ostalim doživljajskim vrednostim.

4.3

IZHODIŠČA ZA UREJANJE OBVODNEGA PROSTORA

V gosto naseljenih urbanih območjih je urejanje obvodnega prostora kompleksna naloga,
saj je treba upoštevati značilnosti vodotoka, okolja in potreb prebivalcev. Bizjak (1998) in
Simoneti (1998) sta zato podala različne osnovne smernice urejanja obvodnega prostora.
V nadaljevanju so predstavljene tiste, ki so upoštevane pri oblikovanju končne rešitve.
Okoljevarstveni vidik, kot ga poda Bizjak (1998), govori o povezanosti urejanja prostora z
ohranjanjem kakovosti in količin vode. Prizadevati si je treba za ohranitev in dvig
kakovosti vode z zmanjšanjem onesnaževanja vode, ki ga danes ob Gradaščici ne zakrivijo
toliko kanalizacijski izpusti odplak, kot ga onesnažena meteorna voda, ki priteka s
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parkirišč, prometnih cest in neustrezno obdelanih agrarnih površin. Zato bi bilo treba
urediti ustrezne filtre, ki čistijo meteorno vodo ali pa zasaditi rastline, ki prečiščujejo in
zadržujejo vodo (raingardens).
Bizjak (1998) prav tako izpostavi geoinženirski in bioinženirski vidik, ki poudarjata
urejanje vodotokov v luči naravnih geomorfoloških in vegetacijskih danosti. Urejanje
obrežnih zemljišč mora upoštevati pomen ustreznih zasaditev obvodnega prostora za
površinski odtok padavinske vode, površinsko spiranje zemljine in erozije tal. Zato je treba
tudi na reguliranih in zatravljenih brežinah Gradaščice še naprej zagotavljati stabilnost
brežine predvsem z uporabo umetnih materialov (beton), kot je bilo to že storjeno v
preteklosti.
Krajinsko-ekološki vidik, kot opisuje Bizjak (1998), pri urejanju vodnih krajin upošteva
lokalne in regionalne krajinsko-ekološke značilnosti, za kar je potrebna temeljita analiza in
poznavanje ekologije območja in geo-ekološke sestave vodotoka. Pomembno mesto
zasedata obrežna vegetacija in vegetacija poplavnih ravnic, ki vplivata na zaščito kakovosti
rečne vode in podtalnice ter blažita vplive ekstremnih dogodkov. Naravno strukturo,
potek in zveznost obrečne vegetacije ter raznovrstnost vodnih vegetacijskih združb je zato
treba ohranjati. Regulirana Gradaščica nima ne naravno strukturirane ne zvezne obrečne
vegetacije. Zato bi bilo treba vzpostaviti zeleni koridor ob vodotoku, ki bi hkrati izboljšal
ekološko stanje vodotoka in krajinsko zasnovo ob njem. Ta vidik se sklada z načelom
sonaravnega urejanja, ki ga poda Simoneti (1998). Načelo govori o tem, da je treba pri
vsakem posegu poiskati možnosti za izboljšanje obstoječih razmer v vodnih in kopenskih
ekosistemih in s tem ohranjati in izboljšati območja, ki predstavljajo ekološki in prostorski
potencial. Poleg same struge so območja z večjim ekološkim potencialom ob Gradaščici
predvsem območja v zaraščanju, ki obiskovalcem niso privlačna. Zato se slednja uredijo z
ohranitvijo ustrezne vegetacije. To pa že kaže na načelo hkratnega varovanja in razvoja
rečnega prostora, ki ga Simoneti (1998) opredeli kot učinkovito obliko varovanja rečnega
prostora zagotavlja z razvojem, ki upošteva načela celovitega urejanja in posebnosti
posameznega območja.
Pomembna načela, ki jih prav tako poda Simoneti (1998), sta načela javnosti in zveznosti
rečnega prostora. Načelo javnosti rečnega prostora teži k urejanju vodnega prostora kot
javne površine in s tem zagotavljanje prehodnosti in dostopnosti bregov. Načelo
zveznosti pa poudarja usklajevanje z naravnimi in ustvarjenimi značilnostmi rečnega
prostora gorvodno – dolvodno, levi – desni breg in obrežje – zaledje. Obvodni prostor
Gradaščice je na nekaterih odsekih nedostopen, privatiziran in ni zvezen z ostalim rečnim
prostorom. Na teh odsekih se zato morata toliko bolj uveljaviti omenjeni dve načeli, da
postane celotno obravnavano območje javno, dostopno in povezano z zaledjem.
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Povezovanje mestnih predelov in poudarjanje vloge zvezne prvine vodotoka najbolje
uresničijo pešaška, kolesarska in plovna pot. Speljavo poti je treba ustrezno načrtovati z
občutkom do ekološko vrednih območij, kjer je bolje puščati brezpotna območja, v katerih
se oblikujejo bolj naravni biotopi (Simoneti, 1998). Zato je tudi v končni rešitvi predlagana
ureditev sprehajalne poti, ki bi povezala celoten odsek Gradaščice v Ljubljani od Vrhovcev
do Krakovega.
Načrtovana pot bi hkrati združevala programe ob Gradaščici po načelu združljivosti rab ali
programov (Simoneti, 1998), kjer je treba upoštevati načelo najmanjše škode, saj vsi
programi nimajo enakih pomenov in vplivov na naravno in družbeno okolje. Simoneti
(1998) še trdi, da programi v obvodnem prostoru morajo slediti smernicam, da ne
prekinjajo zveznosti ureditev, upoštevati morajo ureditve ali potenciale zanj na
nasprotnem bregu in v zaledju tako, da ne ovirajo javne rabe brega in dostopa do vode.
Ne smejo zmanjševati ekološkega potenciala, povzročati kemičnega in fizikalnega
onesnaženja ter vidnih motenj ali prekinitev v rečnem prostoru. Programi morajo biti
medsebojno združljivi in nadgrajevati doživljajsko vrednost.
Zato so novi predlagani programi na območju obvodnega prostora Gradaščice nevsiljivi
in zagotovljeni z minimalnimi ukrepi. Predlagani programi so območja za rekreacijo,
otroška igrišča, javni sadovnjak, javni vrtički, kavarne, muzej, reprezentativni park
izobraževalne ustanove in kamp.

4.3.1 Vrtički v območju obdelave
Ob Gradaščici se pojavljajo vrtički v 5-metrskem obvodnem pasu in v neposredni bližini
prometnih cest, kar z vidika prehodnosti pasu ob vodotoku in večje koncentracije
strupenih snovi ob vozišču vsekakor niso primerne lokacije. Negalni vrtički kažejo na
potrebo prebivalcem po površinah za te dejavnosti, zato se jim mora zagotoviti na
ustreznih prostorih. V OPN MOL SD (Odlok …, 2010) so kot ustrezna območja za
vrtičkarsko dejavnost opredeljena večja območja na prehodu mesta v njegovo
rekreacijsko in naravno zaledje, predvsem na robovih urbanih kompleksov, ter manjša
območja med urbanim tkivom v kombinaciji z drugimi mestnimi zelenimi površinami.
Nova predlagana površina za vrtičke v nalogi je pri obstoječi površini, med železnico in
Viško cesto, na desnem bregu Gradaščice.
Kot opisuje Bukvič (2010) je vrtičkarstvo za mesto pomembno iz več vidikov; uporabniki
preko te dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe po stiku z naravo, preskrbi s hrano,
rekreacijo in preživljanju prostega časa, imajo možnost spreminjanja in vplivanja na svoje
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okolje, navsezadnje pa ohranjajo povezanost s podeželjem. Zato so vrtički na območju
Gradaščice potencial in hkrati problem. Slednji se kaže ravno v tem, ko so ti z veliko
navezanostjo uporabnikov na vrtičke postali nekakšni podaljški domov in celo počitniška
naselja, kar je neustrezna raba, in je zato potrebna ustrezna ureditev in opremljenost
vrtičkarskih območjih. Regulirati bi bilo treba tudi uporabo fitofarmacevtskih sredstev na
takih območjih in ozaveščati uporabnike o pravilni rabi z obzirom do vidne nečistoče,
erozije zemlje, uničevanja vegetacije, usedanja zemljine in izčrpavanja ter onesnaževanja
vodnih virov. Ob pravilni umestitvi dejavnosti v prostor in s pravilno rabo ima vrtičkarstvo
za okolje tudi veliko prednosti kot, so ozelenitev mesta, izboljšanje biodiverzitete,
kakovosti zraka, mikroklime in zmanjšanje mestnih odpadkov s ponovno uporabo
organskih odpadkov in vode. S tem vrtički dopolnjujejo strukturo zelenega sistema,
soustvarjajo mestno podobo z morfološko vlogo. Da se prepreči nastanek spontanih
vrtičkov na neprimernih površinah, je treba zagotoviti zadostno količino vrtičkov z
enotnimi lopami in ostalo infrastrukturo, tudi z elementi drugih prostočasnih aktivnostih,
kot so igrala in športne naprave. S tem se omogoči odprtost vrtičkarskih območij za ostale
uporabnike, kar dviguje uporabnost in splošno sprejemljivost.

Slika 45: Vrtički ob Gradaščici

4.3.2 Ukinitev parkirišč z neposrednega obvodnega prostora
Zakon o vodah zapoveduje, da se na vodotokih 2. reda, med katere spada tudi Gradaščica,
določi cona pet metrov od meje vodnega zemljišča, ki velja za priobalno zemljišče.
Simoneti (1998) meni, da je nesprejemljiva raba tega prostora parkirišče, saj razvrednoti
prostor s tem, da zaseda tudi najkvalitetnejše površine v mestu, ter da s svojo rabo
prevladuje nad drugimi rabami v prostoru. Ob Gradaščici je tako mnogo degradiranih
površin s strani stoječega prometa, tudi tik ob vrhu brežine. Parkirišča se zato morajo
umakniti vsaj 5 metrov stran od vrha brežine. Vahtar in Kompare (1998) trdita, da se
lahko s krajinskim oblikovanjem zagotovi sposobnost zadrževanja in ponikanja vode na
parkirišču z ustrezno uporabo prepustnih tlakov, kot so rušne in peščene plošče ter
porozni asfalt.

43
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Slika 46: Sprejemljivo (levo) in nesprejemljivo (desno) parkiranje ob vodotoku

4.4

NAČELA OBLIKOVANJA OBVODNEGA PROSTORA

Splošno vodilo celovitega oblikovanja odseka Gradaščice v nalogi je iz reguliranega in
razmeroma zanemarjenega kanala narediti privlačen vodotok v urbanem okolju. Ker gre
za izrazito urbaniziran prostor z gosto poselitvijo, se prostor nameni meščanom in
njihovim prostočasnim dejavnostim. Zato je pri oblikovanju obvodnega prostora zelo
pomembno upoštevati veduto vodotoka in poudariti prostore, ki jih je treba narediti
zanimive in privlačne pogledom, ter druge, ki so lahko zasnovani bolj monotono zaradi
hidroloških značilnosti struge.
Oblikovanje obvodnega prostora se lahko razdeli na oblikovanje treh delov obvodnega
prostora; samo strugo, vrh brežine in ostal prostor ob vodotoku (glej sliko 6). Ta delitev
pripomore k bolj sistematičnemu in preglednejšemu urejanju daljše poteze vodotoka.

4.4.1 Možnosti oblikovanja pri dnu korita
Regulirano dno korita Gradaščice je na celotnem odseku prekrito z betonom. Ker bi
popolna deregulacija vodotoka, zlasti sprememba poteka reke, preveč drastično posegla v
gosto mestno tkivo, ta ni mogoča. Lahko pa se izvedejo sanacijski ukrepi v manjšem
obsegu, kot so:
- Sonaravna ureditev dna z odstranitvijo betona in nadomestitvijo s prodom.
- Ustrezno vzdrževanje dna in brežin.
- Ureditev primernega dostopa do vodne gladine, ki ne ovira pretoka vode v strugi.
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4.4.2 Možnosti oblikovanja brežine
Gradaščica je močno regulirana, zato je tudi videz korita skozi celoten obravnavan odsek
podoben, spreminja se globina in širina struge ter posledično kot brežin. Brežina je
večinoma zatravljena in zasajena s posamezno (samoniklo) drevnino, ponekod pa je še
deloma tlakovana.
-

-

Z odstranitvijo betona iz struge je treba drugače utrditi brežino vodotoka. Izvede
se sonaravna ureditev s pomočjo bioniženirskih ukrepov, ki prenašajo
poplavljanje.
Zasaditev primerne vegetacije glede na veduto vodotoka.
Ureditev dostopov do vodne gladine, ki so lahko v obliki stopnic, ki vodijo direktno
do vodotoka, ali klančin, ki se položno spuščajo vzdolž vodotoka.
Umestitev prostorov za počitek, ki so lahko v obliki stopnic ob brežini, na katerih
se lahko sedi ali pa kot parkovne klopi v izravnanem delu brežine (Slika 55).

Slika 47: Trnovski pristan z ustrezno urejenimi stopnicami (foto Dunja Wedam, cit. po Projekti MOL, 2009)
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4.4.3 Možnosti oblikovanja vrha brežine
Vrh brežine je tisti del obvodnega prostora, ki zamejuje korito od okolice vodotoka. Ta del
ima velik doživljajski pomen, saj je tu najbolj izrazita veduta, ki jo tvori vodotok z
vegetacijo. Vrh brežine je zato namenjen rekreativni in prostočasni dejavnosti, razen če
gre za območja ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine. Da prostor postane
privlačen za sprehajalce in rekreativne navdušence, ni dovolj le estetska ureditev korita,
ampak tudi vrh brežine, kamor se umesti sprehajalna pot z urbano opremo, zagotovi se
senca in umakne motoriziran promet.
-

Linijska zasaditev ob vrhu brežine poudarja vzdolžno obliko toka, ga označuje v
prostoru, lahko pa ga, odvisno od značaja, tudi popolnoma zakrije pred pogledi.
Pred pogledi se lahko zakrije vodotok od zunaj, ali pa se, glede na veduto, zakrijejo
nezaželeni prizori ob vodotoku. Način umeščanja vegetacije na vrhu brežine
močno vpliva na doživljanje vode s tega gledišča. Ob zasaditvi dreves, ki imajo
krošnjo višje od višine ljudi, se pogled odpre, če so drevesa na zunanji strani poti
od vodotoka, če so na notranji strani poti pa debla ustvarjajo sekvenčen pogled ob
sprehajanju ljudi in uokvirjen pogled ob mirovanju. Če je vegetacija nižja in zakriva
pogled na vodo, pa se ta vseeno čuti z drugimi čutili – začuti se zvok, vlaga, vonj,
zato se brežine popolnoma ne zapre z nižjo drevnino, ampak se pusti nekaj cezur,
ki ustvarijo skrivajoč pogled in tako skrivnostno vabijo radovedne poglede.

Slika 48: Načini umestitve poti ob linijski zasaditvi
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-

-

-

Kakor že omenjeno, je način umestitve sprehajalne poti glede na vegetacijo
pomemben za doživljanje vedute vodotoka. Glede ekoloških in hidroloških
značilnosti vodotoka pa je treba upoštevati, da pot ni preblizu roba brežine, njen
material pa je čim bolj naraven in prepusten za pronicanje padavinske vode. Glede
na gostoto poselitve v bližini vodotoka in uporabe alternativnih poti v isti smeri se
presodi o umestitvi poti na eno stran vodotoka ali obe strani.
Pomemben element sprehajalne poti s poudarjanjem pogleda je urbana oprema,
zlasti klopi. Tudi tu je pomembna njihova umestitev glede na pot in drevored; klop
ne sme ovirati prehoda po poti in razraščanja dreves. Klopi z naslonjali nudijo
pogled le v eno smer, medtem ko tiste brez naslonjal omogočajo sedenje v obeh
smereh.
Na vrhu brežine je možno pot razširiti v parkovno zasnovo ali trg, ki lahko služi
različnim programom – gostinstvo, igrišče, reprezentativen prostor ustanov ipd.
Druga prometna infrastruktura za kolesarje, motorna vozila in mirujoč promet se
umesti na varni distanci od sprehajalne poti in drevnine. Če je v bližini vodotoka
bolj prometna cesta, se pri odvodnjavanju padavinske vode s cestišča zagotovi
prečiščevanje meteorne vode, tudi z zasaditvijo rastlin, ki prečiščujejo in
zadržujejo odpadno vodo, da se ne ogrozi ekološko stanje vode.

4.4.4 Preplet zaledja vodotoka z oblikovanjem obvodnega prostora
Vrh brežine se z ostalim prostorom povezuje programsko ali oblikovno, zato meja ni jasno
določena. Kot že omenjeno, se sem smiselno nadaljuje oblikovan prostor z vrha brežine.
Medtem ko je slednji namenjen sprehajališču in opazovanju vedute vodotoka, se tu lahko
razvrsti različen program, ki nima toliko omejitev pri oblikovanju prostora, ampak mora le
slediti celotni potezi urejanja obvodnega prostora.

Slika 49: Primer parkovnega programa v zaledju (foto Bruel-Delmar, cit. po Landezine, 2012)
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4.4.5 Premostitveni elementi
Pomemben premostitveni element med obema brežinama vodotoka sta brv in most v
višini vrha brežine ali stopalni kamni po dnu struge. Premostitveni element nudi centralni
pogled na vodotok in na obe brežini. Če se z oblikovanjem poudarja pogled na vodotok, se
umesti kot lahko in elegantno strukturo, ki ne ovira pogleda, ampak ga kvečjemu
poudarja, uokvirja. V smiselnem kontekstu je brv ali most lahko tudi glavni poudarek, ki
vodi pogled, kot je Trnovski most nad Gradaščico.
Ureditev premostitvenega elementa v obliki stopalnih kamnov pa se umesti le z
zagotovitvijo razširjenja struge pred posegom, da se ne poseže preveč v hidrološko
delovanje vode. Zaradi občutljivosti teh elementov na erozijo se umestijo na območja,
kjer so potrebe po takih premostitvah (večje število obiskovalcev).

Slika 50: Primer premostitvenih stopalnih
kamnov v umetno oblikovani strugi (Prominski
in sod., 2012)

Slika 51: Primer premostitvenih stopalnih
kamnov v naravno ohranjeni strugi (foto BruelDelmar, cit. po Landezine, 2012)
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4.5

OSNOVNI PROSTORSKI UKREPI UREJANJA PROSTORA GRADAŠČICE

V nalogi so se na obravnavanem območju določili prostori, kjer ni posegov, kjer so manjši
posegi, kjer so večji posegi in kjer so drastični posegi. Ti se določijo tako, da se posamezne
lokacije prekrijejo s prostorskimi podatki zavarovanih območij z režimi kulturne dediščine
in varstva narave (Priloga A), s tipologijo stavb, ki mejijo na obravnavano območje (Priloga
D) in s pomembnimi značilnostmi območja obdelave (Slika 21). Prostorski ukrepi se
opredelijo po celostnem pregledu glede na privlačnost prostora za obisk, preživljanje
prostega časa in rekreacijo.

Slika 52: Osnovni prostorski ukrepi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017; Portal Prostor, 2017)

V nalogi je predlagano, da se na prostore, ki so privlačni za obiskovalce z vidika naravne
ohranjenosti in kulturne vrednosti, ne posega. To je območje naravnih vrednot in
ekološko pomembno območje na lokaciji pri jezu, ter kulturna dediščina Plečnikovega
oblikovanja brežin Gradaščice na Eipprovi. Poleg tega so tu tudi posebni vodni motivi, kot
so jez, sotočje in izliv. Obstoječe javne zelene površine se ohranijo in varujejo. Prav tako
se ohrani obstoječa raba prostora in gradnja v prostoru, nova pozidava ni dovoljena.
Manjši posegi bi bili možni na območjih z gosto pozidavo enodružinskih hiš z vrtovi, kjer
vse do brežine vodotoka segajo vrtovi ali pa funkcionalne poti - dovozi, za prebivalce. Ker
se celotna poteza ureja v korist prebivalcem, morajo biti tudi posegi v njihovo zemljišče,
četudi segajo v petmetrski obvodni pas, ki ne bi smel biti v zasebni lasti, opravljeni v čim
manjšem obsegu. Tudi na območjih z manj prostorskih omejitev bi se prav tako posegalo
premišljeno do rabe tal, ki je agrarna (trajni travnik, njive), bivalna (zasebni vrtovi) in
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parkovna (zelene javne površine, zelenice, javni park, javni vrtički). Tu bi se obnovile
dotrajane zelene površine in ohranile obstoječe, možno bi bilo urediti sprehajalno pot z
drevoredom ob vodotoku. Obstoječa raba bi se ohranila, možno bi bilo dodati
rekreacijsko rabo. Glede gradnje bi se lahko na območju postavili enostavni objekti, med
katere spadajo tudi paviljoni.
Območja večstanovanjske gradnje ali visokih trgovsko-poslovnih stavbah nimajo omembe
vrednih zelenih javnih površin, saj so razvrednotene ali pa neizkoriščene za kakovostno
preživljanje prostega časa okoliških prebivalcev, zaposlenih ali uporabnikov raznih
dejavnosti v bližini. Zato naloga predlaga, da bi bili na takih območjih možni večji posegi,
še posebno kjer se v neposredni bližini vodotoka (v manj kot petmetrskem pasu) pojavijo
neustrezne rabe, kot so parkirišča in ilegalni vrtički. Parkirišča bi se umaknila iz
neposredne bližine vodotoka, vsaj pet metrov v zaledje, da se omogočita prehodnost po
vrhu brežine in dostop do vode. Površine za parkiranje bi morale imeti ustrezno urejene
odtoke meteorne vode. Tu bi se obnovile dotrajane javne zelene površine, ohranile
obstoječe, predvsem pa bi bilo možno dodati nove, vključno z ureditvijo sprehajalne poti z
drevoredom ob vodotoku. Možna bi bila sprememba rabe prostora, če se sklada z
občinskim prostorskim načrtom. S slednjim bi se morala skladati tudi gradnja nižjih
objektov, ki so za to kategorijo dopustni s strani občinskega prostorskega načrta.
Drastični posegi bi bili dovoljeni na omejenih prostorih, ki so deloma v zaraščanju, deloma
pa so urejena s tratnimi površinami, na njih pa se trenutno pojavljajo tudi vrtovi in ilegalni
vrtički. Zatečeno stanje prostora ob vodi je tu težje prehodno ali sploh dostopno,
povezave do vodnega motiva ni slutiti. Te površine imajo velik potencial za ureditev
prostora, ki bi služil za rekreacijo in prostočasne dejavnosti z navezavo na mestno tkivo.
Zato je predlagan ukrep izvedba obnove dotrajanih površin in ureditev novih, tudi z novo
sprehajalno potjo z drevoredom ob vodotoku. Možna bi bila sprememba rabe prostora.
Neustrezno umeščeni objekti bi se sanirali ali pa odstranili z rušitvijo. Gradnja novih
objektov bi bila dopustna po merilih občinskega prostorskega načrta.
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4.6

PODROBNI PROSTORSKI UKREPI

Ker ima vsaka lokacija svoje značilnosti, so v nadaljevanju podani podrobnejši ukrepi za
vsako lokacijo posebej. Ti so prikazani tudi na priloženi karti ukrepov v merilu 1 : 5000
(glej Prilogo F).

Slika 53: Lokacije, kamor se ne posega (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
Preglednica 1: Ni posegov
LOKACIJA
1 Pri jezu

DNO
Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.).

BREŽINA
Ohrani se
zatečeno stanje.

VRH BREŽINE
Ohrani se
zatečeno stanje. V
skladu z
naravovarstvenimi
smernicami se
uredi sprehajalna
pot z urbano
opremo.

ZALEDJE
Ohrani se
zatečeno stanje.

14 Park ob
sotočju
Glinščice in
Gradaščice

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Vzdržuje se
obstoječa
ureditev.

Poudari se vodni
motiv sotočja z
ureditvijo
razgledne točke
nanj in umestitvijo
klopi.

22 Od
Barjanske ulice
do izliva
Gradaščice v
Ljubljanico

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.).

Ohrani se
zatečeno stanje.

Ohrani se
zatečeno stanje.

Ohrani se
zatečeno stanje.
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Slika 54: Lokacije, kjer so možni manjši posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
Preglednica 2: Manjši posegi
LOKACIJA
3 Med ulico
Pod jezom in
Potjo rdečega
križa

DNO
Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo v
največ
petmetrskem pasu
od vrha brežine,
na račun zasebnih
vrtov. Pot se
izmenično umesti
le na en breg.
Ločitev poti od
vrtov z vegetacijo.
Zaporedje vodotok
– pot – vegetacija
– vrt.

ZALEDJE
Raba prostora se
ohrani.

4 Desni breg
Gradaščice ob
cesti
Dolomitskega
odreda

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Zasaditev
primerne
vegetacije in
umestitev urbane
opreme.
Zaporedje:
vodotok –
vegetacija –
pločnik.

Raba prostora se
ohrani.

5 Od križišča
Poti rdečega
križa in Ceste
na Vrhovce do
Poti spomina
in tovarištva

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored.

Raba prostora se
ohrani, dopustna
je ureditev
javnega otroškega
igrišča po
predpisih OPN.

se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 2
LOKACIJA
10 Blokovsko
naselje na
Tbilisijski ulici

DNO
Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna pot na
desnem bregu z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored.

ZALEDJE
Raba prostora se
ohrani. Območje
neposredno pri
prometni cesti se
zasadi, da postane
prehodno le po
določenih
koridorjih.

17 Desni breg
Gradaščice Mencingerjeva
ulica med
Koprsko in
Riharjevo ulico

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije in
premostitveni
element v obliki
stopalnih kamnov.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – cesta –
bočno parkiranje
drevored - vrt.

Raba prostora se
ohrani.

19 Levi breg
Gradaščice
med Kopališko
in Riharjevo
ulico

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije in
premostitveni
element v obliki
stopalnih kamnov.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored.

Raba prostora se
ohrani.

20 Levi breg
Gradaščice
med
Groharjevo
cesto in
Emonsko cesto

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.

Zasaditev
primerne
vegetacije.

Raba prostora se
ohrani.
Parkovni zasnovi
se doda več
urbane opreme in
otroških igral.
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Slika 55: Lokacije, kjer so možni večji posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
Preglednica 3: Večji posegi
LOKACIJA
7 Blokovsko
naselje na
Viški cesti

DNO
Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna pot na
desnem bregu z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored –
cestišče – bočno
parkiranje.

ZALEDJE
Raba prostora se
ohrani.
Odpravi se režim
parkiranja v
najmanj
petmetrskem pasu
od vodotoka in se
ga nadomesti z
ustreznejšim.

8 Med Viško
cesto in
železnico

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot na
desnem bregu z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored.

Raba prostora se
ohrani. Območje
neposredno pri
železnici se zasadi,
da postane
prehoden le po
določenih
koridorjih.

9 Obrtno
poslovna cona
med
Fajfarjevo
ulico in
Tržaško cesto

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot na
desnem bregu z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored.
Na levem bregu se
pot spelje za
vegetacijo.

Raba prostora se
ohrani. Odpravi se
režim parkiranja v
najmanj
petmetrskem pasu
od vodotoka.
Dopustna je širitev
javnih zelenih
površin na del
parkirišča.

se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 3
LOKACIJA
11 Desni breg
Gradaščice pri
Sparu

DNO
Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored –
parkirišče.

ZALEDJE
Raba prostora se
ohrani. Odpravi se
režim parkiranja v
najmanj
petmetrskem pasu
od vodotoka.
Dopustna je širitev
javnih zelenih
površin na del
parkirišča.

12 Levi breg
Gradaščice
med
Tbilisijsko
ulico in
Sparovim
prometnim
priključkom

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

Zasadi se primerna
vegetacija.
Zaporedje vodotok
– vegetacija –
pločnik – cestišče.

Odpravi se režim
parkiranja v
najmanj
petmetrskem pasu
od vodotoka.
Nelegalne vrtičke v
petmetrskem pasu
od brežine se
premesti na
primernejšo
lokacijo, obdrži se
primerno
vegetacijo in se
uredi javna zelena
površina z javnim
sadovnjakom.

15 Levi breg
Gradaščice
med
Zavetiško in
Vrhovnikovo
ulico.

Odstrani se beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev ustrezne
vegetacije.

Sonaravna utrditev
brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice ali
klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje vodotok
– pot – drevored –
cestišče.

Nelegalne vrtičke
nad sotočjem v
petmetrskem pasu
od brežine se
premesti na
primernejšo
lokacijo, obdrži se
primerno
vegetacijo in se
uredi javna zelena
površina z javnim
sadovnjakom.
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Slika 56: Lokacije, kjer so možni drastični posegi (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
Preglednica 4: Drastični posegi
LOKACIJA
2 V bližini jeza

6 Območje
med Potjo
spomina in
tovarištva in
Viško cesto

13 Območje
nekdanje
tovarne Tovil

DNO
Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.
Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.
Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna
pot z urbano
opremo.
Zaporedje
vodotok – pot
– drevored.

ZALEDJE
Raba prostora se ohrani,
dopustna je ureditev
kampa po predpisih OPN.

Uredi se
sprehajalna
pot na desnem
bregu z urbano
opremo.
Zaporedje
vodotok – pot
– drevored.

Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna
pot na desnem
bregu z urbano
opremo.
Zaporedje
vodotok – pot
– drevored.

Na desnem bregu se
neustrezne in dotrajane
industrijske objekte
poruši. Ilegalne vrtičke v
petmetrskem pasu od
brežine se premesti na
primernejšo lokacijo,
obdrži se primerno
vegetacijo in se uredi
javna zelena površina z
javnim sadovnjakom.
Raba prostora se nameni
za površine za oddih,
rekreacijo in šport.
Na desnem bregu se
neustrezne in dotrajane
industrijske objekte
poruši. Raba je splošna
večstanovanjska površina,
ki predviduje gradnjo 4nadstropnih
večstanovanjskih stavb po
OPPN. Obstoječa drevesa
zaraščenega območja se
vključijo v zasnovo javnih
zelenih površin soseske.
se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 4
LOKACIJA
16 Levi breg
Gradaščice od
Vrhovnikove
do Kopališke
ulice

DNO
Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.

BREŽINA
Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

VRH BREŽINE
Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje
vodotok – pot –
drevored.

ZALEDJE
Raba prostora se ohrani.
Nelegalne vrtičke v
petmetrskem pasu od
brežine se premesti na
primernejšo lokacijo,
obdrži se primerno
vegetacijo in se uredi
javna zelena površina, ki
sega tudi na območje
centralnih dejavnosti za
izobraževanje – tam se
uredi reprezentativno
park izobraževalnih
ustanov.

18 Desni breg
Gradaščice pri
Mladinskem
domu Malči
Beličeve

Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Nadaljuje se
ureditev
Mencingerjeve
ulice - uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje
vodotok – pot –
cesta – bočno
parkiranje drevored – vrt
Mladinskega
doma.

Raba prostora se ohrani.
Zaraščeno območje se
parkovno uredi v otroško
igrišče in prostor za
rekreacijo. Možna je
vzpostavitev povezave z
bližnje brvi nad
Gradaščico čez območje
do Gerbičeve ulice in
ureditev trga ali ploščadi.

21 Desni breg
Gradaščice od
Riharjeve
ulice do
Trnovskega
mostu

Odstrani se
beton,
nadomesti se z
naravnimi
materiali (prod
ipd.). Ponekod
zasaditev
ustrezne
vegetacije.

Sonaravna
utrditev brežine.
Glede na
prostorske
zmožnosti se
uredijo stopnice
ali klančine za
dostopanje do
vode.

Uredi se
sprehajalna pot z
urbano opremo.
Zaporedje
vodotok – pot –
drevored.

Dopusti se širjenje
parkovne rabe v
območje centralnih
dejavnosti za kulturo. Po
OPPN je ta prostor
namenjen gradnji Centra
znanosti, čigar zasnova
mora prepletati zelene in
grajene površine.
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Opisani ukrepi za vsako lokacijo se nanašajo na oblikovanje pri dnu struge, ob brežini, na
vrhu brežine ali v zaledju. Na celotnem odseku Gradaščice od jeza na Vrhovcih do izliva v
Ljubljanico se z dna odstrani beton, ki ga zamenjajo naravni materiali, ki z bioinženirskimi
ukrepi utrjujejo dno in brežino. Vegetacija je z ekološkega vidika dobrodošla, a se umesti
premišljeno. Gosto zasaditev, ki je biotsko najbolj pestra, se načrtuje na območjih, ki so
manj obiskana ter ne motijo zanimivih pogledov na vodo ali okolico. Vegetacija se tako
lahko uporabi za poudarjanje smeri pogleda ali pa zakrivanja nezaželenih pogledov. Prav
tako se glede na samo mikrolokacijo umestijo dostopi do vode, ki ne smejo ovirati pretoka
vode v času višjega vodostaja.
Ob vrhu brežine se na celotnem odseku uredi sprehajalna pot z drevoredom ali nižjo
drevnino, ki povezuje rob mesta z mestnim jedrom, hkrati pa povezuje različne programe
obvodnega prostora. Zaledje se uredi po smernicah občinskega prostorskega načrta ter
po presoji ustreznosti rab v obvodnem prostoru. Zaledni prostor mora biti na celotni
potezi usklajen z oblikovanjem ob vrhu brežine, da skupaj tvorita širši zeleni koridor, ki se
razteza na več kot štirih kilometrih dolžine. Četudi se v večini raba prostora v zaledju
ohrani, se mora vzpostaviti pozitiven odnos do vodotoka, ki izboljšuje ekološko vrednost
območja, povezuje različne predele med sabo in nudi kakovostno preživljanje prostega
časa. Zato se sprva odstrani vso neustrezno speljano kanalizacijo in meteorne odtoke v
Gradaščico. Uredijo se tudi peš povezave z zaledja do sprehajalne poti ob vodotoku.
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5

IDEJNA ZASNOVA OBLIKOVANJA OBVODNEGA PROSTORA

Idejna zasnova rešuje prepoznane probleme obvodnega prostora Gradaščice in sledi
zadanim ciljem. Naloga predlaga oblikovanje novih programskih središč, ki jih povezuje
osrednja sprehajalna pot ob vodotoku z obdajajočim zelenim koridorjem. Programi, ki se v
prostoru vnesejo na novo ali pa prenovijo, so območja za rekreacijo, otroška igrišča, javni
sadovnjak, javni vrtički, kavarne, muzej, reprezentativni park izobraževalne ustanove in
kamp. Ti morajo biti oblikovani celostno, v skladu s potezo Gradaščice od Vrhovcev do
izliva v Ljubljanico, uporabljeni materiali pa morajo biti čim bolj naravni. Glede zasaditev
se morajo v čim večji meri uporabiti avtohtone rastlinske vrste, ki so tolerantne na
občasno poplavljanje in vlažna tla.
Funkcionalna zasnova obvodnega prostora Gradaščice z novo rabo prostora na odseku
Vrhovci – Krakovo in tloris idejne zasnove sta izrisana v merilu 1 : 5000 in sta v prilogah,
izseki idejne zasnove pa so priloženi opisom novih parkovnih ureditev.
Nove parkovne ureditve so (shema je na naslednji strani):
- Park pri jezu s prostorom za kampiranje, servisnim objektom, prostorom za rekreacijo
in otroškim igriščem.
- Park Brdo z otroškim igriščem, javnim sadovnjakom in prostorom za rekreacijo.
- Park Fajfarjeva, ki je urejena kot reprezentativen prostor trgovsko poslovnih
prostorov. Ureditev služi kot prostor za oddih.
- Park Jamova z otroškim igriščem, prostorom za rekreacijo in urejenim gozdičkom.
- Park Malči Beličeve z otroškim igriščem, prostorom za oddih in gozdičkom.
- Park Jadranska – Hajdrihova, ki služi kot reprezentativen prostor izobraževalnih
ustanov. Ureditev služi kot prostor za oddih.
- Park Barjanska s prostorom za oddih in rekreacijo, otroškim parkom in muzejem s
kavarno.
Celoten obvodni prostor Gradaščice od Vrhovcev do Krakovega je urejen celovito, novi in
obstoječi programi so združljivi in se ne izključujejo med sabo, s sonaravnim oblikovanjem
pa se izboljšujejo razmere v vodnih in kopenskih ekosistemih. Obvodni prostor postane
javen in prehoden, vsi bregovi pa so dostopni in povezani med sabo, vzdolž brežine ali z
zaledjem. Ta načela najbolj uresničuje novo vzpostavljena sprehajalna pot, ki je opisana v
nadaljevanju.
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5.1

SPREHAJALNA POT

Sprehajalna pot nima le rekreativne in prostočasne vloge, ampak tudi povezuje nove in obstoječe
rabe obvodnega prostora v celovito prostorsko potezo. Oblikovno se nanjo predvsem navezujejo
nove parkovne ureditve, v katere se razteza zeleni koridor ob vodotoku.

Slika 57: Sistem sprehajalnih poti (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)
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Sprehajalna pot poteka od jeza na Vrhovcih, kjer se odcepita Mali Graben in Gradaščica,
pa do izliva v Ljubljanico. Široka je od metra in pol do dveh metrov. Kjer je urejena na
novo, so tla prekrita z utrjenim peskom. Skozi celotno potezo jo obdaja zeleni koridor, to
je drevored ali pa nižja drevnina, kjer za drevored ni prostora. Približno polovico poti je
načrtovane po novi trasi, polovica pa je vzpostavljene po že obstoječih poteh in pločnikih.
V celoti je na novo speljana vse od jeza do blokovskega naselja na Viški cesti pri gasilskem
domu Vič. Tod poteka izmenično po le eni strani vodotoka, saj naselje enodružinskih hiš
na Vrhovcih z vrtovi močno posega v obvodni prostor, vse do vrha brežine. Tu je pot
speljana na račun vrtov, a ne več kot pet metrov od vodotoka, od vrtov pa jo ločuje nižja
drevnina. Od soseske na Viški cesti do prometnega priključka za Spar na Viču je pot
speljana po obstoječih bolj ali manj neurejenih poteh, ki se sanirajo v novo sprehajalno
pot z drevoredom. Na območju nekdanje tovarne Tovil se po odstranitvi ruševin in sanaciji
gozdička uredi nova sprehajalna pot z drevoredom. Od Koprske ceste do Riharjeve ulice
pa pot poteka na obeh straneh Gradaščice. Na desnem bregu – po Mencingerjevi ulici je
pot urejena s celostno prenovo te ulice. Tu se sanira nekdanji brezov drevored v gabaritih
enodružinskih hiš in se uredi bočno parkiranje na cestišču. Pri vrhu brežine se odstrani
gabrova živa meja, ki zapira pogled na vodotok in se na tem mestu uredi sprehajalna pot,
ki je od cestišča ločena z nižjo drevnino. Na levem bregu pa se na zanemarjenem in z
vrtički izkoriščenem prostoru vzpostavi sprehajalna pot z drevoredom. Ti dve poti
potekata vse do Parka pri Barjanski cesti, kjer se dopolni pot na desnem bregu, da vodi
vse do Trnovske cerkve. Na levem bregu je že obstoječa sprehajalna pot. Celotna poteza
se tako konča pri Gradaški in Eipprovi ulici kot sprehajalne poti pod divjimi kostanji na
Plečnikovi ureditvi brežin Gradaščice.
Ob sprehajalni poti se umesti ustrezna urbana oprema, ki je skozi celotno potezo
oblikovanja obvodnega prostora enaka in s tem prispeva k videzu celostne ureditve. Med
urbano opremo se štejejo klopi z naslonjali in brez, razsvetljava, koši za smeti in pitniki (na
območjih s pričakovano večjo koncentracijo ljudi), stojala za kolesa (ob vozliščih s
prometnimi cestami), mize za piknik (kot del kampa ali parkovne zasnove). Na sprehajalno
pot in urbano opremo so navezani dostopi do vode v obliki stopnic ali klančin. Ti se
uredijo v brežino vodotoka tako, da ne motijo pretoka voda v nizkem ali visokem
vodostaju. Umestijo se tudi glede na prostorske zmožnosti in z občutkom do vedute, ki jo
tvori rečno korito.
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5.2

POSEGI V REČNO STRUGO S KRAJINSKEGA VIDIKA

Drastičen poseg v strugo Gradaščice je odstranitev betona z dna in utrditev dna z
naravnimi materiali, kot je na primer prod. Že s tem se izboljša ekološko stanje vodnega
prostora, saj hrapavost tal upočasni tok vode, poveča usedanje naplavin in s tem nudi več
zavetja in sploh boljše življenjske pogoje organizmom, ki živijo v vodi. Pri naravnem dnu je
potrebnega več vzdrževanja in odstranjevanja večjih naplavin, ki bi ovirale pretok višjih
voda. Glede na prostorske zmožnosti in vidnih značilnosti (veduta) se na brežino umestijo
dostopi do vode v obliki stopnic ali klančin, izbrani deli, kjer ni velike koncentracije
obiskovalcev, pa se gosto zasadijo. Stopnice lahko služijo tudi kot elementi za sedenje.
Ob vrhu brežine pa poteka zeleni koridor – drevored ali zasaditev nižje drevnine, s
sprehajalno potjo in urbano opremo.
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5.3

IZBOR VEGETACIJE

Vegetacija soustvarja strukturno in programsko zasnovo ter dopolnjuje zeleni sistem mesta. Kot del
vodnega koridorja je ključnega pomena, saj izboljšuje tako estetski videz vodotoka kot njegovo
ekološko stanje. Hkrati pa tvori prijetne ambiente, ki vabijo k obisku in sprostitvi.

Slika 58: Shema novega zelenega sistema na območju obvodnega prostora Gradaščice (kart. podlaga Geoportal ARSO, 2017)

Pri oblikovanju obvodnega prostora ni pomemben le način umestitve vegetacije, ampak tudi izbor
vrst, ki dobro uspevajo na vlažnih tleh. Nad gladino (terestrično območje) dobro uspevajo črna jelša
(Alnus glutinosa), veliki jesen (Fraxinus excelsior), bela vrba (Salix alba), vrste javorja (Acer sp.), dob
(Quercus robur), črni topol (Populus nigra), kanadski topol (Populus canadensis), vrste bresta
(Ulmus sp.). Na območju nihanja vodne gladine (amfibijsko območje) pa dobro uspevajo čužka
(Phalaris arundinacea), trsje (Phragmites australis), rogoz (Typha latifolia), bregovnica (Glyceria
maxima), sitec (Scoenoplectus lacustus), obrežni šaš (Carex acutiformis). Pod vodno gladino
(akvatično območje) pa dobro uspevajo vodne škarjice (Stratiotes aloides), hrbtoresa
(Myriophyllum spicatum), in pristavec (Potamogeton pectinatus) (Steinman in sod. 2012).
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5.4

IZBOR URBANE OPREME

Izbor urbane opreme vpliva na celosten videz oblikovanega območja. To je toliko bolj
pomembno tedaj, ko gre za oblikovanje daljše poteze, ki poteka skozi različne urbane
predele, kot je v primeru obvodnega prostora Gradaščice. Ker se mora oprema skladati z
opremo na širšem območju mesta, se za določitev ustreznega nabora uporabijo določila
Mestne občine Ljubljana, ki so zbrana v Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za
urejanje javnega prostora MOL (Koželj in sod., 2013).
Za izbor elementov za počitek – klopi se predlaga Ljubljanska klop, ki se na celotni dolžini
poteze, z izjemo Plečnikove ureditev Gradaščice, kjer so Plečnikove klopi, ob sprehajalni
poti v razmiku 100 m, 200 m ali 300 m in drugje, odvisno od prostorskih danosti in gostote
obiskovalcev na posameznih odsekih.

Slika 59: Ljubljanska klop (Coston, 2017)

Slika 60: Klop ob brežini (foto Nik Rovan, cit.
po Projekti MOL, 2011)

Slika
5.5

OPIS NOVIH PARKOVNIH UREDITEV

Izbrani izseki parkovnih ureditev v nadaljevanju so predstavljeni v merilu 1 : 5000 in
oblikovno niso dovršeni, saj služijo kot grobe usmeritve konkretnega oblikovanja.
Poudarjeno je predvsem umeščanje sprehajalne poti in obdajajoče drevnine, kamor se
vpenjajo nove parkovne ureditve z različnimi programi.
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5.5.1 Park pri jezu

Slika 61: Izsek območja pri jezu

*

Slika 62: Značilni prerez območja pri jezu (pokončni prerez)

Območje pri jezu je namenjeno rekreaciji in prostočasnim dejavnostim
ter kampiranju. Zaraščeni deli območja se sanirajo v gozdiček, ki nudi
obilo sence in je tako primerno za ureditev prostora za kampiranje z
otroškim igriščem. Pri obstoječi domačiji se uredi servisni prostor kampa.
Ker je Mali Graben zavarovan z režimi Nature 2000 in Ekološko
pomembnih območij, se 15 metrski pas od vode varuje, zato je vanj
dovoljeno posegati le s sonaravno ureditvijo poti s klopmi.

*

Vsi izseki iz karte Zasnova obvodnega prostora Gradaščice na odseku Vrhovci
–Krakovo so orientirani na zahod.
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5.5.2 Park Brdo

Slika 63: Izsek območja pri parku Brdo
Slika 64: Značilni prerez območja pri parku Brdo (pokončni prerez)

Območje je od Pot rdečega križa do Poti spomina in tovarištva v rabi
kot trajni travnik z nekaj vrtički, brez vizualno izstopajoče vegetacije ob
vodotoku. Zato se na desnem bregu Gradaščice uredi sprehajalna pot z
drevoredom, ki vizualno poudari tok vode in ustvari zeleni koridor. Na
območju dolvodno od Poti spomina in tovarištva se na desnem bregu
neustrezni objekti odstranijo, območje obdelave pa se na njihov račun
razširi. Na novo pridobljen prostor se umesti otroško igrišče, ki ga
predvidi tudi Občinski prostorski načrt. Iz obeh bregov se ilegalni
vrtički premestijo na primernejše lokacije, saj ne smejo biti v
petmetrskem pasu vodnega prostora. Na levem bregu se ohrani sadno
drevje in po potrebi dopolni, da postane javni sadovnjak. V zasnovi je
predviden prostor za vrtičke ob železniški progi (glej Sliko 65), ki je na
nasipu in zato ni tako nevarna, saj ni neposredno dostopna z vrtičkov.
S prehodom na električne lokomotive se bo zmanjšalo onesnaževanje
na tem prostoru.
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5.5.3 Park Fajfarjeva

Slika 65: Izsek območja pri Fajfarjevi ulici
Slika 66: Značilni prerez območja pri Fajfarjevi ulici (pokončni prerez)

Vrh brežine Gradaščice na tem delu degradira asfaltno parkirišče, ki na
obeh straneh ovira dostop do vodotoka in kazi obvodni prostor. Zato se
parkirišča iz neposredne bližine vodotoka (vsaj 5 metrski pas) ukinejo, na
tem prostoru pa se vzpostavi drevored s sprehajalno potjo, urbano
opremo in dostopi do vode. Zeleni koridor v takih prostorih deluje zelo
pozitivno glede izboljšanja ekološkega stanja vode in zraka, saj rastline na
brežini prečiščujejo padavinske vode s parkirišč in hkrati vlažijo in hladijo
zrak, ki se hitreje segreva zaradi velike koncentracije pločevinastih vozil.
Zeleni koridor se z zasaditvijo dreves razširi vse do fasade obdajajočih
trgovsko poslovnih objektov. V prostoru se tako z manjšim ukrepom
ustvari prijeten ambient reprezentativnega prostora.

Slika 67: Drevnina kot del zasnove reprezentativnega parka (foto PWP Landscape Architecture, cit. po
Landezine, 2014)
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5.5.4 Park Jamova

Slika 68: Izsek območja pri Jamovi cesti
Slika 69: Značilni prerez območja pri Jamovi cesti (pokončni prerez)

Zaraščeno območje z ruševinami nekdanje tovarne Tovil se sanira v park
z gozdičkom. Ustrezna vegetacija se ohrani, zasadi se tudi nova. Tok vode
se rahlo zmeandrira, da postane ekološko bolj vredno, ter obiskovalcem
bolj privlačno in estetsko. Z Gradaščico vijuga tudi sprehajalna pot z
drevoredom, ki nudi tudi elemente za sedenje, dostope do vode in kjer je
možna predhodna razširitev struge tudi prehod čez vodo po stopalnih
kamnih.

Slika 70: Možni prostori za igro (foto Lichtschwärmer, cit po. Landezine, 2015)

Prostor za igro je lahko celoten park, otroško igrišče z igrali pa je na
mestu obstoječega igrišča, pod krošnjami večjih dreves in ob robu
zelenice. To igrišče je namenjeno predvsem mlajšim, ki so v spremstvu
starejših.

68
Damjanovič V. Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice v Ljubljani na odseku Vrhovci – Krakovo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Poseben vodni motiv tvori sotočje Glinščice z Gradaščico. Neprepoznan potencial prostora
nad njim so zasedli ilegalni vrtički, ki se premestijo na ustreznejšo lokacijo, da niso tik ob
vodotoku in prometni cesti. Od tu se uredijo tudi dostopi do vode. Veduto na vodotok tu
ovirajo betonska mostova in brv, ki se jih ozeleni s plezalkami ali pa se tik ob njih zasadi
nižjo drevnino.
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5.5.5 Park Malči Beličeve in Park Jadranska – Hajdrihova

Slika 71: Izsek območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve
Slika 72: Značilni prerez območja pri Mladinskem domu Malči Beličeve (pokončni prerez)

Na desnem bregu Gradaščice tu poteka že omenjena ureditev
Mencingerjeve ulice. V osi brvi čez vodo pa poteka pot čez nekoč
zaraščeno območje mimo Mladinskega doma do vzporedne Gerbičeve
ulice. Zaraščen del se uredi v park z gozdičkom, kamor se ob pot umesti
urbana oprema in otroška igrala. Prav tako se igrala umestijo na zelenico,
ki je pretežno namenjena igram z žogo in ostalim aktivnostim. Ker so
uporabniki tega prostora otroci in mladostniki, se del ob cesti še dodatno
zameji z nižjo drevnino, primerno zasaditvi na otroških igriščih.
Na levem bregu se na območju Instituta Jožef Stefan in Oddelka za
vodarstvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo uredi park, ki služi tudi
oddihu zaposlenim in študentom. Ta se naveže na vodno gladino z
urejenimi dostopi in počivališči.
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5.5.6 Park Barjanska

Slika 73: Izsek območja pri Barjanski cesti
Slika 74: Značilni prerez območja pri Barjanski cesti (pokončni prerez)

Na levem bregu Gradaščice je tu park, zato je smiselno, da se nadaljuje
tudi na degradiranem območju na desnem bregu, od koder se del
ilegalnih vrtičkov prestavi na lokacijo, ki jim je uradno predpisana. Sem se
lahko umesti tudi muzej s kavarno v obliki paviljona, ki se navezuje na
parkovno ureditev.
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI
V gosto poseljenem urbanem prostoru so urejene javne zelene površine neprecenljivega
pomena in nedopustno je, da še zmeraj obstajajo veliki potenciali za oblikovanje teh
površin, ki so spregledani ali iz različnih razlogov zanemarjeni. Zelene javne površine lahko
zelo hitro iz urejenih in privlačnih postanejo degradirane in za obiskovalce odbijajoče. Ena
izmed takih pozabljenih mestnih površin je ravno Gradaščica. Obravnavan odsek od
odcepitve z Malim Grabnom na Vrhovcih do izliva v Ljubljanico v Krakovem je dolg
približno 4,8 km. Tu se vije skozi različne mestne ambiente, tako strukturno kot likovno,
skozi različne prostorske rabe – stanovanjske površine (blokovska naselja, enodružinske
hiše), območja osrednjih centralnih dejavnosti, dejavnosti za vzgojo in primarno
izobraževanje (vrtci), dejavnosti za izobraževanje, skozi obrtno-gospodarske cone,
parkovna in rekreacijska območja. To spremlja tudi različna raba tal, omejitve v prostoru,
prometna in krajinska zasnova. Tu se naloga sreča z večjim problemom opredelitve
obvodnega prostora, ki ga rešuje s postavitvijo meril: relief, stavbno tkivo in oddaljenost
od struge.
Naloga ponuja rešitev v kateri se obvodni prostor Gradaščice uredi celovito v linijsko
parkovno ureditev, ki bi služila za kakovostno preživljanje prostega časa. S tem bi se rešili
prepoznani problemi na območju Gradaščice: slaba prepoznavnost obvodnega prostora,
zmanjšana biodiverziteta in ekološka vrednost, neustrezni pritoki meteornih voda, slaba
vpetost vodotoka v mestno tkivo, onemogočeni dostopi do vodotoka in vode,
razdrobljenost in nepovezanost obvodnega prostora.
Za pregledno in premišljeno oblikovanje vzdolž celotnega odseka se je sprva opredelil
obvodni prostor Gradaščice, opravile so se prostorske analize in inventarizacije. Po
celostnem pregledu so se posamezne lokacije razvrstile v štiri kategorije osnovnih
ukrepov - na prostore kamor se ne posega, kjer bi bili možni manjši posegi, kjer bi bili
možni večji posegi in kjer bi bili možni drastični posegi. Tu je opredeljeno dopustno
ravnanje na področju javnih zelenih površin, gradnje in rabe prostora. Ker gre za
kompleksen prostor, se posameznim odsekom pripišejo še podrobnejši ukrepi, ki zadevajo
oblikovanje v obvodnem prostoru. Kategorizacija tako olajša prostorsko umestitev
ukrepov za doseganje ciljev, hkrati pa je dobra tehnika za podrobno seznanitev z
značilnostmi prostora in za zbujanje novih vprašanj o samem delovanju prostora.
Končna rešitev je podana v obliki idejne zasnove obvodnega prostora v merilu 1 : 5000. Ta
temelji na načelnih izhodiščih urejanja obvodnega prostora, na splošnih in podrobnih
ukrepih ter na določilih občinskega prostorskega načrta. Idejna zasnova oblikovno ni
dovršena, ampak ponuja grobe usmeritve za konkretno oblikovanje. Poudarjena je
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predvsem umestitev sprehajalne poti z drevoredom ali nižjo drevnino, če ni dovolj
prostora za drevored, ki se vije ob vodotoku skozi celotno potezo in je tako glavni
povezovalni člen zasnove. Dodaten nov program, ki sledi vzdolžni potezi je javnega
značaja, se usklajuje z značilnostmi obvodnega prostora in ima pozitiven vpliv na okolje.
To so prostori za kampiranje, rekreacijo, otroško igrišče, reprezentativen prostor
trgovsko-poslovnih objektov in izobraževalnih ustanov, kavarne, muzej. Da se zagotovi
ustrezna površina, je treba nekatere dejavnosti iz neposredne bližine vodotoka (vsaj v
petmetrskem pasu) premestiti na ustreznejše, za to predpisane, lokacije. To so parkirišča,
a tudi ilegalni vrtički in sadovnjaki. Slednji se ohranijo in spremenijo v javni sadovnjak.
Obvodni prostor se lahko obogati tudi z minimalnimi, a premišljenimi ukrepi in s
programom, ki je namenjen vsem skupinam prebivalcev. Idejna zasnova oblikovanja
obvodnega prostora Gradaščice je lahko tudi le ureditev pred izvedbo različnih občinskih
podrobnih prostorskih načrtov, saj dopušča vpeljavo novih rab in programov.
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7 POVZETEK
Magistrska naloga se ukvarja z urejanjem obvodnega prostora močno spremenjenega in
zanemarjenega vodotoka Gradaščice v Ljubljani od jeza na Vrhovcih, kjer se odcepi Mali
Graben, do izliva v Ljubljanico. Namen naloge je urediti obvodni prostor Gradaščice v
celostno parkovno ureditev, ki bi služila kakovostnemu preživljanju prostega časa ob vodi.
Ureditev bi rešila prepoznane probleme, kot so nizke ekološke, estetske in doživljajske
vrednosti vodotoka ter razdrobljenost in neprepoznavnost obvodnega prostora.
V nalogi je sprva opredeljeno območje obvodnega prostora. Ta prostor je nato analiziran
in podrobneje opisan preko posameznih prepoznanih lokacij. Naloga razišče vlogo zelenih
površin in vodotokov v mestu. To tudi opredeli za Ljubljano in za prostor ob Gradaščici.
Preko raziskanih več virov o urejanju vodotokov in obvodnih prostorov oblikuje različne
vidike in načelna izhodišča urejanja prostora. Na podlagi slednjih in opravljenih analiz
naloga razvije principe oblikovanja obvodnega prostora, ki temeljijo na vidnih značilnosti,
predvsem pa na veduti vodnega toka.
Za urejanje prostora se posamezne lokacije ovrednotijo glede na stanje v prostoru in se
razvrstijo v štiri kategorije osnovnih ukrepov - na prostore, kamor se ne posega, kjer so
možni manjši posegi, večji posegi in kjer so možni drastični posegi. Za vsako kategorijo se
opredeli dopustno ravnanje glede zelenih javnih površin, rabe in gradnje. Preko teh pa se
za vsak odsek območja obdelave še posebej opredelijo podrobni ukrepi, ki zadevajo
principe oblikovanja obvodnega prostora.
Tako nastane jasen in podroben pregled celotnega območja obdelave, z opredelitvijo
nedopustnih, možnih in nujnih posegov v prostor. Z upoštevanjem teh rezultatov,
začetnih ciljev in načelnih izhodišč urejanja obvodnega prostora naloga predlaga nov
program obvodnega prostora Gradaščice z glavnim povezovalnim členom – sprehajalno
potjo z drevoredom ali nižjo drevnino. Predlagan nov program, ki se niza vzdolž poteze, je
prostor za kampiranje, rekreacijo, otroško igrišče, reprezentativen prostor trgovskoposlovnih objektov in izobraževalnih ustanov, kavarne, muzej. Pri idejni zasnovi se posegi
v prostor zdijo minimalni, a so premišljeni in imajo za obuditev pomena vodotoka, četudi
manjšega, v mestu velik pomen.
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