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POSELITEV V OBČINI BREZOVICA Z VIDIKA POPLAVNE OGROŽENOSTI

Izvleček

Občina Brezovica je v zadnjih dvajsetih letih območje priseljevanja ter rasti prebivalstva.
Opazna je tudi rast števila stanovanjskih objektov. Aktualni procesi, ki se tukaj odvijajo, so
suburbanizacija, deagrarizacija ter krepitev stanovanjsko-bivalne funkcije naselij. Območje je
zaradi lege ob južnem robu Ljubljanskega barja poplavno zelo ogroženo, saj se poplave v
manjšem ali večjem obsegu pojavljajo vsako leto. Drugje se poplave pojavljajo še na območju
kraškega polja Ponikve ter na severnem delu naselja Rakitna. Namen naloge je bil ugotoviti,
kako se je v preteklosti širila poselitev ter kako se je gibalo število prebivalcev, ter ugotoviti,
kakšna je rast izgradnje stanovanjskih in drugih objektov. Na podlagi teh ugotovitev je bila
izdelana karta stanovanj na poplavno ogroženih območjih. Cilj zaključne seminarske naloge
je, poleg izdelave karte, ugotoviti, katera območja z vidika poplavnosti niso primerna za
poselitev, kakšna je raba tal na območjih, ki jih ogrožajo poplave ter kam bi se v prihodnje
lahko širila poselitev.

Ključne besede: prebivalstvo, občina Brezovica, poplave, stanovanjska gradnja, prostorsko
planiranje

SETTLEMENT IN BREZOVICA MUNICIPALITY IN TERMS OF FLOOD RISK

Abstract

Municipality of Brezovica is experiencing growth of population in last twenty years. This is
an area of immigration. There is noticeable growth in housing. Recent processes that takes
place in municipality are suburbanization, deagrarisation and strengthening of residential
function of settlements. Due to location on south Ljubljana peat bog this area is affected by
floods every year in smaller or bigger scale. Other places that are also affected by floods in
municipality are karst area of Ponikve and northern part of settlement Rakitna. Purpose of this
seminar is to analyze past settlement expansion, population growth and further on determine
what was the growth of the construction of housing and other buildings like. Based on these
findings, map of housing in flood risk areas was made. The aim is therefore beside creating a
map of housing in flood risk areas, to determine which areas are inappropriate in terms of
flooding, what is the land use on flood risk areas like and where housing could be built in the
future development of Brezovica Municipality

Key words: population, Municipality of Brezovica, floods, housing, spatial planning
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1. UVOD
Zaključna seminarska naloga je sestavljena iz analize družbeno-geografskih in fizičnih
lastnosti območja občine Brezovica, s posebnim poudarkom na analizi poselitve ter analizi
stanovanj na poplavnem območju. Vključenih je tudi nekaj možnosti, kako zmanjšati obseg
poplav in škodo, ki jo povzročajo.
Literatura, uporabljena v nalogi, je predvsem vezana na pridobitev statističnih podatkov s
portala SI-stat in strani Agencije Republike Slovenije za okolje ter Geodetske uprave
Republike Slovenije. Uporabljenih je bilo tudi nekaj leksikonov in enciklopedij. Viri so tako
pisni, internetni (omenjena portala) kot tudi ustni (ga. Ivanka Stražišar, zaposlena na oddelku
za urbanizem občine Brezovica).
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti, kam se je širila poselitev in kako se je
gibalo število prebivalcev v občini od leta 1953. Prav sem želela ugotoviti, kakšna je bila rast
in prostorska razporeditev stanovanjskih gradenj ter kam bi se stanovanjska gradnja lahko
širila v prihodnje.
Cilj je oblikovati karto primernosti za poselitev občine Brezovica z vidika poplavnosti
območja, ter ugotoviti, kateri objekti so zgrajeni na območjih, ki so ogrožena zaradi poplav.
Želela sem ugotoviti, katera območja so z vidika poplavnosti ter rabe tal najbolj primerna za
poselitev, kakšna je raba tal na območjih, kjer se pojavljajo poplave ter predstaviti možne
ukrepe za zmanjšanje škode zaradi poplav.
Na začetku je bil potreben pregled literature za oris občine Brezovica, tako družbeno kot tudi
fizičnogeografsko. V sklopu družbenogeografskega dela so obravnavani predvsem statistični
podatki s področij popisov prebivalstva od leta 1953 do leta 2012 ter popisov stanovanj. V
sklopu fizičnogeografskega dela so poleg osnovnih poglavij (lega občine, relief, prst,
rastlinstvo, podnebje občine) predstavljene osnovne značilnosti pojavljanja poplav na
območju. Podrobneje so opisane značilnosti poplav septembra leta 2010.
S pomočjo geoinformacijskih sistemov (ArcGIS) je bila opravljena analiza poselitve na
poplavnem območju občine Brezovica in izdelana karta stavb, ki so bile zgrajene na
območjih, ogroženih zaradi poplav. Prav tako sta bili z omenjenim programom izdelani karti
rabe tal v občini ter karta primernosti območij na nadaljnje širjenje poselitve.
V delu so bile postavljene hipoteze:
1. Občina Brezovica je suburbano zaledje Ljubljane z veliko rastjo prebivalstva ter
stanovanjske gradnje.
2. V občini Brezovica je precej objektov, ki so zgrajeni na poplavno ogroženih območjih.
3. Danes se poselitev širi predvsem na ravninska območja v severnem delu občine.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE

2.1.

LEGA OBČINE

Občina Brezovica leži jugozahodno od Ljubljane in meji na občine Dobrova-Polhov Gradec,
Mestna občina Ljubljana, Ig, Cerknica, Borovnica, Vrhnika ter Log-Dragomer (iObčina,
2013). Meri 91,17 km2, v njej pa po končnih podatkih za prvo polletje 2013 živi 11620
prebivalcev (Občina Brezovica, 2013, SURS, 2013).
Območje občine Brezovica leži med nadmorskimi višinami 290 in 1050 metrov. Najnižje je
Ljubljansko barje, ki se preko pobočij Krimskega hribovja dvigne na 1050 metrov, kar
predstavlja najvišji vrh v občini (Urankar, 2007).
Slika 1: Lokacija občine Brezovica

Avtorica: Suzana Kužatko
Vir: Občine, GURS, 2012.

Območje Ljubljanskega barja spada tudi v Naturo 2000 ter Krajinski park Ljubljansko barje.
Zaradi posegov človeka je vedno bolj ogrožena naravna in kulturna dediščina, spreminjajo se
tudi naravni življenjski prostori za številne rastline ter živali. Posledično je velika ogroženost
živih bitij in mnogim vrstam grozi izumrtje. Na območju občine Brezovica je predvsem
problematično izginjanje mokrišč, zato je območje Ljubljanskega barja zakonsko zavarovano
z Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter z Direktivo o ohranjanju prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst kot del omrežja Natura 2000. Nekateri primeri živalskih in
rastlinskih vrst, ki so zaščitene z Naturo 2000 so: čapljica, kosec, črna štorklja, prepelica,
pisana penica, priba, rakar, vidra, veliki pupek, koščični škratec, Loeselova grezovka,
močvirski tulipan in druge. Poleg rastlinskih in živalskih vrst pa so zavarovani tudi habitatni
tipi, na primer ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja,
6

bazična nizka barja, travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh, vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez in drugi
(Ljubljansko barje je območje Natura 2000, 2013).

2.2.

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Po D. Ogrinu (1996) ima zahodni del občine Brezovica zmernocelinsko podnebje zahodne in
južne Slovenije, vzhodni del pa zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije (glede na
značilnosti podnebja v letih 1961-1990). Glede na to, da so novejši podatki nekoliko drugačni
(meja med obema omenjenima podnebjema se pomika proti vzhodu), pa lahko celotno občino
uvrstimo v zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Rakitna z indeksom
mediteranskosti padavin 0,0 predstavlja ločnico med celinskim in mediteranskim padavinskim
režimom.
Za meteorološko postajo Rakitna (787 m) je značilna letna količina padavin 1748 mm,
povprečna letna temperatura pa 6,8°C. Padavinski višek je pozno jeseni, drugi višek pa je
poleti. Maksimalna povprečna mesečna temperatura je na Rakitni 16,1°C (junij), povprečna
maksimalna temperatura za junij pa znaša 21,6°C. Povprečna januarska temperatura je -2,2°C,
povprečna minimalna temperatura pa je -6,0°C. Najvišja snežna odeja je bila izmerjena leta
1976, in sicer 126 cm. Ima 83 meglenih dni letno (meteorološka postaja je v kotanji). Dolžina
vegetacijske dobe nad 5°C je 208 dni, nad 10°C pa 143 dni. Obod kraškega polja zadržuje
hladen zrak na dnu polja, zato je onemogočena rast sadja, žitaric ter drugih kultur (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 2001).
Na meteorološki postaji Lipe (sicer izven občine, ampak najbolj reprezentativna in najbližja
za območje Ljubljanskega barja) so izmerili 1374 mm padavin letno, skoraj 200 meglenih dni,
povprečna julijska temperatura je od 18°C do 21°C, pri čemer pa se velik del toplote porabi za
izhlapevanje vode in ne za dvig temperatur. Poleti je v Lipah od 1,3°C do 1,5°C hladneje kot
v 10 kilometrov oddaljeni Ljubljani (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).

2.3.

GEOLOŠKA ZGRADBA

Poglavje o geološki zgradbi je povzeto po prispevku »Geologija barja in njegovega obrobja«
avtorja Jerneja Pavšiča.
Najstarejše kamnine na območju so okoli 300 milijonov let stare karbonske kamnine
(konglomerati, peščenjaki, glinavci), narinjene na triasne plasti. Te kamnine so ohranjene pri
Plešivici. So revne s fosili. Sklepajo, da so karbonske plasti pretežno ostanki kopenskih
usedlin, ki so se odlagale v sladkovodnih kotanjah in močvirjih.
Pri Brezovici najdemo 260 milijonov let stare permske kamnine (peščenjaki značilne sivkaste
in rdečkaste barve), ponekod pa najdemo tudi kremenov konglomerat. V večini so tu
sedimentne kamnine, ki so nastale v rečnih izlivih.
V srednjem triasu so nastajali sivi masivni dolomiti, ki jih najdemo na več mestih na Rakitni.
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Za zgornji trias je značilen neplastnati in deloma plastnati bel dolomit, ki se ponekod menjava
z apnencem. V dolomitu so ponekod tudi manjši odkopi v pesek zdrobljenega dolomita.
Značilnost tega dolomita je ohranjena kalcitna alga (Diplopora annulata). Alge dokazujejo, da
je dolomit nastajal v plitvem, dobro osvetljenem okolju. Vijolični laporovec, ki prehaja v
oolitno železovo rudo prepoznam lahko v prodnikih (rdečkast, iz drobnih kroglic sestavljen
kos rude), najdemo pa ga v bližini Rakitne.
V triasu je nastajal glavni dolomit, ki je nastal istočasno kot dachsteinski apnenec. Je zelo
široko razprostranjen. Ima svetlejše in temnejše proge, vzporedne s plastmi. Od blizu so proge
rahlo valovite, znotraj pa se menjavajo svetlejše in temnejše plasti, milimetrske debeline.
Proge so nastale zaradi delovanja modrozelenih cepljivk oz. bakterij, ki so prekrivale dno
takratnih toplih, plitvih morij. Te so s svojim biokemičnim delovanjem izločale kalcit iz vode.
Svetlost kamnine je odvisna od letnega časa – poleti, ko je produkcija materiala večja, je več
organske snovi in kamnina dobi temnejše proge. Pozimi so zaradi manjše produkcije nastajale
svetlejše proge. Tak dolomit je precej drobljiv, zato je pogosto debeline peska, včasih pa v
njem najdemo tudi megalodontidne školjke, ki so precej velike.
Apnenec v Podpeči je jurskega nastanka. Tu so pridobivali kakovosten podpeški apnenec,
danes pa tu predvsem obdelujejo različne uvožene kamnine (tudi s Pohorja). V kamnolomu je
še zaščitena spodnjejurska plast z veliko fosili. V nekaj metrov debeli plasti so lepo ohranjene
megalodontidne školjke (Pachyrisima chamaeformis) z belim kalcitom, kar daje tej kamnini
še posebej lep izgled. V Podpeči in okolici so znane apnenice. V njih so kuhali apno –
zanimivo, da iz spodnjejurskega in srednjejurskega dolomita in ne iz apnenca (Pavšič, 2008).
Na območju Krimskega hribovja je zaradi apnenčaste ter dolomitne podlage nastal kraški
relief. Območje je zato prepredeno s kraškimi oblikami, kot so: kraške jame, polje, vrtače,
požiralniki, … (Urankar, 2007).

2.4.

PRSTI

Na apnenčasti in dolomitni podlagi so sprane pokarbonatne prsti, ponekod na apnencu in
dolomitu najdemo rendzine, tudi evtrične rjave prsti. Na barju so po večini slabo prepustne
glinaste in ilovnate usedline, katerih pore so večji del leta zapolnjene z vodo. Zaradi posebnih
razmer – visoka talna voda, pomanjkanje kisika, nepopolno odmiranje rastlin – je na barju
nastala plast šote, ki pa je danes skoraj povem uničena. Zaradi delovanja in zadrževanja talne
vode v spodnjih plasteh so tu prsti oglejene. Za osamelce na dolomitu so značilne rjave
pokarbonatne prsti. Rendzina je nastala na strmih pobočjih, zato je zelo plitva in primerna
samo za gozd. Na dnu Rakitniškega polja so debelejše, rodovitnejše a mokrotne evtrične prsti
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).

2.5.

RASTJE

Potencialno rastje (če ne bi bilo nobenih posegov s strani človeka) je na Ljubljanskem barju
beli gaber in dob (Querco-Ostryetum), na Krimskem hribovju dinarski gozd bukve, jelke ter
spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), ponekod nizki gozd gabrovca in malega
jesena (Fraxino orni-Ostryetum) (Geografski atlas Slovenije, 1998). Zaradi posegov človeka
8

je danes naravno rastje precej spremenjeno. Na Ljubljanskem barju so le posamezna drevesa
med njivami in ob poteh. Veliko je travišč, jesenske vrese in pa šotnih mahov. Glede na to, da
je območje ogroženo zaradi poplav, je pomembno, da se tudi posameznih dreves ne poseka
oz. se le-ta nadomeščajo, saj tako povečamo evapotranspiracijo. Zaradi krčenja gozda v
zaledju rek se je povečal vodni odtok, večja je tudi erozija, zato reke intenzivneje zasipajo
Ljubljansko barje (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Na Krimskem hribovju so pobočja porasla z gozdom (toploljubni gozd bukve in gabrovca
(Ostryo-Fagetum), z veliko sekundarnih gozdov smreke), ki ima varovalno vlogo, je pa tudi
gospodarsko pomemben. (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Med rastlinami je znan močvirski tulipan (Fritillaria meleagris), ki raste na zelo vlažnih
močvirskih rastiščih po vsej Evropi, pri nas pa je ta rastlina redka in zato zaščitena. Najdemo
ga na območju Ljubljanskega barja.

2.6.

RELIEF

V občini prevladuje akumulacijski rečno-denudacijski tip reliefa, ki se je razvil na
neprepustnih kamninah. Voda odteka površinsko, prevladuje pa odlaganje materiala v
ravninskem severnem delu občine. Le na jugu, kjer se dviga Krimsko hribovje, je relief kraški
(kombinacija apneniškega ter dolomitnega krasa), kjer so se zaradi kemičnega raztapljanja ter
podzemnega pretakanja voda izoblikovale tudi značilne kraške površinske in podzemeljske
oblike – jame, vrtače, kraški izviri, kraško polje ter presihajoče jezero idr. (Perko, 2001).
Severni del občine zajema obrečna ravnina Ljubljanskega barja, južno pa se dviga visoka
planota (Rakiška), ki jo navadno obravnavamo v sklopu Krimskega hribovja.

2.7.

HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Najpomembnejša reka v občini je Ljubljanica, ki teče po južnem robu Ljubljanskega barja.
Padavinsko območje Ljubljanice skupno zajema do vodomerne postaje v Mostah v Ljubljani
1815 km2 (1109 km2 je kraškega območja, 706 km2 nekraškega) (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 2001). Ker je večina zaledja kraškega, so desni pritoki krajši in obdobni, levi pa so
stalni in tečejo po večini po neprepustni podlagi. Levi pritoki so Radna, Drobtinka in
Kušljanov graben, desni pa Podpeški graben ter Podhruška, ki sta manjša pritoka. Na južnem
delu občine se vode pretakajo podzemno, le potoka Rakitniščica ter Zala (sicer levi pritok
Iške) sta površinska. Z juga so pomembni še pritoki Borovniščica, Želimeljščica ter Iška.
Nobena sicer ne sega na območje občine Brezovica, vendar je predvsem slednja pomembna,
ker ob višjih vodah zajezi Ljubljanico, kar onemogoča odtekanje ter poveča možnost za
poplave (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Ljubljanica ima dva viška: prvi je spomladi (84 m3/s v Mostah – april), drugi višek je na
prehodu jeseni v zimo (november-december) in dva nižka – prvi je avgusta in je bolj izrazit
(26 m3/s), drugi pa januarja in ni tako izrazit (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001). Povprečni
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letni pretok je pri Vrhniki za leto 2009 znašal 37,04 m3/s, pri Mostah pa 58,30 m3/s
(Hidrološki letopis Slovenije, 2009).

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
Na območju občine je znana poselitev že iz časa Mostiščarjev. Dokaz so številne najdbe na
tem območju – od preprostega orodja do najstarejšega znanega kolesa z osjo ter dva drevaka,
stara več kot 5000 let (Čufar, Velušček, 2012). V tistem času je Ljubljansko barje prekrivalo
jezero. Na območju so našli tudi rimljanske ter keltske ostanke. Rimljani so na območju
naselja Podpeč pridobivali znani podpeški apnenec, za potrebe prevoza kamna pa so tudi
prestavili strugo Ljubljanice bližje naselju. Staro strugo reke lahko opazujemo še danes ob
cesti Podpeč-Notranje Gorice, približno 1 km severozahodno od današnje struge. Pristanišče
je ohranilo pomembno vlogo, saj je mimo vodila prometna pot od Hrušice, preko Vrhnike do
Ljubljane. Kasneje se je tu razvilo furmanstvo, po prihodu železnice v 19. stoletju pa je vloga
vodnega transporta popolnoma zamrla.
V 20. stoletju je bilo to območje agrarno; kmetijstvo je imelo pomembno vlogo v
gospodarstvu. V zadnjih 20 letih pa se kaže nov trend suburbanizacije območja.
Suburbanizacija je proces, ko se pod vplivom mesta spreminjajo socialne, ekonomske ter
fiziognomske značilnosti podeželja. Značilno je priseljevanje predvsem višjega in srednjega
sloja prebivalstva zaradi višje kakovosti bivanja na podeželju. K temu procesu pa so
pripomogli spremenjen način življenja (želja po bivanju v enodružinski hiši), razvoj cestne in
komunalne infrastrukture, razvoj javnega prometa ter politika policentričnega razvoja, ki je
krepila moč lokalnih skupnosti (Rebernik, 2011).
Občina Brezovica je nastala 4. 10. 1994, ko se je odcepila od občine Ljubljana Vič-Rudnik.

3.1.

PREBIVALSTVO

Občina Brezovica je zaradi svoje lege neposredno ob Mestni občini Ljubljana privlačno
območje za priseljevanje, saj kljub bližini mesta nudi prijetno bivalno okolje. Sicer že od leta
1953 število prebivalcev narašča, a je bila rast prebivalstva največja v letih od leta 1991 do
2012, ko je bila stopnja rasti 1,46. Leta 1953 je bilo v občini 4904 prebivalcev, leta 2012 pa
11382, kar predstavlja stopnjo rasti 2,32 v 59 letih.
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Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v občini (1953 - 2012)
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Avtorica: Suzana Kužatko
Vir podatkov: Popis stanovništva 1953…, 1960.
Popis stanovništva 1961…, 1965.
Šubelj, Vertot, 1982.
Ilić, Juvanc, Tomažinčič, 1991.
Statistični letopis 2002, 2013.
SI-stat podatkovni portal. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 2013.

Priseljevanje je hitrejše na sever občine (Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice) zaradi
bližine glavnega mesta Ljubljane, dobre prometne povezanosti, ugodnega reliefa (ravninski,
del Ljubljanskega barja), razpoložljivosti zazidalnih površin ter bližine rekreacijskih,
oskrbnih, šolskih ter drugih središč.
Slika 2: Primer sekundarnega bivališča
na Rakitni z značilno strmo streho

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.

Od šestdesetih let 20. stoletja je na južnem delu
občine v naselju Rakitna (789 m nadmorske višine)
zraslo veliko naselje sekundarnih bivališč, ki, po
ocenah, danes predstavljajo skoraj polovico vseh
stanovanjskih objektov v naselju. Posledično je rast
prebivalstva tudi na tem območju visoka – od 412
prebivalcev leta 1991 na 700 prebivalcev leta 2012
(stopnja rasti 1,7 v 20 letih) (Ilić, Juvanc,
Tomažinčič, 1991; SI-stat podatkovni portal:
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih
skupinah in spolu, 2013). Od leta 1953 do leta 1981
je sicer za naselje Rakitna značilno stagniranje ali pa
celo upad števila prebivalcev.
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Lokacija je postala privlačna po razmahu turizma ter uporabe osebnega avtomobila. Znana je
po ugodni klimi, ki je primerna za pljučne bolnike ter po čistem, zelenem in kakovostnem
bivalnem okolju, kar je vse vplivalo na povečanje števila sekundarnih bivališč. Značilna je
tudi arhitektura, ki kljub številnim novogradnjam ostaja tradicionalna, značilna za višje ležeča
območja.
Že v preteklosti so se ljudje izogibali poselitvi na mokrotnem svetu Ljubljanskega barja, saj je
bil za gradnjo manj primeren. Značilno je pogrezanje terena, nestabilnost in posledično večji
vložki pri gradnji zaradi potrebe po globljih temeljih ter drugih posegih za ojačitev stavb.
Poleg tega pa je območje vsako leto prizadeto zaradi poplav ob razlitju reke Ljubljanice in
njenih pritokov. Zato je tudi danes večina poselitve skoncentrirane na robu barja ter na višje
ležečih predelih Krimskega hribovja.
Med leti 1961 ter 1991 je v krajih Rakitna, Dolenja in Gorenja Brezovica, Preserje, Kamnik
pod Krimom ter Goričica viden trend manjšanja števila prebivalcev, kar je posledica
sodobnega razvoja prebivalstva Slovenije (manjšala se je rodnost, umrljivost je stagnirala,
zgoščevanje prebivalstva v večjih mestih, odselitve, zmanjševanje deleža kmečkega
prebivalstva, naraščanje deleža mestnega prebivalstva). V naseljih Podpeč, Jezero, Notranje
Gorice, Vnanje Gorice ter Brezovica je v istem obdobju viden trend naraščanja prebivalstva
(naselja bližje Ljubljani, priseljevanje, deagrarizacija) (Perko, 2001).
Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu, popis 1991

Brezovica (občina)
Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinica
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica

SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 0-15
15-65
7789
3873
3916
1651
5449
1795
890
905
347
1309
64
37
27
8
51
50
31
19
11
35
112
53
59
27
70
554
271
283
119
385
635
302
333
138
419
1317
667
650
303
923
3
1
2
0
3
544
284
260
109
394
455
218
237
90
315
Prebivalstvo ob popisu zajeto pod Plešivico.
222
112
110
52
140
176
81
95
41
121
412
203
209
95
258
1450
723
727
311
1026
Prebivalstvo ob popisu zajeto pod Plešivico.

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: Ilić, Juvanc, Tomažinčič, 1991.
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nad 65
689
139
5
4
15
50
78
91
0
41
50
30
14
59
113

Preglednica 2: Izbrani kazalniki o prebivalstvu, popis 2002

Brezovica (občina)
Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinica
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica

SKUPAJ
9326
2321
z
56
127
660
750
1476
z
147
468
259
263
185
511
1829
223

MOŠKI
4611
1155
z
31
63
326
370
707
z
75
229
139
135
89
250
905
117

ŽENSKE
4715
1166
z
25
64
334
380
769
z
72
239
120
128
96
261
924
106

0-15
1659
436
z
17
23
121
129
245
z
31
58
47
52
38
88
324
38

15-65
6508
1587
z
22
83
461
521
1056
z
96
341
187
183
120
331
1314
162

nad 65
1159
298
z
5
11
78
100
175
z
20
69
25
28
27
92
191
23

0-15
1988
507
10
6
26
147
173
280
0
29
97
36
67
21
113
414
62

15-65
7708
1991
30
40
126
504
654
1111
0
124
371
187
252
127
473
1508
210

nad 65
1686
420
12
7
14
102
114
357
1
26
69
45
34
37
114
303
31

Avtorica: Suzana Kužatko
Vir podatkov: Statistični letopis 2002, 2013.

Preglednica 3: Izbrani kazalniki o prebivalstvu, leto 2012

Brezovica (občina)
Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinica
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica

SKUPAJ
11382
2918
52
53
166
753
941
1748
1
179
537
268
353
185
700
2225
303

MOŠKI
5621
1437
26
27
89
354
468
844
0
90
258
146
179
93
345
1112
153

ŽENSKE
5761
1481
26
26
77
399
473
904
1
89
279
122
174
92
355
1113
150

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat podatkovni portal. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 2013.
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Graf 2: Gibanje števila prebivalcev po naseljih (1991 - 2012)
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Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: Ilić, Juvanc, Tomažinčič, 1991.
Statistični letopis 2002, 2013.
SI-stat podatkovni portal. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 2013.

Od leta 1991 je v vseh naseljih, razen na Planinici (odselila sta se 2 od skupaj 3 prebivalcev)
ter Dolenji Brezovici (64 prebivalcev leta 1991, leta 2012 pa le še 52 prebivalcev) viden
porast števila prebivalcev.
Od popisa leta 2002 naprej se Plešivica deli na tri dele: Plešivico, Podplešivico ter Žabnico.
Če bi jih še vedno upoštevali kot eno naselje pa bi ugotovili, da je tudi tukaj viden porast
števila prebivalcev (s 544 prebivalcev leta 1991 na 750 leta 2012).
Zanimiv je podatek, da je najvišjo rast števila prebivalcev (1,69) od leta 1991 dosegla
Rakitna, kar lahko povežemo z velikim porastom števila vikendov (mnogi prijavijo tudi stalno
prebivališče na vikendu), s pojavom suburbanizacije oz. urbanizacije podeželja, z ugodno
lego glede bližine Ljubljane ter z izgradnjo asfaltirane ceste do Rakitne v začetku leta 1994,
kar je izboljšalo prometno dostopnost.
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Graf 3: Starostna piramida za občino Brezovica
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Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 2013.

Mladih prebivalcev (do 15 let) je v občini 17,5 %, starih (nad 65 let) je 14,8 %, kar je rahlo
pod slovenskim povprečjem, ki za leto 2013 znaša okoli 17 % (SI-stat podatkovni portal.
Prebivalstvo po velikih …, 2013). Starostna piramida sicer izgublja obliko 'žare', pri kateri je
več starega prebivalstva - v zadnjih letih je viden trend večanja števila rojstev. To je lahko
posledica načrtovanja družin mladih, ki so se v občino priselili v zadnjih nekaj letih. Iz
starostne piramide je razvidna tudi razmeroma dolga življenjska doba občanov.
Graf 4: Selitveno gibanje prebivalstva v občini (1995 - 2011)
300
250
200
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0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat podatkovni portal. Selitveno gibanje prebivalstva. Občine, Slovenija, letno, 2013.
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Z manjšimi vmesnimi padci števila priseljenih je Brezovica občina priseljevanja. Priseljeni
(skupno - iz tujine in Slovenije) so leta 2011 predstavljali 6 % prebivalstva (SI-stat
podatkovni portal: Selitveno gibanje prebivalstva, občine, Slovenija, letno, 2013). Tuji
državljani predstavljajo 2,9 % prebivalstva občine (SI-stat podatkovni portal: Delež tujih
državljanov med prebivalci (%), 2013).
Graf 5: Naravni prirastek na 1000 prebivalcev (1995 - 2011)
8
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat podatkovni portal. Naravno gibanje. Občine, Slovenija, letno, 2013.

Večanje števila rojstev in presežek priseljevanja nad odseljevanjem lahko potrdimo tudi s
pomočjo grafa, ki prikazuje naravni prirastek. V splošnem se je naravni prirastek od leta 1995
višal, le nekaj manjših padcev je bilo v letih 1996, 1999, 2000 ter 2005. Leta 2011 je naravni
prirastek znašal 6,7 %.

3.2.

NASELJA

V občini Brezovica je 16 naselij, od tega en zaselek (Planinica).
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Karta 1: Naselja v občini Brezovica

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013
Vir: Naselja, GURS, 2012.
Občine, GURS, 2012.

3.2.1. NASELJA NA LJUBLJANSKEM BARJU
Naselja si sledijo po vrstnem redu od severa proti jugu.
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BREZOVICA
Brezovica je primestno naselje na severozahodnem robu Ljubljanskega barja, pod
Brezoviškim hribom na približno 307 m nadmorske višine. Leži ob cesti Ljubljana-Vrhnika.
Sestavljajo jo še zaselki: Bičevje, Komarija, Postaja, Mala vas ter Radna. Vas je bila prvič
omenjena leta 1341.
Večina prebivalcev se vozi na delo, na srednje šole in fakultete v Ljubljano. Vas ima svojo
pošto, železniško postajo, trgovine za oskrbo in specializirane trgovine, gostilne s prehrano,
dva bencinska servisa, vrtec, popolno osnovno šolo, je pa tudi sedež župnije (Černe et al,
1996). Je nadpovprečno opremljeno naselje 1. stopnje (Benkovič Krašovec, 2006).
Prometno je zelo dobro povezana z Ljubljano – od marca leta 2008 je linija mestnega
avtobusa (Črnuče-Dolgi most) podaljšana do Vnanjih Goric, od leta 2012 pa še dodatno do
Notranjih Goric. Skozi naselje je speljana tudi železnica, ki povezuje Ljubljano s Sežano,
Koprom, Postojno in Ilirsko Bistrico.
VNANJE GORICE
Je obcestno naselje na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Na severozahodu meji na
Brezovico, na jugozahodu pa na Notranje Gorice. Danes predstavlja spalno naselje in
območje priseljevanja, nekoč pa je bilo tu zaradi ugodne lege ter reliefa pomembni
kmetijstvo. Sestavljajo ga še zaselki: Blato, Veliki Vrh, Zanoga, Brce, Na vasi, Gulč, Podoh,
Podsupot, Laze ter Drpalež. Novejša sta predela Nova pot in Podolga njiva. V naselju so:
lekarna, ortodont, fizioterapevt, splošna in zobna ambulanta, vrtec, trgovina za oskrbo,
gostilna s prehrano. Skozi pelje železnica, imajo pa tudi postajališča mestnega avtobusa
(Černe et al, 1996). Je podpovprečno opremljeno centralno naselje 1. stopnje (Benkovič
Krašovec, 2006).
PODPLEŠIVICA
Je naselje zahodno od Vnanjih Goric. Do leta 1987 je bilo del Plešivice, od takrat pa je
samostojno naselje. Za kraj je značilno stagniranje oz. upad števila prebivalcev (Černe et al,
1996).
ŽABNICA
Žabnica je obcestna vas, ki leži južno od Vnanjih Goric, ob vzhodnem pobočju osamelca
Plešivica. Do leta 1987 je bilo del Plešivice, od takrat pa je samostojno naselje (Černe et al,
1996).
PLEŠIVICA
Naselje Plešivica je prvič omenjeno leta 1414. Leta 1987 so jo razdelili na tri dele: Žabnico,
Podplešivico ter Plešivico. Zajema pa še dva zaselka: Bluše ter Zamedvejca (Černe et al,
1996).

18

NOTRANJE GORICE
So urbanizirano gručasto naselje na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja (nadmorska
višina od 297 m do 345 m) ob vznožju Plešivice (390 m). Vzhodni del je zamočvirjen, na
zahodnem robu vasi pa najdemo barjanske travnike. Od Vnanjih Goric jih loči potok
Drobtinka. Del naselja predstavljajo tudi zaselki Pri Ljubljanici, Pod kamnom, Vrtovi ter
Gmajna. V naselju prevladujejo obrtne in storitvene dejavnosti, nekaj je polkmetov (Černe et
al, 1996). Tukaj so: vrtec, šola, dom za ostarele, športni park, urad upravne enote, pošta, od
leta 2010 pa imajo tudi center Tuš. Je podpovprečno opremljeno centralno naselje 1. stopnje
(Benkovič Krašovec, 2006). V Notranjih Goricah je tudi obračališče mestnega avtobusa št. 6B
ter železniška postaja. V stavbi urada upravne enote je tudi sedež javnega zavoda Krajinski
park Ljubljansko barje.
PODPEČ
Podpeč je obcestno naselje pod Sv. Ano. Nastalo je ob pomembnih prometnicah proti
Ljubljani, Brezovici, Igu in Borovnici. Leži na nadmorski višini od 290 m do 330 m, na
južnem delu Ljubljanskega barja, ki pa se že dviguje v Krimsko hribovje.
V Rimski dobi je bilo tu pomembno pristanišče, kjer so tovorili podpeški kamen v Ljubljano.
V ta namen so prestavili strugo Ljubljanice bližje naselju, tako da danes teče skozi vas.
Podpeški apnenec je predstavljal pomemben gradbeni material, priljubljen pa je bil tudi pri
arhitektu Jožetu Plečniku.
V naselju je nekaj podjetij, trgovina za oskrbo ter specializirana trgovina, oddelek Mestne
knjižnice Ljubljana, nekaj specializiranih storitev, do sem pa pelje tudi proga mestnega
avtobusa številka 19B (od leta 2009) (Mestni avtobusni liniji št. 19B in 19I (Ljubljana),
2013). Štejemo ga za nadpovprečno opremljeno centralno naselje 1. stopnje (Benkovič
Krašovec, 2006).
JEZERO
Je večje gručasto naselje na južnem robu Ljubljanskega barja ob cesti Podpeč-Ig. Zajema še
zaselke: Zaledine, Virje ter Zaobloka, pogosto pa zraven prištevamo še zaselek Planinico, ki
ima le 2 prebivalca.
Severno od naselja, na osamelcu, je cerkev Sv. Lovrenca, v samem naselju pa najdemo
naravni spomenik Podpeško jezero, ki je najgloblje naravno jezero v Sloveniji.
Prevladujoč tip gradnje so enodružinske hiše, v zadnjem času pa je mogoče opaziti veliko
novogradenj – naselje Jezero postaja območje priseljevanja.
V naselju je obračališče mestnega avtobusa številka 19B. Imajo še podružnično osnovno šolo,
vrtec (modularni, razširjen leta 2009 zaradi naraščajočega števila otrok), pošto, lekarno,
zdravstveni dom, zobozdravnika, bencinski servis, gostilno s prehrano ter specializirano
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trgovino, kar ga uvršča med nadpovprečno opremljena centralna naselja 1. stopnje (Benkovič
Krašovec, 2006).
PLANINICA
Planinica je zaselek južno od naselja Jezero. Zajema le eno stanovanjsko poslopje, lovski dom
ter 7 gospodarskih ter drugih poslopij. Leta 1991 so bili tu registrirani le trije prebivalci, danes
pa samo še eden.
PREVALJE POD KRIMOM
Prevalje pod Krimom je obcestna vas in kot že samo ime pove, leži ob vznožju Krimskega
hribovja, ob osamelcu Šivčev grič. Sestavni del sta še zaselka Brod in Spodnji preval. Tu so
našli ostanke kolišč, prvič pa je naselje omenjeno okoli leta 1300. Na dvignjenem delu poteka
železnica proti Postojni. Naselje nima pomembnejših funkcij (Černe et al, 1996).
GORIČICA POD KRIMOM
Je razloženo naselje ob cesti Prevalje-Borovnica, na vzhodnem robu borovniškega zatoka
Ljubljanskega barja, ob vznožju osamelca Goričice ter gozdnatega Srebotnika. Zaradi ugodne
lege ter barjanskih prsti je tu veliko njiv, nekoč pa so tu kopali tudi šoto, ki so jo uporabljali
za kurjavo. Znan je Goriški mah, ostanek nekdanjega visokega barja, ki pa je danes že močno
okrnjen. Porasel je z vlagoljubnim rastlinstvom, z vresami, brezami ter borovci, najdemo pa
tudi še druge visokobarjanske rastlinske vrste (Černe et al, 1996).
3.2.2. NASELJA V KRIMSKEM HRIBOVJU
KAMNIK POD KRIMOM
Je naselje južno od Podpeči, ki je bilo prvič omenjeno okoli leta 1300. Tvorita ga še zaselka
Podkamnik, ki sega s svojim delom še na zatok Ljubljanskega barja, in Lazi na severozahodu.
V naselju so tri baročne cerkve: Žalostne Matere božje, cerkev Sv. Florjana ter cerkev Sv.
Jožefa. Pomembne so nekatere obrti ter storitve: čebelarstvo, servis vozil, gradbeno podjetje
in drugo (Černe et al, 1996).
PRESERJE
Je gručasto naselje, ki se dviga vzhodno od Kamnika pod Krimom in južno od Ljubljanskega
barja, na vzhodu pa ga omejuje hrib Špilj (526 m). Cerkev Sv. Vida je sedež župnije, sedanjo
podobo pa je dobila leta 1711. V naselju je devetletna osnovna šola, nima pa drugih
pomembnejših funkcij (Černe et al, 1996).
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DOLENJA BREZOVICA
Je manjše naselje južno od Preserja nad kraškim poljem Ponikve. Le-to je znano po
obdobnem jezeru, ki se oblikuje po močnejšem deževju ali pa v času taljenja snega (Krajevni
leksikon Slovenije, 1971).
GORENJA BREZOVICA
Gorenja Brezovica je naselje ob cesti Preserje-Rakitna. Leži v zgornjem delu suhe vrtačaste
kraške doline. Naselje nima pomembnejših funkcij (Černe et al, 1996).
RAKITNA
Je razloženo naselje v osrčju Krimskega hribovja na nadmorski višini okoli 790 m. Dostopno
je iz smeri Podpeči ali Cerknice, večji razvoj pa je doživelo ob asfaltiranju ceste v 90-ih letih.
Na planoti je večje kraško polje, ki ga obdajajo Krimšček (940 m) na zahodu, Smrekovec
(959 m) na severozahodu ter Piren (837 m) in Novaška gora (998 m) na jugozahodu.
Rakitna je območje z največ sekundarnimi bivališči ter območje priseljevanja.
Zaradi svežega podnebja (gorsko z vdori sredozemskega) in dobre prevetrenosti je na Rakitni
klimatsko zdravilišče (Černe et al, 1996).
Rakitna je povprečno opremljeno centralno naselje 1. stopnje (nepopolna – podružnična
osnovna šola, vrtec, pošta in trgovina za oskrbo ter nekaj storitev) (Benkovič Krašovec,
2006). Leta 2010 pa so odprli tudi hotel ob umetnem jezeru.

3.3.

ANALIZA STANOVANJ V OBČINI

V občini je število stanovanj od leta 1999 naraslo s 2508 na 4091 leta 2011, kar predstavlja
163 % rast stanovanj (SI-stat: Stanovanjski standard, 2013). Večina jih je v ravninskem
severnem delu občine (Brezovica, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, Podpeč, Jezero).
Po letu 2005, ko je bilo največ izdanih gradbenih dovoljenj (72), je opazen upad števila
stanovanj glede na izdana gradbena dovoljenja. Leti 2000 ter 2002 sta glede na izdana
gradbena dovoljenja najslabši, prav tako imajo novozgrajena stanovanja najmanjšo površino
(SI-stat podatkovni portal: Dovoljenja za gradnjo stavb …, 2013).
Večina gospodinjstev ima po enega člana (997), sledijo jim gospodinjstva s po dvema
članoma (923). Gospodinjstev s šest ali več člani je 209. Podatki se navezujejo na leto 2011
(SI-stat podatkovni portal. Gospodinjstva po številu članov …, 2013).
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Karta 2: Prikaz lokacij stavb v občini

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013
Vir: Kataster stavb, GURS, 2012.
Občine, GURS, 2012.
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Preglednica 4: Statistika o stanovanjih v občini 2002 - 2011

Število
(skupaj)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3398
3429
3472
3527
3592
3636
3753
3806
3851
4091

stanovanj Število
novozgrajenih
stanovanj
37
31
43
55
66
44
117
53
45
240

Skupna
površina
novozgrajenih
stanovanj (m2)
4716
3542
6072
7794
10278
6780
13577
7775
6585
19292

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013
Vir podatkov: SI-stat podatkovni portal. Stanovanjski sklad, stanovanja po letu zgraditve…, 2013.
SI-stat podatkovni portal. Ocena dokončanih stanovanj…, 2013.

Iz spodnjega grafikona je razvidno, da je bilo največ stanovanj v občini zgrajenih v obdobju
od leta 2001 do leta 2012, in sicer 838 stanovanj. Sledi mu obdobje od leta 1971 do 1980, ko
je bilo zgrajenih 752 stanovanj. Najmanj stanovanj je bilo zgrajenih v letih 1919 do 1945
(264), kar lahko povežemo s stanjem po 1. svetovni vojni oz. z obdobjem 2. svetovne vojne.
Graf 6: Število stanovanj, zgrajenih v posameznih obdobjih
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Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir: SI-stat podatkovni portal. Stanovanjski sklad, stanovanja po letu zgraditve…, 2013.
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2001 2012

4. POPLAVE
Poplave so v Geografskem terminološkem slovarju definirane kot »redno ali obdobno razlitje
vode iz prenapolnjene rečne struge, jezerske kotanje, morja« (Geografski terminološki slovar,
2005, str. 301). S svojim delovanjem vplivajo na stalno preoblikovanje pokrajine. Lahko jih
delimo na nižinske, hudourniške, poplave na kraških poljih in poplave morja (Orožen
Adamič, 1992). Glede na to, da se poplave v občini pojavljajo predvsem na območju
Ljubljanskega barja, Ponikev ter Rakitne, lahko ugotovimo, da se pojavljata predvsem
nižinski tip poplav ter poplave na kraškem polju, v določenih primerih pa se pojavijo tudi
hudourniške poplave (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Poplave so pojav, ki vpliva na celotno povodje. V zgornjem delu se material spira, poteka
erozija, ki se nato nadaljuje v zemeljske plazove. Vodotok postaja kalen, v strugi pa se lahko
kopiči tudi drug večji material, ki ga imenujemo plavje (veje, debla, razni plavajoči predmeti
…). Le-ta lahko zajezi strugo in ko se zajezitev poruši, vpliva na nastanek drugega
poplavnega vala.
Za poplave je značilen hiter porast pretoka vode ob pojavu poplav, sorazmerno kratkotrajen
maksimalen pretok ter počasno upadanje gladine vode (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Na celotnem Ljubljanskem barju je zaradi poplav ogroženih 8034,20 ha površin, od tega je
2353,10 ha območij, ki so vsakoletno prizadeta zaradi poplav, še 5681,10 ha pa jih je
ogroženih zaradi pojavljanja katastrofalnih poplav (Orožen Adamič, 1992).

Slika 3: Obseg pogostih poplav

Slika 4: Obseg redkih poplav

Vir: iObčina, 2013.
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Slika 5: Obseg katastrofalnih poplav

V občini je zaradi pogostih poplav prizadetih 7 km2 (slika 3), zaradi redkih 12 km2 (slika 4),
zaradi katastrofalnih poplav pa 16 km2 (slika 5).
Na miniaturnem kraškem polju Ponikve (ki bi ga lahko definirali kot polje v višini
piezometra, saj ob močnejših padavinah poplavlja) pa lahko poplave prizadenejo do 15 ha
površin predvsem okoli požiralnikov na severnem delu polja. Voda je dosegla ob
katastrofalnih poplavah leta 2010 7 metrov globine, kar je največ v zadnjih letih; navadno
doseže približno 2 metra globine.
Po dolgotrajnejšem deževju in velikih količinah snega od januarja do začetka aprila 2013 je
voda praktično ves čas zastajala na polju, nivo gladine vode pa je šele v sredini aprila začel
nekoliko upadati.
Slika 6: Ponikve, april 2013.

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013

4.1.

VZROKI ZA POPLAVE

Vsakoletne poplave se največkrat pojavljajo jeseni in pozimi, ko je največ padavin (Rakitna
okoli 1700 mm letno, Ljubljansko barje nad 1300 mm letno) oz. je zemlja zmrznjena in je
odtekanje vode počasno. Na počasen odtok vpliva tudi dejstvo, da ima reka Ljubljanica
majhen strmec na območju Ljubljanskega barja – od Vrhnike do Ljubljane se na 16,5 km
spusti le za 1,79 m. Skupaj z dejstvom, da je zaledje Ljubljanice zakraselo (zadrževanje vode
v kraških vodonosnikih), to povzroča, da je dotekanje in odtekanje vode počasnejše, poplave
nastopijo kasneje in trajajo dalj časa (Brečko, 1993).
Problem je tudi rezanje šote, saj se z zmanjšanjem njene količine zmanjša tudi možnost
zadrževanja vode. Danes je plast šote zelo tanka, ponekod pa popolnoma odstranjena (Brečko,
1993).
Kot delni razlog za poplave lahko navedemo tudi opuščanje mlinov in žag ki so z jezovi
umirjali tok vode v dolino, ob prenehanju delovanja pa se je povečalo zasipanje in
akumulacija materiala.
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Več poplav se pojavi ob prehodu vodotokov z višjega sveta v nižjega oz. na prehodu
hribovitega sveta v ravninski svet, ko se vodotoku hitro zmanjša hitrost.
Večje poplave v 19. in 20. stoletju so bile zabeležene 3. 11. 1885, 18. - 19. 3. 1888, oktobra
leta 1895 (gladina vode je dosegla višino 148 cm nad ničlo državne vodomerne late v
Ljubljani (Zajc, 2010)), 27. 9. 1926 ter 23. - 24. 9. 1933. Poplave so dosegle večji obseg še
leta 1909 (Melik, 1934), 1990 (Poplava, 2013) ter 1992, ko je bilo poplavljenih 20 domov,
nivo vode pa je bil 78 cm nad kritično mejo (Brečko, 1993). Leta 2010 so poplave dosegle
približno enako višino gladine kot leta 1933 (Globevnik, Vidmar, 2010).
Slika 7: Poplave septembra 2010 so zajele
nekaj objektov in cesto v Podpeči

Avtor: Suzana Kužatko, 2010.

Obsežnejše zastajanje vode ter prelivanje rek je bilo tudi v marcu in aprilu 2013, ko so bile
poplavljene velike površine na Ljubljanskem barju, v Ponikvah ter nekaj površin na
Rakitniški planoti, kar dokazujejo spodnje slike. Po dolgotrajnejšem deževju in velikih
količinah snega od januarja do začetka aprila 2013 je voda skoraj ves čas zastajala na
omenjenih območjih. Nivo gladine vode je šele v sredini aprila začel nekoliko upadati.

Slika 8: Poplave na Ljubljanskem
barju (25.3.2013)

Slika 9: Ljubljansko barje, 2.4.2013

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
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Večje sklenjeno poplavno območje je na jugozahodu, kar pa ravno sovpada z delom občine
Brezovica (ostalo poplavljeno območje zajema še del občine Ig ter južni del Mestne občine
Ljubljana) (Brečko, 1993).
Na poplavljenih površinah je raba tal večinoma kmetijska, prevladujejo travniki in polja s
koruzo, ki ima rastno dobo izven obdobja večjih poplav.
Poselitev se je deloma prilagodila poplavam z gradnjo izven območij, ki so redno ogrožena
zaradi poplav ali pa so objekti grajeni na nasipih (Brečko, 1993).
Z regulacijami vodotokov ter odvodnih jarkov so dosegli veliko zmanjšanje obsega poplav,
poleg tega pa se ne pojavljajo več tako pogosto. Z urejanjem so začeli že v času Marije
Terezije, ko so izkopali Grubarjev prekop (l. 1780), uredili so tudi jarek 'Curnovec' (l. 1769).
Tako so zmanjšali nivo vode za 70 cm (Ilc et. al, 2005).
Slika 10: Požiralniki nad severnim delom
Rakitniške planote

Tudi severni rob Rakitniške planote občasno
zajamejo poplave, ko v kratkem času pade
veliko padavin, požiralniki kraškega tipa pa ne
odvajajo sproti vse vode v nižje ležeče Ponikve.

Avtorica: Suzana Kužatko, 2012.

4.2.

UKREPI ZA VARSTVO PRED POPLAVAMI

Ukrepi za varstvo pred poplavami so usmerjeni predvsem k lajšanju ogroženosti oziroma
zmanjšanju škode, ki jo poplave lahko povzročijo. Poskušamo lahko preprečiti poplave
(nasipi, zadrževalniki, urejanje vodotokov, …), optimalno zmanjšati ogroženost na podlagi
raznih omejitev (ukrepi prostorskega planiranja – načrtovanje poselitve na poplavno varnih
območjih) in pa razviti opozorilne sisteme za reševanje življenj. Po nesreči pa je pomembno
nudenje pomoči prizadetim, ki mora biti hitra in učinkovita (nudenje zavetišča, osnovnih
življenjskih potrebščin, finančna pomoč za obnovo, …). Ukrepe za preprečevanje škode
delimo glede na vrsto na vodogradbene in alternativne. Prvi obsegajo posege v vodno okolje,
drugi pa zakone, prostorsko načrtovanje, prepoved ali omejitev posameznih dejavnosti na
poplavno ogroženem ozemlju, … Z vodogradbenimi posegi enostransko posegamo v vodni
sistem, kar velikokrat privede do porušitve naravnega ravnovesja in imajo negativne posledice
(npr. z regulacijo v zgornjem toku reke lahko povzročimo poplave nižje po toku, saj voda
hitreje odteka). Alternativni ukrepi so ukrepi na področju varstva okolja ter organiziranosti
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družbe. Glede na način delovanja pa jih delimo na aktivne (ukrepanje na podlagi trajanja in
obsega poplav) ter pasivne (ukrepanje zoper posledice).
NASIPI
Nasipi so osnovni način varstva pred poplavami. Preprečujejo razlitje poplavne vode na širše
območje in so praviloma zgrajeni iz zemlje. Gradimo jih v primerni oddaljenosti od struge,
glede na največji možni pretok ter možen obseg poplavnih voda. Vodna stran nasipa je
občasno (ob poplavah) pod vodo. Nasipi se razlikujejo glede na namen: glavni nasipi
(varujejo pred desetletnimi ali stoletnimi vodami), poletni nasipi (varujejo obdelovalne
površine; večmesečna povratna doba), sekundarni (v primeru, če glavni popusti oz. voda steče
čez glavnega) in razdelilni nasipi (delijo poplavno območje na več delov, tako da je med
poplavami in morebitnem razlitju vode čez glavne nasipe poplavljen le manjši del) (Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999).
Nasipi bi bili zaradi dolžine reke Ljubljanice ekonomsko manj primerni, saj bi bilo
potrebnega preveč materiala. Prav tako zaradi kraškega zaledja Ljubljanice ne bi mogli zajeti
vseh kraških izvirov, ki bi še vedno lahko poplavljali.
ODDUŠNI KANALI
Oddušni kanali odvajajo vodo mimo ogroženega območja po suhi ali mokri strugi. Pri nas je
tak npr. Gruberjev kanal (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Na Ljubljanskem barju je velika mreža
takih kanalov med njivami, ki odvajajo odvečno vodo v primeru višjega vodostaja. Problem je
vzdrževanje kanalov, saj se dokaj hitro zarastejo, rastje pa vpliva na manjši odtok vode.
Kanali so nujni na območju Ljubljanskega barja, saj odvajajo vodo mimo naselij ter
rodovitnih površin. Primerni so ob nižjih vodostajih, ob večjih poplavah pa voda prestopi
bregove in dodatno poveča obseg poplav.
ZADRŽEVALNIKI
V času poplav zadržujejo vodo na posebej določenih območjih, ki so ograjeni z nasipi in
zapornicami. Lahko so suhi (pod vodo le v času poplav) ali mokri (stalno zadrževanje vode).
Njihova funkcija je zadrževanje viškov pretokov ob poplavah, lahko pa opravljajo tudi
vodnogospodarske funkcije (vodni športi, rekreacija,…).
Zadrževanje poplavnih voda je najbolj primerno za poplavna območja v občini Brezovica, saj
je večina zaledja kraškega in voda stalno počasi doteka na poplavna območja in v Ljubljanico.
Prvi primer zadrževalnika bi bil lahko na območju Ponikev v Krimskem hribovju, saj se na to
majhno polje podzemeljsko stekajo vode s pobočij Krima, Rakitne ter okoliških vrhov. Tako
nastane obdobno jezero, katerega obseg je odvisen od količine padavin, ki pade v zaledju ter
tudi od količine snega, ki se stali v zgodnjem spomladanskem času (zaledje ima z
nadmorskimi višinami od 500 do 1000 m dokaj veliko količino snega). Zato sta značilni dve
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obdobji, ko je kraško polje pod vodo – zgodaj spomladi, zaradi vpliva snega, ter jeseni, ko je
višek padavin.
Ker na dnu polja ni poselitve (le dva objekta na pobočju, nekaj metrov nad dnom), raba tal pa
je travniška, bi lahko tu postavili suhi zadrževalnik, ki bi v primeru višjega vodostaja vodo
določen čas zadrževal. Tako bi preprečili prekomerno odtekanje vode na Ljubljansko barje,
kjer je več poselitve in s tem zmanjšali ogroženost ljudi nizvodno. Ob tem bi morali razviti
sistem obveščanja, ki bi ob določenih pogojih sprožil zaprtje zapornic.
Možnost za izgradnjo zadrževalnika bi bila tudi na samem Ljubljanskem barju, na njegovem
južnem ali jugozahodnem robu, kjer se strmec hitro zmanjša, saj relief prehaja iz hribovitega
sveta na ravninsko območje barja. Tu prihaja na dan tudi voda, ki se podzemeljsko pretaka v
zaledju reke Ljubljanice. Raba tal je tukaj sicer njivska, nekaj je travnikov, na stiku barja in
Krimskega hribovja pa se je razširila tudi poselitev.
Poleg varovalne vloge bi se na območju zadrževalnika lahko razvile športno-rekreacijske
dejavnosti, npr. uredili bi lahko sprehajalne in kolesarske poti, na območju, kjer bi se stalno
zadrževala voda bi se lahko ukvarjali z ribištvom in tako bi postalo območje bolj zanimivo. S
tem bi koristno uporabili prostor, ki smo ga odvzeli in ljudje bi lažje sprejemali novo
infrastrukturo.
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Karta 3: Raba tal in poplavna območja v občini

Vir: Občine, GURS, 2012.
Opozorilna karta poplav (redke, pogoste, katastrofalne poplave), ARSO, 2011.
Pokrovnost tal v Sloveniji, ARSO, 2007.

Iz zgornje karte je razvidno, da poplave prizadenejo predvsem kmetijska območja z
drobnoposestniško strukturo (travniki, pašniki), nekaj njiv ter kmetijske površine z večjimi
območji vegetacije. Kar je zaskrbljujoče: poplave zajamejo tudi 2,65 km2 nesklenjenih
urbanih površin v naseljih Notranje Gorice (1,01 km2), Jezero, Podpeč (skupaj 0,69 km2) ter
Rakitna (0,95 km2). V drugih naseljih zajemajo posamezne stanovanjske objekte, razpršene
okoli sklenjenih urbanih površin. Najmanj škode bi bilo, če bi zadrževalnik stal na območju,
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ki je označen z rdečo črto, saj je tu raba precej ekstenzivna in ni poselitve. Tako bi zagotovili
večjo poplavno varnost nizvodno, kjer je več poselitve in s tem zmanjšali nastalo škodo ob
poplavah (tako gmotno, kot tudi morebitno izgubo življenj).
Na območju naselja Rakitna bi lahko zadrževalnik zajemal področje Ponikev na severnem
delu naselja. Tako bi preprečili razlitje poplavnih voda, večji odtok voda iz naselja pa bi lahko
dosegli z regulacijami (poglobitvijo) potoka Rakitniščica.
Po besedah gospe Ivanke Stražišar občina v novem prostorskem načrtu ne predvideva
izgradnje zadrževalnikov, saj so že ukrepali na področju regulacij (poglobitev) reke
Ljubljanice ter pritoka Radne na severu občine. Če bo potrebno, bodo zgradili nasipe na
območjih pogostega razlitja rek iz struge in tako zavarovali posamezna območja, ljudi in
nepremičnine. Glavni ukrep občine glede gradnje na poplavno ogroženih območjih pa je
poostren nadzor gradbenih dovoljenj ter prepoved izdajanja le-teh za območja, za katera je
znano, da jih prizadenejo poplave.
KANALIZIRANJE VODOTOKOV
Z ukrepi kanaliziranja vodotokov povečamo pretok v strugi. Ukrepi imajo poleg pozitivnih
lastnosti (hitrejše odtekanje vode v kanaliziranem delu, manjša možnost poplav) tudi veliko
negativnih, med katere štejemo: spremenjeno morfologijo struge, večjo možnost za poplave v
spodnjem toku reke, večjo erozijo v kanaliziranem delu, kjer je večja hitrost, … (Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999).
Kanaliziranje Ljubljanice je bilo opravljeno že v času Rimljanov, ko so strugo premaknili
bližje Podpeči. Struga je zdaj bolj ravna, kar povzroča hitrejše odtekanje in povečanje
možnosti poplav ob izlivu reke v Savo.
Poleg zgoraj naštetih vodogradbenih ukrepov obstajajo še alternativni, npr.: predpisi, zakoni,
ozaveščanje in izobraževanje ljudi o nevarnosti poplav, preselitev ljudi, ki živijo na
poplavnem območju, sprememba namembnosti zemljišč na območju pogostejših poplav, …
(Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).

4.3.

POPLAVE 2010

Na vreme v Sloveniji in na nastanek poplav sta vplivali dve območji nizkega zračnega
pritiska, ki sta se oblikovali v Evropi. Prvo je bilo nad severno Evropo in je deloma segalo v
srednjo Evropo, drugo pa je bilo zahodno od Pirenejskega polotoka. Pihal je jugozahodni
veter in pokazali so se prvi znaki bližajoče se vremenske fronte, nastajala je oblačnost. V
naslednjih dneh se je Sloveniji bližala fronta iznad Pirenejskega polotoka, oblikovala pa se je
nepremična fronta, ki je več dni povzročala stalne padavine, delno v obliki nalivov. Zadnje
obilnejše padavine so bile v noči na 19. 9. , ko se je fronta premaknila nad srednji Jadran.
Nato se je začelo 19. 9. popoldan od severozahoda postopno jasniti (Dolinar, Klančar,
Vertačnik, 2011).
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Poplave septembra 2010 so posledica močnih padavin med 16. 9. 2010 in 19. 9. 2010 in
spadajo med najhujše v dolgoletnem času opazovanj. V teh dneh so v Ljubljani (najbližja
meteorološka postaja) zabeležili trikratno količino običajnih padavin (Cegnar, 2011). V
četrtek, 16. 9. 2010, je bila količina padavin majhna, v Ljubljani je več dežja padlo v noči na
17. 9. ter v petek čez dan, ko so bile padavine najmočnejše. Dež se je zopet okrepil v noči na
18. 9., ko je bilo tudi nekaj neviht. Zadnji višek padavin je bil v Ljubljani v noči na 19. 9.,
potem pa so padavine ponehale. Skupno je na območju občine Brezovica v teh dneh padlo
med 190 mm in 220 mm padavin, kar je več kot desetina celoletne količine padavin v le štirih
dneh. V Ljubljani (Bežigrad) so izmerili 271 mm padavin v obdobju od 17. 9. do 20. 9 (Kosec
et al, 2011). Za primerjavo: leta 1926 je v porečju Ljubljanice padlo 244,4 mm padavin, leta
1933 pa 254,1 mm padavin. Padavine v Ljubljani so imele več kot 100 letno povratno dobo
(Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). Ljubljanica (meritve pri Mostah) je najprej začela
naraščati 17.9. dopoldan, naraščala pa je vse do 19.9. popoldan, ko je bil zabeležen največji
pretok (350 m3/s, Moste; povprečni pretok je pri Mostah okoli 50 – 60 m3/s) (Kosec et al,
2011).
Za porečje Ljubljanice je bila med 18. 9. in 19. 9. razglašena tudi najvišja stopnja nevarnosti
ob povodnji – rdeči alarm (obsežne, silovite poplave). Povratna doba povodnji je bila 10-20
let (Kosec et al, 2011).
Poplave na Ljubljanskem barju so povzročile vode, ki so pritekale s Krimskega hribovja in so
napolnile kraški vodonosnik. Pomemben vpliv je imela reka Iška, ki je s svojim hudourniškim
značajem ter tremi viški hitro odtekala v Ljubljanico in polnila strugo (Globevnik, Vidmar,
2010).
Zaradi kraškosti (počasno dotekanje in odtekanje vode) je imela Ljubljanica visok vodostaj še
do 24. 9. 2010. Zato je bil največji obseg poplav na Ljubljanskem barju 20. 9. 2010, kljub
temu, da ta dan ni bilo več obilnejših padavin. K počasnemu odtekanju vode so pripomogli še
nasipi in ceste, zgrajene na nasipih (Kosec et al, 2011).
5. ANALIZA POSELITVE NA POPLAVNEM OBMOČJU
Analiza poselitve na poplavnem območju občine Brezovica je potekala s programom ArcGIS.
Najprej je bil ugotovljen obseg poplavnih območij (redne, pogoste, katastrofalne poplave),
nato pa je bil omenjen sloj prekrit s slojem »kataster stavb«. S pomočjo statistike je bilo
ugotovljeno, da je na območju, ki je definirano kot ogroženo s strani poplav, 356 stavb. Zajete
so tako stanovanjske kot tudi nestanovanjske stavbe. Največ stavb, grajenih na poplavnem
območju, je v naselju Notranje Gorice (91), najmanj pa na območju naselja Kamnik pod
Krimom (8); ni jih na območji naselij Brezovica, Vnanje Gorice, Plešivica, Žabnica, Preserje,
Dolenja Brezovica ter Gorenja Brezovica. Na poplavnem območju je veliko stavb grajenih še
v naselju Podpeč (83).
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Graf 7: Število stavb, zgrajenih na poplavnem območju
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Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat: Stanovanjski sklad…, 2013.
Lastna analiza.

Povprečna starost vseh stavb na poplavnem območju je 46,1 let. Največ stavb na poplavnem
območju je bilo zgrajenih v letih 1982-1991 (65, kar predstavlja 10 % vseh zgrajenih stavb v
tem obdobju) ter 1900-1948 (63, kar je več kot 20 % vseh zgrajenih stavb v tem obdobju),
najmanj pa do 18. stoletja, ko je bila na poplavnem območju zgrajena samo ena stavba, in
sicer leta 1489.
Graf 8: Stavbe, ki so na poplavnem območju; po letu izgradnje
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Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: SI-stat: Stanovanjski sklad…, 2013.
Lastna analiza.

Prva karta prikazuje stavbe, ki so zgrajene na poplavnem območju na Ljubljanskem barju v
sklopu naselij Podplešivica, Notranje Gorice, Jezero, Podpeč, Kamnik pod Krimom, Prevalje
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pod Krimom ter Goričica pod Krimom. Druga karta pa prikazuje stavbe, zgrajene na
poplavnem območju naselja Rakitna. Za lažji pregled so lokacije stavb, ki so zgrajene na
poplavnem območju, prikazane s krogi. Modri odtenki nakazujejo stavbe, ki so bile zgrajene
pred letom 1962, oranžni in rdeči odtenki pa stavbe, zgrajene po letu 1962. Za stavbe,
označene s sivo barvo, ni bilo podatka o letu izgradnje. Poligon, označen z modro barvo,
označuje območja, ki so ogrožena zaradi poplav.

Karta 4: Objekti na poplavnem območju - sever občine

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: Kataster stavb, GURS, 2012.
Opozorilna karta poplav (redke, pogoste in katastrofalne poplave), ARSO, 2011.
Register nepremičnin, GURS, 2012.
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Karta 5: Objekti na poplavnem območju - jug občine

Avtorica: Suzana Kužatko, 2013.
Vir podatkov: Kataster stavb, GURS, 2012.
Opozorilna karta poplav (redke, pogoste in katastrofalne poplave), ARSO, 2011.
Register nepremičnin, GURS, 2012.

6. PREDLOG ZA NADALJNJO ŠIRITEV POSELITVE
Glede na vse ugotovitve, zapisane v seminarski nalogi, glede na poplavnost območja
(območja, ki jih ne ogrožajo poplave) ter rabo tal (travniki, gozd; gradnja ne bi posegla na
najboljša kmetijska zemljišča), ugotavljam, da so za nadaljnjo poselitev primerna območja, ki
so na karti označena s črno barvo. Vsa omenjena območja se nahajajo na vznožju oz. višje v
Krimskem hribovju, kjer je raba tal travnik ali gozd in kjer ni tveganja za nastanek poplav. So
v sklopu oz. v neposredni bližini že obstoječih naselij, kar je ugodno tudi z vidika izgradnje
potrebne infrastrukture.
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Karta 6: Območja, primerna za nadaljnjo poselitev (z vidika poplavnosti ter rabe tal)

Vir: Občine, GURS, 2012.
Opozorilna karta poplav (redke, pogoste, katastrofalne poplave), ARSO, 2011.
Pokrovnost tal v Sloveniji, ARSO, 2007.
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Po besedah gospe Ivanke Stražišar z oddelka za urbanizem občine Brezovica se poselitev v
naslednjih 40 letih ne bo širila izven do sedaj poseljenih območij, saj ob predpostavljeni
nadaljnji stopnji rasti prebivalstva ne bo potreb po takšni širitvi. Gradnja bo dovoljena le
znotraj posameznih naselij, poleg tega pa je potrebno najprej zapolniti že obstoječe
stanovanjske zmogljivosti (veliko stanovanj v občini je še nezasedenih).
Vaška jedra na južnem delu občine bodo še naprej ohranjala značilno podobo, spodbujala se
bo obnova stanovanjskih stavb v nekdanjem slogu, brez vnosov elementov, ki ne spadajo v
vaški prostor (npr. živobarvne fasade, moderne oblike stavb, …). V naseljih Brezovica,
Notranje ter Vnanje Gorice pa bo mogoča tudi gradnja modernejših stanovanjskih objektov, ki
so vizualno skladni z mestnim okoljem.
Dejstvo, da se bo gradilo stanovanjske objekte znotraj že obstoječih naselij, je ugodno z
vidika gradnje infrastrukture, saj le-ta že obstaja in ni potrebnih večjih posegov v naravo.
Prav tako ta način gradnje ohranja stara, tradicionalna vaška jedra ter arhitekturo.
Pri širjenju poselitve je potrebno upoštevati načela trajnostnega razvoja – upoštevati nosilne
zmogljivosti narave, razpoložljivost in dostopnost naravnih virov, regeneracijske sposobnosti
okolja, ohraniti je potrebno zelene in rekreacijske površine ter skrbeti za ohranjanje biološke
raznovrstnosti. V občini je za to dobro poskrbljeno, saj je velik delež ozemlja vključen bodisi
v Naturo 2000 bodisi v Krajinski park Ljubljansko barje, kjer so posegi človeka omejeni.
Potrebno pa bo več zavedanja s strani prebivalcev o pomembnosti narave tako za sedanje kot
prihodnje generacije.

37

7. SKLEP
V delu je bila potrjena hipoteza, da predstavlja občina Brezovica suburbano zaledje Ljubljane,
ki zadnjih nekaj desetletij doživlja hitro rast in razvoj s širjenjem oskrbnih, administrativnih,
gospodarskih in kulturnih funkcij naselij. Prav tako je bila potrjena hipoteza, da je v občini
stanovanjska gradnja posegla na prostor, ki je ogrožen zaradi vsakoletnih poplav. Takšnih
objektov je v občini 356, in sicer na območju naselij Podplešivica, Notranje Gorice, Jezero,
Podpeč, Kamnik pod Krimom, Prevalje pod Krimom, Goričica pod Krimom ter Rakitna.
Zadnja hipoteza o širitvi poselitve na severnem delu občine je bila delno potrjena. Ta del sicer
doživlja hitro rast poselitve, saj ima ugodne pogoje za njeno širitev – ravninsko območje v
bližini glavnega mesta, ki ima do sosednjih središč tudi dobre prometne povezave (avtocesta,
regionalne ceste ter železnica). Vendar pa hitro prebivalstveno rast doživlja tudi skrajni jug
občine zaradi prijetnega bivalnega okolja, veliko zelenih površin, primernih za sprostitev in
rekreacijo ter ugodnega podnebja. Z razmahom uporabe osebnega avtomobila je postalo
območje bolj dostopno, vse več ljudi se je odločalo za izletniški turizem na tem območju. V
obdobju od leta 1991 do leta 2012 je imelo naselje Rakitna tudi največjo prebivalstveno rast v
občini.
Od vseh naselij v občini le dve naselji beležita negativno prebivalstveno rast. To je z vidika
občine ugodno za nadaljnji razvoj ter krepitev funkcij naselij. Naselja v veliki večini že
pridobivajo na funkciji (izgradnja trgovskih centrov, širjenje storitev, izgradnja infrastrukture,
izboljšanje zdravstvene oskrbe, izboljšanje javnega prometa z uvedbo linij mestnega
potniškega prometa, …), a so v določeni meri še vedno odvisna od Ljubljane, predvsem z
vidika zagotavljanja delovnih mest ter srednjega in višjega šolstva. V preteklosti je bilo to
območje agrarno, kmetijstvo je imelo pomembno vlogo. Danes pa skozi proces
suburbanizacije naselij le-ta dobivajo novo vlogo, ki je velikokrat bivanjska, stanovanjska oz
»spalna«. Z gradnjo novih stanovanj se pogosto prekomerno posega v naravo, ki je vedno bolj
obremenjena (komunalna in ostala infrastruktura, odpadki, pozidane površine, …). Pogosto
pozabimo na moč narave in posledice, ki jih občutimo so zaradi neprilagojenosti uničujoče,
npr. ob katastrofalnih poplavah na Ljubljanskem barju leta 2010. Prizadetih je bilo veliko
poslopij, cest ter pridelek.
Številne poplave so opozorile na neprimerno rabo tal na določenih območjih. Danes se z
gradnjo infrastrukture vse bolj posega na poplavna območja in namesto prilagoditve poselitve
(preselitev objektov, zaščita, prepoved poselitve na ogroženih območjih) se kljub ogroženosti,
ki ostaja, izdajajo gradbena dovoljenja.
V prihodnosti bi bilo treba poselitev usmeriti na področja, ki so z vidika poplavnosti bolj
primerna (npr. vznožje Krimskega hribovja), za stavbe, ki pa že stojijo na poplavno
ogroženem območju, pa bi bilo treba zagotoviti večjo poplavno varnost (npr. z izgradnjo
nasipov, poglabljanjem odvodnih kanalov, zadrževalnikov, …). Potrebno je upoštevati
spremembe v celotnem porečju, saj lahko, na primer, s posegi v zgornjem delu porečja, ki
sicer rešijo problem poplav, v spodnjem delu povzročimo povečanje možnosti za nastanek še
obsežnejših poplav.
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Kljub naprednejši tehnologiji ter razširjenem poznavanju poplav pa se jim nikoli ne bomo
mogli v celoti izogniti. Lahko se samo dobro pripravimo nanje ter omilimo nekatere
posledice. Ker je človek vse bolj izkoriščal naravne danosti ter prekomerno posegal v naravo,
je danes od nje vse bolj odvisen in v več primerih bolj prizadet s strani vremenskih ujm.
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8. SUMMARY
The work confirmed the hypothesis that a Brezovica suburban area is experiencing rapid
growth and development through the expansion of supply, administrative, economic and
cultural features of villages in the last decades. The hypothesis that the municipality housing
interfered on the space that is at risk of annual flooding was also confirmed. There are 356
such facilities in the municipality in an area of settlements Podplešivica, Notranje Gorice,
Jezero, Podpeč, Kamnik pod Krimom, Prevalje pod Krimom, Goričica pod Krimom and
Rakitna.
Last hypothesis about expansion of settlements in the northern part of the municipality was
partly confirmed. This area is experiencing a rapid growth of settlements swince it has
favorable conditions for its expansion - flat area near the capital city and it is also well
connected with transport links (motorway, main road and railroad). However, population
grew rapidly on the southern part of the municipality because of pleasant living environment,
a lot of green areas suitable for relaxation and recreation and a favorable climate. With the
expansion of the use of car this area has become more accessible so more and more people
have decided to visit the area. In the period from 1991 to 2012 Rakitna has experienced the
highest population growth in the municipality.
Of all the villages in the municipality of only two settlements recorded negative populations
growth. This is suitable from the perspective of the municipality to the further development
and strengthening settlement functions. Settlements in the vast majority are already
strengthening their functions (construction of shopping centers, expansion of services,
building infrastructure, improving health care, improving public transport by introducing lines
of public transport, ...) but to a certain extent they still depend on Ljubljana, particularly in
terms of providing jobs and education. In the past this area was agrarian, agriculture has
played an important role. Today, through the process of suburbanization settlements are
receiving a new role. The construction of new housing often interferes with natural
environment, which is increasingly burdening (municipal and other infrastructure, waste
management, built-up areas, ...). We often forget the power of nature and the consequences
can therefore be severe due to the lack of flexibility, for example like the floods in the
Ljubljansko barje in 2010. It affected a lot of buildings, roads and crops.
Numerous floods have highlighted the inappropriate land use in certain areas. Today, the
construction of infrastructure increasingly encroaches on flood plains instead of adjusting
settlement (moving objects, protection, prohibition of settlements in areas at risk) and despite
the threat of floods building permits are granted.
In the future settlement areas should expand on areas that are more suitable in terms of
permeability (eg foothills of Krimsko hribovje) and for the building, which is already exists in
flood risk area, it would be necessary to provide greater flood protection (eg by building
embankments, dredging drains, reservoirs, ...). It is necessary to take into account changes in
the whole basin as for example, by intervening in the upper part of the basin, which otherwise
solves the problem of flooding we can cause increasing in potential for more widespread
flooding in the lower part of the basin.
Despite the advanced technology and the widespread knowledge of the floods we will never
be able to completely avoid them. We can just be well prepared and mitigate some of the
consequences. Since man is increasingly exploiting natural resources and excessively
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interfered with the nature, we are now increasingly dependent and in many cases more
affected by extreme weather events.
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Izjava:
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

V Ljubljani, 1. 7. 2013.
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