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SONARAVNO GOSPODARJENJE Z LJUBLJANICO NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Izvleček:
V diplomskem delu so obravnavane možnosti za sonaravno gospodarjenje z reko
Ljubljanico na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljanica je obremenjen vodni
tok s pestro in heterogeno pokrajino ter različno rabo tal ob njenih bregovih.
Predstavljena je funkcionalna členitev Ljubljanice in pokrajine ob njej (Ljubljansko
barje, mestna Ljubljanica in Ljubljansko polje) z vidika sonaravnega razvoja.
Ovrednosteni so pritiski na reko in njena občutljivost. Predstavljeni so dejavniki za
obstoječe stanje z reko Ljubljanico in njenimi bregovi. Opravljeno je terensko delo in
izdelana karta rabe tal ob reki na območju Mestne občine Ljubljana. Pri izdelavi dela
je uporabljen integralni metodološki pristop k proučevanju okolja, ki temelji na
DPSIR modelu proučevanja okolja ter pokrajinskoekološka členitev proučevanega
območja na tri podobmočja. Na podlagi zbranih podatkov in analize so narejeni
predlogi sonaravnega gospodarjenja z reko Ljubljanico ter njenim obrežjem. Narejena
je SWOT analiza, kjer so predstavljene razvojne priložnosti, prednosti, slabosti in
nevarnosti Ljubljanice na območju mestne občine Ljubljana.
Ključne besede: Ljubljanica, sonaravno gospodarjenje, DPSIR, onesnaževanje voda,
raba tal.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH THE LJUBLJANICA ON AREA OF
MUNICIPALITY OF LJUBLJANA
Abstract:
The subject of this paper is the possibility of sustainable management of the
Ljubljanica river in the area of the Municipality of Ljubljana. The Ljubljanica is a
river with relatively high level of usage and with diverse landscape and land use on its
riverbanks. This paper describes the functional breakdown of the Ljubljanica and
surrounding areas (Ljubljansko barje area, the urban part of the Ljubljanica river, and
the Ljubljansko polje area) from the viewpoint of sustainable development. The paper
evaluates various influences on the river ecosystem and its sensitivity. Different
factors which influence the current state of Ljubljanica and its riverbanks are
presented and extensive field work on the subject as well as a detailed map of lad use
on Ljubljanica river has been made.In my research I have used the integral
methodology approach to land research, which is based on DPSIR model of
environment study as well as the breaking down of the area into three ecological
landscape types. On the basis of the collected data and its analysis, various types of
sustainable management of the river Ljubljanica and its riverbanks are proposed. A
SWOT analysis has been used to present the strengths, weaknesses, opportunities and
threats as regards the Ljubljanica river in the area of Municipality of Ljubljana.
Key words: Ljubljanica, sustainable management, DPSIR, water pollution, land use.
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1.

Uvod

Sodobno pojmovanje človekovega napredka vključuje povečanje ekonomske, socialne
in okoljske blaginje. Geografsko okolje predstavlja prostorsko areno ter naravni
oziroma okoljski kapital človekove blaginje. Za povečevanje okoljske sestavine
človekove blaginje torej ne zadošča zgolj varstvo geografskega okolja, temveč tudi t.i.
razvoj geografskega okolja, oziroma trajna raba naravnega kapitala (Plut, 2004). V
tem kontekstu se pričujoče diplomsko delo ne ukvarja zgolj z analizo stanja okolja ob
reki Ljubljanici, ampak poskuša poleg pregleda pritiskov in odzivov na okoljska
vprašanja podati predloge za trajno sonaravno gospodarjenje z Ljubljanico.
Proučevano območje zajema reko Ljubljanico na območju Mestne občine ljubljana od
vasi Lipe pri Podpeči do njenega izliva v reko Savo južno od Dola pri Ljubljani.
Ljubljanica je 41 km dolga kraška reka, ki izvira iz več kraških izvirov v zatrepnih
dolinah Retovje in Močilnik pri Vrhniki. V teh in bližnjih kraških izvirih, od katerih
sta največja Ljubija in Bistra, prihaja na dan voda s kraškega dela porečja, ki ga
sestavljajo visoke planote in vmesna podolja. Tako podzemno sem priteka voda s
Pivke, Rovt ter Notranjskega in Hotenjskega podolja (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1998). Za Ljubljanico je značilen nizek strmec toka, ki znaša 0,7‰ (Mohar, 2001),
kar pomembno vpliva na odtočne razmere, poplavnost Ljubljanskega barja in na
samočistilne sposobnosti vode (Brečko, 1998).
Ljubljanica je ravninska reka, njena struga je usmerjena v smeri jugozahodseverovzhod. Zaradi številnih regulacij struge Ljubljanica ni tako izvijugana, kot je
značilno za druge ravninske reke. Je izredno slikovita, njena posebnost je
izmenjavanje podzemskega in površinskega toka. Vsakič, ko se prikaže na površju,
dobi novo ime, zato ji nekateri rečejo reka sedmerih imen. Zgodovina Ljubljanice je
pestra, saj naj bi po njej plul že mitološki Jazon z Argonavti na poti od Črnega morja.
Na Barju je prebivala kultura koliščarjev, katerih arheološka najdišča se vedno znova
odkrivajo na Barju in ob Ljubljanici. Reka Ljubljanica je bila pomembna plovna pot
že za Rimljane in se je ohranila vse do prihoda železnice in modernega osebnega
transporta. Danes je še vedno plovna, vendar zgolj v rekreativne in turistične namene.
Ljubljanica je danes odtujena od človeka bolj kakor kdajkoli prej. Razlogi v tem so v
drugačnem načinu transporta blaga in ljudi, industrializaciji ter spremenjenih navadah
prebivalstva. Pred močno industrializacijo, ki je bila poleg neurejene kanalizacije in
kmetijstva glavni vzrok za onesnaženje, je bila reka na mestnem delu družabno
središče. Meščani so se v reki kopali in na njej čolnarili. Težave v razvoju mest
izhajajo tudi iz šibkega vpliva, ki ga imajo mesta sama pri odločitvah o razvoju
mestnega prostora. Večji nadzor mestnih uprav nad mestnimi in obmestnimi zemljišči
je pogoj tako za smotrno urbanistično načrtovanje, kot tudi za ustrezno sonaravno
urejanje mesta in mestne pokrajine ter mestnega okolja (Marušič, 1999). S pojmom
sonaravno gospodarjenje poudarjamo nujnost prostorske organizacije bivanja, dela in
preživljanja prostega časa znotraj omejitev oziroma zmogljivosti narave (Plut, 2002).
Zato se diplomska naloga ne posveča samo revitalizaciji in renaturalizaciji
Ljubljanice, temveč se v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri posveča
vprašanju, kako s sonaravnega vidika gospodarjenja na najprimernejši način reko spet
približati in jo narediti ljudem zanimivo. Ob čimbolj smotrnem izkoristku vode in
obvodnega prostora pa je potrebno poskrbeti za trajno ekosistemsko in biotsko
pestrost ter na ta način ohraniti prvotne kvalitete in sestavine reke ter jo na ta način
ohraniti za prihodnje rodove (slika 1).
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Slika 1: Porečje kot odprt pokrajinski sistem

Porečje oz. del porečja
Vnos

Naravne
sestavine

Družbene
sestavine

Iznos

Vode

Vir: Šterbenk, 2009
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1.1.

Namen in cilji naloge

Osnovni namen diplomske naloge je geografsko funkcionalno ovrednotiti in
predstaviti sonaravno stanje Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana ter
izdelati predloge sonaravnega gospodarjenja z reko glede na ugotovljeno stanje. S
terenskim in kabinetnim delom izdelati karto rabe tal na proučevanem območju in na
ta način ugotoviti trenutno okoljsko stanje Ljubljanice. Namen naloge je poleg
metodološkega dela tudi aplikativni del. Z analizo naravnogeografskih in
družbenogeografskih dejavnikov na območju Ljubljanice v Mestni občini Ljubljana
želim opozoriti na neskladnosti med rabo tal na obrežjih reke Ljubljanice, pokrajinsko
rabo in samočistilnimi zmogljivostmi okolja. Pri tem izhajam iz DPSIR, integralnega
geografskega modela proučevanja okolja. Zaradi precejšnje naravnogeografske
raznolikosti znotraj območja, sem območje razdelil na več pokrajinskoekoloških enot.
Na ta način želim opozoriti na razlike, ki izhajajo iz naravnogeografskih in tudi
družbenih značilnosti, ki vplivajo na kakovost vodnega in obvodnega ekosistema ter
na pokrajinsko občutljivost, posredno pa na rabo in stanje vodnih virov ter zemljišc
neposredno ob vodotoku. Na podlagi ugotovljenega stanja in proučitvi literature, ki se
z omenjeno tematiko ukvarja, predstaviti predloge za učinkovitejše sonaravno
gospodarjenje z Ljubljanico in njenimi bregovi na območju Mestne občine Ljubljana.
1.2.

Delovne hipoteze

Naravnogeografske značilnosti porečja so ključne pri načrtovanju trajnostno
sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri, saj je to mogoče le v mejah
regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti okolja in vodnih virov.
Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, raba zemljišč, raba vodnih virov in
urejanje vodnih tokov ne smejo presegati naravne zmogljivosti okolja oziroma morajo
upoštevati okoljske omejitve, če želimo zagotoviti trajnostno rabo vodnih virov.
Izhajajoč iz teh dejavnikov sem postavil naslednje delovne hipoteze
!
!
!

Pokrajinsko stanje Ljubljanice in njenih bregov, naj bi bilo, tudi posledica
preteklega gospodarjenja z reko in obvodnim prostorom.
Ljubljanica kot reka ima razvojne možnosti, v primeru, da se upravljanje z
njenim obvodnim svetom (rečni bregovi), reko in kakovost vode izboljšajo.
Obstajajo pokrajinske možnosti za dodatno in bolj trajnostno rabo tal ob
bregovih Ljubljanice.
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2.

Metodologija

V diplomskem delu sem obravnaval reko Ljubljanico na območju Mestne občine
Ljubljana. Proučevano območje sem opredelil znotraj meja Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana, kjer teče reka Ljubljanica, meji na Ljubljanskem barju na
sosednje občine med naseljema Lipe in Podpeč. Ljubljanica nato teče znotraj meja
občine vse do svojega izliva v reko Savo. Pri proučevanju sem se osredotočil na reko
samo z Gruberjevim prekopom in na območje bregov neposredno ob njej.
Za potrebe diplomskega dela sem napravil karto rabe tal ob bregovih Ljubljanice.
Kategorije rabe tal temeljijo na obstoječih kategorijah rabe tal GERK, ki sem jim
dodal še dodatne kategorije, s pomočjo katerih je bilo mogoče podrobneje opisati
elemente, ki se pojavljajo v prostoru. ”Grafična enota rabe zemljišča kmetijskega
gospodarstva (GERK) je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto
vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva.” (Zakon o
kmetijstvu, 2006).
Uporabil sem integralni model metodološkega pristopa k proučevnju sonaravne rabe
okoljskih virov. Integralni geografski model proučevanja okolja in njegovih sestavin
je nadgradnja modela raziskovanja okolja in okoljskih virov modela DPSIR z vidika
prostorskega razvoja. DPSIR model je model preučevanja stanja okolja ter odnosov
med okoljem in družbo, ki ga je prevzela Evropska okoljska agencija (…DPSIR
framework..., 2012). Integralni geografski model raziskovanja okolja upošteva tudi
specifične lastnosti in posebnosti sestavin okolja. Proučevanje onesnaženosti vodnih
virov vključuje pet sklopov:
! stanje, težnje kakovosti vode,
! vplivi kakovosti vode,
! pritiski na vodne vire in občutljivost vodnih virov,
! dejavniki (gonilne sile) pritiskov na vodne vire,
! odzivi prostorske politike na onesnaženost vod.
(Plut, 2004). Izbrani model pristopa k proučevanju stanja okolja in odnosov družbe do
okolja ponazarja shema na sliki 2.
Ob pročevanju Ljubljanice sem reko razčlenill po pokrajinskoekološki metodi na tri
dele. Pokrajinskoekološki dejavniki so bistrenega pomena pri ovrednotenju
samočistilnih sposobnosti okolja, pokrajinske obremenjenosti in ranljivosti
ekosistema (Brečko, 1998). Pokrajinskoekološka členitev in analiza lastnosti
pokrajinskotvornih sestavin posameznih pokrajinskoekeoloških enot z vidika
nevtralizacijskih in regenaracijskih zmogljivosti
ter proučitev polucijske
obremenjenosti omogoča opredelitev stopnje ranljivosti okolja posamezne
pokrajinskoekološke enote. Upoštevamo tudi dejstvo, da je vloga posameznih
pokrajinskoekoloških dejavnikov pri vrednotenju ranljivosti in naravnega potenciala
različna (Plut, 2004).
Celotno območje po katerem teče Ljubljanica znotraj meja Mesten občine Ljubljana
je v diplomski nalogi razdeljeno na tri podobmočja:
a) Gorvodni del od meje Mestne občine Ljubljana, ki teče po Ljubljanskem barju
do roba Krajinskega parka Ljubljansko barje.
b) Srednji del obsega območje od roba Krajinskega parka pa do mostu čez
Ljubljanico ob Fužinskem gradu, oziroma avtocestenga mostu čez Ljubljanico.
Ta meja je težje določljiva, saj urbanizirano območje zlagoma prehaja v manj
urbaniziranega.
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c) Zadnji odsek območja obsega spodnji del reke od zgoraj navedenih mostov do
njenega izliva v reko Savo.Funkcijsko vrednotenje geografskih značilnosti
Ljubljanice z vidika sonaravnega gospodarjenja.
Slika 2: Dopolnjeni integralni geografski model proučevanja sonaravnega gospodarjenja
Ljubljanice

Avtor: Žiga Ban
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3.
Funkcijsko vrednotenje geografskih značilnosti Ljubljanice z
vidika sonaravnega gospodarjenja
3.1.

Geografska lega in členitev reke

Proučevano območje zajema reko Ljubljanico na območju Mestne občine ljubljana od
vasi Lipe pri Podpeči do njenega izliva v reko Savo južno od Dola pri Ljubljani.
Ljubljanica je 41 km dolga kraška reka, ki izvira iz več kraških izvirov v zatrepnih
dolinah Retovje in Močilnik pri Vrhniki. V omenjenih in bližnjih kraških izvirih, od
katerih sta največja Ljubija in Bistra, prihaja na dan voda s kraškega dela porečja, ki
ga sestavljajo visoke planote in vmesna podolja. Podzemno sem priteka voda s Pivke,
Rovt ter Notranjskega in Hotenjskega podolja (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Za Ljubljanico je značilen nizek strmec toka, ki znaša 0,7 ‰ (Mohar, 2001), kar
pomembno vpliva na odtočne razmere, poplavnost Ljubljanskega barja in na
samočistilne sposobnosti vode (Brečko, 1998). Ljubljanica je ravninska reka, njena
struga je usmerjena v smeri jugozahod-severovzhod. Zaradi številnih regulacij struge
Ljubljanica ni tako izvijugana, kot je značino za druge ravninske reke. Da je
Ljubljanica ravninska reka je razvidno tudi iz karte na sliki 3. Iz te karte je tudi
razviden obseg proučevanega območja znotraj Mestne občine Ljubljana.
Ljubljanica je tipična kraška reka, saj se njene vode zbirajo in pretakajo preko sistema
kraških polj in aktivnih podzemnih rovov, dokler se vode ne pojavijo v kraških izvirih
pri Vrhniki. Njeno celotno porečje meri 1763 km2 oziroma 8,7 % ozemlja celotne
Slovenije, vendar je obseg porečja težko določiti zaradi njenega kraškega značaja.
(Kolbezen, 1998, Mohar, 2001). Površina porečja Ljubljanice brez kraškega zaledja
pa znaša 768 km2 (cv: Geološki zavod Slovenije, 2000).
Od izvira na Vrhnki do Ljubljane preteče 26 km, njena celotna dolžina pa znaša 41
km.
Slika 3: Fizična karta območja
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Glede na specifične geografske značilnosti in na podlagi lastne raziskave sem
proučevano območje razčlenil na tri dele. Ti deli že na zunanji izgled izkazujejo
notranjo koherenco po eni strani ter razlike med sabo na drugi strani.
Ta območja so:
!

!

!

Gorvodni del od meje Mestne občine Ljubljana. Tu reka teče po Ljubljanskem
barju. Ta del je redko poseljen, je močno zaraščen in na njem veljajo določbe
Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Kljub strogim dolčbam še
vedno najdemo določene elemnte v prostoru, ki so v nasprotju z določbami.
Srednji del obsega območje od roba Krajinskega parka pa do mostu čez
Ljubljanico ob Fužinskem gradu, oziroma avtocestnega mostu čez Ljubljanico.
Ta meja je težje določljiva, saj urbanizirano območje zlagoma prehaja v manj
urbaniziranega. Za to območje je značilna popolna urbaniziranost in s tem
urbana raba tal ob bregovih. Značilni so tudi odseki betonirane struge, ki jih na
drugih dveh območjih ni. Skoraj v celoti je struga reke na tem območju
regulirana tudi z zapornicami. Značilnost tega območja je Gruberjev prekop
Tretji odsek obsega zadnji del reke do njenga izliva v reko Savo. Zanj je
značilna nižja stopnja urbanizcije, visoka zaraščenost bregov ter velik delež
kmetijske rabe ob njih. Na tem območju se najbolj kaže konflikt interesov
različnih dejavnosti in deloma stihijska raba prostora.
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3.2.
3.2.1.

Geološke in reliefne značilnosti
Ljubljansko barje

Večina površja Ljubljanskega barja leži na nadmorski višini med 288 in 289 m.
Povprečna nadmorska višina Barja je 297,4 m, pri tem so kot del Barja upoštevani
osamelci, ki se dvigujejo nad ravnino v osrednjem delu. Povprečen naklon Barja
znaša 2,1º (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Porečje Ljubljanice leži na območju več različnih naravnih enot, ki so različnega
nastanka. Kamninska sestava sestoji izključno iz sedimentnih enot različnih starosti.
Z vidika voda je kamninaska sestava izjemno pomembna, saj vpliva na površinsko ali
podzemeljsko pretakanje padavinske vode. Kjer se pojavljajo vodoprepustne kamnine,
voda odteka pod površjem. Pri kraški hidrologiji so samočistilne sposobnosti vode
zmanjšane. Od geološke zgradbe so močno odvisni viri, njihov položaj in izdatnost.
Kraški izviri Ljubljanice se pojavljajo na stiku prepustnih jurskih apnencev z
neprepustnimi barjanskimi sedimenti.
Ljubljansko barje je obsežna tektonska ugreznina na stiku starejše dinarske in mlajše
alpske narivne zgradbe. Predkvartarno dno je na globini od 80 do 170 m in je zaradi
neenakomernega ugrezanja ob števinih tektonskih prelomih razčlenjeno na kotanje in
vmesne hrbte. Globlji je vzhodni del.
Dno kotanje tvorita dolomit triasne starosti in v manjši meri apnenec. Oba sta na
površju na južnem in jugozahodnem obrobju ter na osamelcih. Sestava odloženih
sedimentov v kotanji Barja je zelo heterogena. Pod debelo plastjo neprepustnih
holocenskih sedimentov so odloženi prepustni peščeno-prodnati vodonosni
pleistocenski sedimenti (Mencej, 1990, cv: ).
Stik neprepustnih barjanskih sedimentov z apnenci povzroča nastanek številnih
kraških izvirov na jugozahodnem ter južnem delu Ljubljanskega barja. Izviri
Ljubljanice so v jurskem oolitnem apnencu z dolomitom. (Gams, 1974).
Deli površja na Ljubljanskem barju so se ugrezali, oziroma zastajali različno hitro.
Barje je nastalo na zelo aktivnem območju, saj ga prečkajo številni prelomi v smeri
severozahod-jugovzhod (želimeljski in mišjedolski prelom) ter prelomi prečno na
omenjeno smer. V karbonatnem živoskalnem dnu so se izoblikovali manjši tektonski
jarki alpske ali dinarske smeri. Na Barju se pojavljajo tudi osamelci, ki so manj
ugreznjeni deli površja. Osamelci pri Vnanjih Goricah, kjer poteka Tomišeljski
prelom, so vrhovi slemena, ki ločujejo Podlipsko dolino na severu in strugo
Ljubljanice na jugu (Mohar, 2001).
Ljubljansko barje se je začelo ugrezati pred približno 2 milijonoma let. Hitrost
ugrezanja je bila razmeroma velika, saj se je dno v 500 letih znižalo za 1 m. Dno se
ugreza še danes, najhitreje od 5 do 25 mm letno, v predelu s središčem na Ilovici pri
Rudniku (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Zaradi izrazite ravninske izoblikovanosti Barja ter stika z obrobnimi hribovji
prevladuje na Barju proces nanašanja erodiranega rečnega materiala. Ljubljansko
barje s svojo ravninsko reliefno izoblikovanostjo kaže na možnost širjenja Ljubljane
in na širitev kmetijstva, vendar zaradi nestabilnih in neugodnih talnih razmer
(ugrezanje, namočenost tal), ne pride do širjenja poselitve in intezifikacije kmetijstva
(Mohar, 2001).
Ljubljansko barje je zaradi bogastva narave na evropskem seznamu zaščitenih
območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park, katerega glavna
naloga je ohranitev naravnih vrednot ter biotske in krajinske raznolikost
Ljubljanskega barja (Krajinski park…, 2011). Zaradi neprepustnih sedimentov po
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katerih Ljubljanica teče čez Barje, ni hidrološke povezave med površinskim tokom
Ljubljanice in podtalnico (Brečko, 1998).
Zaradi edinstvenih lastnosti močvirskih tal, pa tudi dna reke Ljubljanice, so se na
Barju ohranila pričevanja vseh zgodovinskih obdobij in kultur. Voda je omogočila
ohranitev organskih snovi, kot so les, tkanine, ostanki rastlin in okostja. Arheologi so
našli več kot 10.000 predmetov iz več zgodovinskih obdobij, ki so shranjeni v
ljubljanskih in nekaterih tujih muzejih. Najpomembnejše med najdbami je najstarejše
leseno kolo na svetu, ki je bilo izdelano približno med leti 3350 in 3100 pr.n.š.
Koliščarji so živeli na koliščih oziroma mostiščih, lesenih naselbinah, postavljenih na
kole, zabite v dno močvirja ali jezera. Najstarejše naselje Koliščarjev je nastalo v času
srednje kamene dobe (okoli leta 5000 pr.n.š.), najmlajše pa je dočakalo bronasto dobo
(približno 1000 let p.n.š.). Prevažali so se v čolnih, izdolbenih iz debel, imenovanih
drevaki, preživljali pa so se z lovom, ribolovom, živinorejo ter primitivnim
poljedelstvom (Ljubljansko barje, 2011).
Arhitekturna posebnost na Barju je Plečnikova cerkev Cerkev Sv. Mihaela v Črni
vasi, zgrajena v letih 1937-1940 po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, je najlepši
arhitekturni spomenik na Barju. Zaradi slabe nosilnosti tal stoji cerkev na okoli 350
osemmetrskih pilotih. Njeno notranjost je Plečnik opremil na zelo izviren način, s
posebnim posluhom za ljudsko stavbarstvo. Med ostalim je poskrbel za posebnosti,
kot sta oltar v obliki omare, stenska ura itn. (Ljubljansko barje, 2011).
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3.2.2.

Ljubljansko polje

Površje Ljubljanskega polja je učinek nasipavanja v kvartarni dobi, ko se je na
terciarne kamnine nanašal karbonatni prod. Prodna nasipina je v veliki prevladi le v
robnih pasovih, zlasti v zatišnih območjih je nabran finejši material. Trdo sprijet
konglomerat gleda izpod nizke prodne nasipine le ob ježah in terasah. Ljubljanica je
vanjo vrezala svojo strugo pri Fužinah in v Vevčah. Tam teče Ljubljanica čez
konglomeratno stopnjo v slapovih. Ljubljansko polje je ogromen vršaj Save nasut v
würmski glacialni dobi. Prod iz zadnje würmske ledene dobe je sipek in nesprijet.
Starejši prod je sprijet v konglomerat. Zaradi vodoprepustnosti Ljubljanskega polja se
ni oblikovala gostejša površinska rečna mreža. Naval savskega proda je odrival
Ljubljanico proti jugu, proti Golovcu in naprej ob hribovju do današnjega sotočja, ki
poteka tam, kjer se Ljubljanica ni imela več kam umikati. Manjši pritoki Ljubljanice
na Ljubljanskem polju, ki tečejo z juga proti severu, prihajajo s karbonatnega obrobja.
Ti nanašajo skrilavo blato in pesek (Mohar, 2001).
Po fizionomiji pokrajine gre na Ljubljanskem polju za ravninski svet. Ob prehodu
Barja Ljubljanica teče na Ljubljanskem polju po aluvialnih peščeno prodnatih
sedimentih. Ob reki so se izoblikovale večje in manjše aluvialne ravnice razčlenjen v
več neizrazitih holocenskih teras (Brečko, 1998). Ker je prod prepusten in se pod njim
nahaja podtalnica, je Ljubljansko polje bolj kočljivo za onesnaženje podtalnice kot
Ljubljansko barje. Zato moramo biti pri načrtovanju sonaravnega gospodarjenja na
tem območju še posebej previdni.
3.3.

Pritoki Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana

Večji pritoki Ljubljanice, ki se vanjo zlivajo z leve strani so (v oklepajih so navedene
dolžine vodotokov): Gradaščica (31 km), Veliki Graben.
Večji desni pritoki pa so: Iška (30 km), Ižica (21 km), Gobovšek (10 km) in Besnica
(11 km). Pritoka, ki se izlivat v Ljubljanico izven območja Mestne občine Ljubljana
sta še Podlipščica (11 km) z leve strani in Borovniščica (17 km) z desne strani (Atlas
Slovenije, 1992).
3.4.

Prst in rastje

Na razvoj prsti v prvi vrsti vpliva matična podlaga, drugi pomembni pedogenetski
dejavniki so tudi: relief, voda, podnebje, rastje in vplivi človeka (Ogrin, 2009).
Omenjeni dejavniki so odločujoči tudi za razvoj rastja. Tako prst kot rastje imata z
vidika površinskih vodotokov vpliv na hitrost odtekanja in/ali zadževanja meteorne
vode.
Voda se pojavlja v prsti in na njeni povšini. Površinska voda je lahko padavinska, ali
poplavna, večinoma ne pronica v prst, teče po površini ali se zadržuje le v zgornjem
delu profila prsti. Rastje vpliva na transpiracijo in evotranspiracijo, poleg tega ima
varovalno funkcijo in sicer varuje pred erozijo rečnega brega. Gozd zmanjšuje
naravno občutljivost okolja, zato je bolje, če je gozdnih površin čim več (Mohar,
2001). Poleg tega pa omejuje odtok vode in s tem blaži morebitna hitra nihanja
vodostaja.
Delež gozda v porečju Ljubljanice brez kraškega zaledja znaša 51 % oziroma 388 km2
površine porečja oziroma 31.818 ha (Zavod za gozdove Slovenije, 2000).
Reliefena izoblikovanost z majhnimi naklonom ter slabo prepustne glinaste in
ilovnate usedline na Ljubljanskem barju močno vplivajo na odtekanje padavinske
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vode, tako navpični kot tudi v vodoravni smeri. Zato so pore v prsti večji del leta
zapolnjene z vodo, kar povzroča oglejene prsti. Za to, da se kopičijo slabo razpadle
organske snovi, šote je pomembno zadrževanje padavinske vode v gornjih delih
horizonta prsti ali visoka gladina talne vode. Zaradi pomanjkanja kisika odmrli deli
rastlin ne morejo odmreti in se zato vedno bolj kopičijo, razpadle organske snovi pa
se vedno bolj debelijo. Nastanjejo značilna organska tla. Ta proces zajema velik del
Ljubljanskega barja. Z osuševanjem se je zmanjšalo ali celo prenehalo kopičenje
šotnih plasti na Ljubljanskem barju. Šote so se skrčile tudi zaradi sežiganja in rezanja.
Delež organskih prsti se je zmanjšal, delež mineralnih prsti pa se je povečal (Slovenija
– pokrajine in ljudje, 1998). Z vidika ohranjanja dnašnjega stanja Ljubljanskega barja,
je proces osuševanja zelo pomembno vprašanje. Nadaljnje osuševanje prinaša
nepredvidljive posledice. Nadaljevanje tega procesa je pričakovano zaradi človekovih
posegov v Barje, reko na barju in niže. Nadaljne zmanjševanje količine vode v Barju
je pričakovati tudi zaradi podnebnih sprememb kar je razvidno iz grafa, ki je
predstavljen v nadaljevanju. Globina šotnih prsti nizkega barja na Ljubljanskem barju
znaša 20-300 cm, ocenjuje se da so stare okrog 3.000 let (Melik, 1959).
Šotne prsti v naravnem stanju niso primerne za kmetijsko rabo zaradi zelo slabih
fizikalnih in kemičnih lastnosti ter velike vlažnosti. Porašča jih rastlinje, ki ga
sestavljajo mnoge vlagoljubne vrste.
Pas vegetacije ob vodotoku služi kot prehod med vodnimi in kopenskimi ekosistemi
in je bistvenega pomena za ekološko zdravje vodnega telesa. Nudi zaščito pred
netočkovnim onesnaženjem vodotoka, kot je na primer kmetijstvo, osenčuje vodotok,
kar pomembno omejuje rast alg, je vir detriusa, varuje brežine pred erozijo in nudi
življenski prostor mnogim živalskim vrstam. Korenine utrdijo brežine, nadzemni deli
vegetacije pa zmanjšajo prevodnost struge ob visokih vodah in delujejo kot sito, na
katerem se nabira plavje, kar je potrebno upoštevati v hidroloških izračunih.
Praviloma imajo vegetacijski pasovi pozitiven vpliv na manjše vodotoke v zgornjem
delu toka kot na večje vodotoke v nižinah (Vrhovšek, Istenič, 2011). Za dobro
sonaravno gospodarjenje z reko je torej bistvenega pomena, da se pas vegetacije
vzdržuje vzdolž celega vodotoka, kjer je to le mogoče.
Danes sta na Ljubljanskem barju primarni združbi jesenske vrese in šotnih mahov.
Združbo sestavljajo jesenska vresa, šotni mahovi, na primer podlesni šotnik, navadna
rožmarinka, okroglolistna rosika in ozkolistni munec. Danes je ta združba zastopana
samo na šoti osamelca Kostanjevica pri Bevkah, verjetno pa je nekdaj preraščala
veliko večje povšine na Ljubljanskem barju.
Druga rastlinska združba je združba bora, breze in šotnih mahov. Razvila se je zaradi
zmanjševanja vlage, kar je povzročilo ugodnejše razmere za rast lesnih rastlin.
Rastlinska sestava je podobna prvi združbi, le da so tu še drevesne združbe: rdeči bor,
navadna breza, rastlinske vrste visokega barja pa niso zastopane. Gozdno rastje je
zastopano le na desetih odstokih Ljubljanskega barja. V preteklosti je gozd razraščal
večje površine, ki pa jih je človek za potrebe kmetijstva izkrčil. Danes gozdno
rastlinje porašča le predele Barja ob Ljubljanici in jarkih ter pritokih Ljubljanice.
Najpogosteje zastopane vrste so jelše, vrbe in trepetlika (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998). Vendar je že pazno obširno zaraščanje barjanskih travnikov. Na Barju
najdemo različne tipe naravne pokrajine kar še poudarja bogastvo in pestrost
Ljubljanskega barja. Tu se nahajajo travniki, barjanski travniki, kmetijske površine,
gozd in tudi območja poselitve. Ta pestrost je edinstvena in kot taka pomembna
lastnost barja, ki jo je potrebno ohranjati v svoji čim naravnejši obliki.
Na Ljubljanskem polju prevladuje prepustna globoka do srednje globoka prst, ki je
srednje težka in sušna. Na mlajših prodnih terasah so se razvile rendzine, ki so dokaj
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rodovitne. Zato bi bilo primerno zaščititi to območje in s tem omogočiti kmetovanje.
Tako bi omogočili trajnostno rabo prostora ter samooskrbo tik ob mestu. Ob
Ljubljanici najdemo slabo razvito plitvo prst na karbonatnem aluviju z drevesnim in
grmovnim rastjem (Brečko, 1998). Na Ljubljanskem polju na območju Ljubljane
naravnega rastja zaradi urbanizacije takorekoč ni. Na aluvialnih teresah naprej od
Vevč se razraščajo travniki, ki so ob visokih vodah poplavljeni (Slovenija – pokrajine
in ljudje). Tik ob strugi Ljubljanice najdemo tudi značilne obvodne drevesne in
grmovne vrste.
3.5.

Živalstvo

V Ljubljanici je bilo v preteklosti evidentiranih 32 ribjih vrst iz 12 družin. Ker je
Ljubljanica tipična kraška reka z bogato vodno vegetacijo, nudi ribam zadostno
količino hrane, dobre mikrohabitate in drstišča (Lebar, 2009).
Na Ljubanskem barju najdemo preko 250 vrst ptic, od tega jih 22 ščiti Natura 2000.
Od ostalih živalskih vrst lahko omenimo močvirsko sklednico, ki je bila nekoč
pogosto zastopana, danes pa redko zaide na Ljubljansko barje. Prihaja predvsem
ponoči zaradi prehranjevanja z ribami, drugače pa se zadržuje na mokriščih, bajerjih,
zatokih in kanalih kjer je voda toplejša in zanjo primernejša hrana (žabe, paglavci in
vodni mrčes).
Vidra ima rada čiste in živahne vodotoke ter neokrnjeno naravo. Pomembni habitati
vidre na Barju so ob večjih pritokih Ljubljanice: Ižica, Želimeljičica, Iška ter ob
izvirih Ljubljanice. Plen išče v obrežnem pasu in plitvinah, globokih in hladnih voda
pa se izogiba saj je tam izguba izgubi preveč lastne energije.
Polž drobni svitek je prisoten na območju celotne Ljubljanice s pritoki, pogosteje na
odsekih z veliko obvodnega rastlinstva.
Polža ozkega vretenca najdemo na celotnem območju Ljubljanice, pogosteje na
območjih visokih steblik na zamočvirjenih vlažnih tleh in mokrotnih travnikih ob
vodotoku.
Školjka navadni škržek je prisotna na celotnem območju ljubljanice s pritoki,
pogosteje na predelih s peščenim in zamuljenim dnom.
Veliki pupek najraje naseljuje čisto vodo z bujno vegetacijo. V Sloveniji je pogosta
vrsta, vendar lokalno redka. Najpogostejša je ravno na Ljubljanskem barju.
Hribski urh najraje naseljuje plitve tolmune manjših potokov, blatne luže kolesnic,
mlake, tam kjer ni rib.
Koščni šržatec je v Sloveniji redek in ogrožen. Na Barju je še vedno razmeroma
pogost, ustrezajo mu manjši kanali in jarki z bogato razvito vodno vegetacijo.
(Lebar, 2009).
3.6.

Podnebje

Po Ogrinu (1996, str. 43) proučevano območje spada na območje Slovenije z
zmernocelinskim podnebjem. Ta tip podnebja je najobsežnejši v Sloveniji. Zanj je
značilno, da je povprečna temepratura najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C ter, da je
povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 15 in 20 °C.
Zahodni del proučevanega območja leži na območju podnebnega podtipa
zmernocelinskega podnebja južne in zahodne Slovenije. Za ta tip podnebja je
značilno, da so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, ima
submediteranski padavinski režim in povprečno letno količino padavin med 1300 in
2800 mm.
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Vzhodni del proučevanega območja spada v podnebni podtip zmernokontinentalnega
podnebja osrednje Slovenije. Pri tem tipu podnebja so povprečne oktobrske
temperature višje od aprilskih, ima subkontinentalni padavinski režim in povprečno
letno količino padavin med 1000 in 1300 mm (Ogrin, 1996).
Slika 4: Klimodiagram za vremensko postajo Ljubljana za obdobje 1980 - 2009
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3.6.1.

Padavine

Padavine s svojimi prostorskimi in časovnimi karakteristikami so pomemben element
tako za nastanek rek, kot njihove značilnosti. Pri padavinah sta v ospreduju njihova
količina in časovna razporeditev. S tem pomembno vplivajo na dinamiko in pretočne
zanačilnosti rek. Prostorska in časovna razporeditev padavin sta odvisna od
zemljepisne lege in razgibanosti površja. Slovenija je podvržena vremenskim
vplivom, ki v večini prihajajo iz zahodnega kvadranta (Ogrin, 1996). Bližina alpskodinarske pregrade je za značilnost padavin na proučevanem območju izrednega
pomena, saj na eni strani preprečuje dostop vlažnih zračnih mas, oziroma jih omejuje,
ter na drugi strani povzroča večjo namočenost njenega kraškega zaledja (Mohar,
2001).
Vremenska postaja, ki najbolje opiše vremenske razmere na proučevanem območju je
vremenska postaja Ljubljana. Podatki za obdobje med letoma 1980 in 2009 kažejo, da
je povprečno padlo na tem območju 113 mm padavin mesečno. Ob pogledu na
klimodiagram (Slika 44) vidimo dva nižka in dva viška padavin. Prvi višek je ob
koncu pomladi, drugi izrazitejši, je jeseni. Izrazit nižek je ob koncu zime, drugi manj
izrazit pa v mesecu juliju (ARSO, 2011). S padavinskimi nižki in viški sovpadajo tudi
nižki in viški pretokov, kar je razvidno tudi iz gafov na slikah 10 in 11. Govorimo
lahko o neposredni odvisnosti pretokov od padavin, kar pomombno vpliva na
pretočne in samočistilne značilnosti reke Ljubljanice.

15

Temperature

3.6.2.

Temperatura zraka je odvisna od geografske širine, naklona ter ekspozicije površja,
oddaljenosti od morja, razgibanosti reliefa in rabe tal. Na proučevanem območju raba
tal s temperaturnega vidika vpliva predvsem z mestnim toplotnim otokom proti
poraščenim neurbanim površinam.
Z vidika površinskih voda ima potek temperature zraka vpiv na direktno izhapevanje
z vodne gladine in evotranspiracijo. Pomembna je povezava med temperaturo in
količino padavin. Ob izostanku padavin in ob visokih temperaturah se lahko pojavi
suša, kar ima neposreden vpliv na vodnatost vodotokov.
Na temperaturo na območju Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja vpliva tudi
temperaturni obrat oziroma inverzija. Višina jezera hladnega zraka, ki ga večkrat
nakazuje megla, sega od 50 m do 250 m nadmorske višine. Inverzijska območja imajo
približno za 1 ºC nižjo povprečno in za 2 ºC nižjo najnižjo temperaturo zraka.
Trenutna temperaturna razlika med območjem z inverzijo in območjem brez
temperaturnega obrata lahko znaša tudi do 10 ºC (Ogrin, 2009).
Povprečna mesečna temperatura na vremenski merilni postaji Ljubljana za obdobje
med letoma 1980 in 2009 je znašala 10,68 ºC. Povprečna mesečna januarska
temperatura zraka v istem obdobju je bila 0 ºC, povprečna julijska pa 21,1 ºC.
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Slika 5: Graf povprečnih letnih temperatur v Ljubljani med letoma 1980 in 2009
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Na grafu (slika 5) povprečnih letnih temperatur vidimo trend povečevanja povprečne
letne temperature zraka v obdobju 1980-2009. Povprečna letna temperatura zraka se
je v zadnjih tridesetih letih dvignila za približno 1,5 ºC. Višja letna temperatura
pomeni večje izhlapevanje in s tem zmanjševanje pretočnega potenciala za reko
Ljubljanico. Zaradi večjega izhlapevanja se lahko zmanjšajo pretoki in s tem
samočistilne sposobnosti reke. Na vodooskrbnih območjih prihaja do potencialnih
težav z oskrbo z vodo. Prihaja tudi do sprememb v širšem ekosistemu zaradi
sprememb v podnebju in sprememb pri biotopov z vodo.
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4.

Količinsko in kakovostno vrednotenje Ljubljanice

4.1.

Pretočne značilnosti

Ljubljanica je tipična kraška reka, saj se njene vode zbirajo in pretakajo preko sistema
kraških polj in aktivnih podzemnih rovov, dokler se vode ne pojavijo v kraških izvirih
pri Vrhniki. Večina vode, ki priteče s kraškega zaledja se steka podzemno s
Planinskega in Cerkniškega polja. Iz nekraškega zaledja pritečejo vode s
Polhograjskega in Posavskega hribovja (Glinčšica, Gradaščica, Horjulščica, Radna,
Podlipščica, Škofeljščica in druge) (Lebar, 2009).
Koeficient razvitosti Ljubljanice znaša 1,4 km. Koeficient razvitosti je razmerje med
dejansko dolžino in najkrajšo oziroma zračno razdaljo med izvirom in izlivom.
Koeficient kaže na majhno razvitost Ljubljanice, kar je verjetno posledica regulacij
struge. Na Barju Ljubljanica tako rekoč nima padca okrog 20 km, prvi padec se
pokaže ob prehodu v urbanizirani del Ljubljane. Padec je posledica poglobitve reke
zaradi povečanja pretoka. Naslednji padec je ob prehodu na Ljubljansko polje, kjer je
reka urezala svojo strugo v rečno-ledeniške nanose (Mohar, 2001).
Strmec Ljubljanice je 0,7 ‰, to pomeni, da na vsak pretečen kilometer reka pade za
0,7 m (Mohar, 2001). Njen majhen padec kaže na to, da gre za ravninsko reko. Zaradi
regulacij struge reke Ljubljanice je njen tok močno spremenjen. Posledica tega je njen
miren tok in odsotnost erodiranja in manjša akumulacija materiala zunaj struge
(Kolbezen, 1998, Mohar, 2001). Brečkova v svojem magistrskem delu (1998, str. 61)
navaja manj natančen podatek o strmcu. Po njenem strmec znaša manj kot 2 ‰, kar
navaja še vedno kot zalo majhen strmec, ki pomembno vpliva na odtočne razmere in
poplavnost Ljubljanskega barja (Brečko, 1998).
Ljubljanica ima v merskem profilu vodomerne postaje Moste dežno-snežni pretočni
režim z izrazitim viškom velikih in srednjih pretokov v mesecu novembru.
Sekundarni nižek velikih in srednjih pretokov je spomladi, običajno marca. Najmanj
vode je na vodomerni postaji Moste v avgustu (Ulaga, 2011).
Srednji letni pretok obdobja opazovanj od leta 1946 do leta 2008 je 54,8 m3/s (ARSO,
2011). Najmanjši srednji letni pretok je imela Ljubljanica leta 1949, 49,9 m3/s.
Absulutno največji pretok, 353 m3/s je bil izmerjen 19. septembra 2010, najmanjši pa
je bil izmerjen julija 1991 in je znašal 2,66 m3/s (Ulaga, 2011).
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Preglednica 1: Srednji letni pretoki (Qs) Ljubljanice na Vrhniki in v Mostah v obdobju 19692008
leto / merilno
mesto

Ljubljana Moste

Vrhnika

leto / merilno
mesto

Ljubljana Moste

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

65,5
63,2
44,3
67,6
47,2
61,0
54,9
58,4
63,9
59,5
73,2
68,8
51,4
59,7
35,5
56,8
55,8
50,0
54,0
44,4

28,2
27,2
18,6
29,3
19,9
25,3
22,6
25,8
28,4
25,2
31,3
28,3
21,7
26,6
13,3
25,8
24,8
20,2
25,4
18,5

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

45,5
50,2
55,5
58,5
49,9
54,7
67,1
72,0
49,6
53,4
53,0
53,9
54,6
48,4
31,3
61,6
46,7
42,1
36,0
52,6

Vrhnika
18,9
23
24,2
25,1
22,7
22
28
31,5
23,9
25
22,1
25,9
25,2
21,9
12,1
24,1
20,2
17,3
13,7
23,5

Vir: ARSO, 2011
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Slika 6: Graf srednjih letnih pretokov (Qs) v obdobju 1969 - 2008
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Slika 7: Graf srednjih letnih pretokov (Qs) v obdobju 1969 - 1988
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Slika 8: Graf srednjih letnih pretokov (Qs) v obdobju 1989 - 2008
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Preglednica 2: Največji letni pretoki (Qvp) Ljubljanice na Vrhniki in v Mostah v obdobju 19692008
leto / merilno
mesto

Ljubljana Moste

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

222,0
265,0
214,0
274,0
292,0
311,0
307,0
271,0
252,0
229,0
277,0
242,0
234,0
270,0
218,0
210,0
246,0
223,0
226,0
203,0

leto / merilno
mesto

Vrhnika
87,3
90
87,8
92,2
96
93,8
91,3
93,2
93,3
93
94,1
93,7
89,7
95,5
90,3
97,1
92,3
85,4
89,8
82,2

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ljubljana Moste
214,0
267,0
296,0
280,0
309,0
247,2
249,0
258,4
233,7
319,1
187,9
250,0
246,3
221,3
227,0
223,7
231,2
208,4
171,8
235,3

Vrhnika
89,9
94,3
101
101
102
95,2
92,8
96
96
102
84,4
92,2
85,9
82,4
85,2
92,2
86
75,6
72,4
112

Vir: ARSO, 2011
Slika 9: Graf največjih letnih pretokov (Qvp) v obdobju 1969 - 2008
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Z grafov 6 do 9 in preglednic 1 in 2 lahko razberemo trend upadanja pretoka reke
Ljubljanice skozi leta v obdobju 1969-2008. Zanimiva je primerjava obdobij 19691988 in 1989-2008. Tu lahko vidimo upadanje pretokov skozi celotno prikazano
obdobje. Največji upad je na vodomerni postaji Moste. Upad lahko povežemo s
povečevanjem temperature zraka na območju in posledično večjim izhlapevanjem. To
lahko sklepamo tudi po tem, da je upad manjši na vodomerni postaji Vrhnika, do
katere reka površinsko preteče veliko manjšo razdaljo. Najnižjo temperaturo ima
Ljubljanica v Mostah meseca januarja, najvišjo pa v juliju in avgustu. Pretočne
podatke zajemajo na vodomerni postaji Moste že vse od leta 1924, podatke o
temperaturi vode pa od leta 1953. Površina vodozbirnega zaledja znaša 1.762 m2
(Ulaga, 2011). Odtočnost Ljubljanice znaša 60-75 %, specifični odtok pa v Mostah
32,5 l/s/km2 (Kolbezen, 1998).Strmec vodnega toka je pogojen z reliefno
izoblikovanostjo površja. Ljubljanica od izvira do izliva teče izključno po ravninskem
svetu. Majhen padec vodnega toka pomeni počasen vodni tok, kar kaže na zmanjšane
samočistilne sposobnosti reke. Vsi njeni večji pritoki, ki pritekajo na Barje z obrobnih
hribovij, imajo večji strmec (Brečko 1998).Ljubljanica ima dežno snežni pretočni
režim mediteranskega tipa. Za ta pretočni režim je značilno, da ima višek pretoka v
aprilu, lahko tudi v marcu ali maju. Sekundarni višek je vedno v novembru, ki mu
sledi december. Primarni nižek pretoka nastopi poleti, običajno avgusta, redkeje
septembra. Sekundarni nižek nastopi pozimi, najpogosteje decembra, ne traja dolgo in
je višji od poletnega nižka. Pri dežno snežnem pretočnem režimu prihaja do dveh
podvariant, Ljubljanica spada v mediteransko podvarianto. Za to vrsto pretočnega
režima je značilno, da se običajno jesenski dežni maksimum združi z marčnoaprilskim ali ga celo preseže (Kolbezen, 1998). Prosojnost vode močno variira
(dnevno, mesečno, sezonsko), kar lahko pripišemo naravnim dejavnikom. Prosojnost
na VP Livada v obdobju od leta 1982 do leta 1997 tako mesečno, kot letno variira od
d20cm do prek d200 cm; na VP Mirke v istem obdobjo o d15 cm do d100 cm; na VP
Vrhnika v istem obdobju od d20 cm do d200 cm in na VP Bistra od d10 cm do d100
cm (Lebar 2009). Padavine, pretok reke, odtok s površin in antropogeni dejavniki,
predvsem izpusti odpadnih vod, meglijo vodno telo. Ob višjih pretokih se prosojnost
znatno zmanjša, reka dobi rjav odtenek, kar je predvsem posledica erozije bregov. V
običajnih razmerah v pretežnem delu leta pa ohranja tipično temnozeleno barvo.
Ljubljanica že na izvirih kaže tipično zeleno barvo in s tem zmanjšano prosojnost
(Lebar, 2009).
4.2.

Ocena kakovosti vode Ljubljanice

Kakovost vode je izraz za fizikalne, kemijske in biološke značilnosti vode, ki jih
ponavadi ocenjujemo glede na namen uporabe. Za različne namene rabe so
pomembne različne lastnosti vode (npr. pitna in kopalna voda ne smeta vsebovati
strupenih snovi in nevarnih mikroorganizmov, ker povzročajo številne bolezni). Do l.
2005 je bila ocena stanja kakovosti vodotokov podana kot enotna ocena fizikalnega,
kemijskega in biološkega stanja, po tem letu pa je ocena podana ločeno, biološka
ocena kakovosti površinskih voda in kemijsko stanje površinskih voda. Biološka
ocena temelji na določitvi saprobnega indeksa, oziroma določanju karakteristik
prisotnih organizmov v vodi. Kemijsko stanje se določi kot dobro ali slabo. Ocena
temelji na povprečni vrednosti parametrov, katerih mejne vrednosti so določene z
Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda (ARSO, 2011).
Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja rek je del državnega monitoringa
kakovosti površinskih voda. Eden od glavnih ciljev Vodne direktive je doseganje
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dobrega ekološkega stanja in ne poslabševanja stanja voda. V novem pristopu vodna
telesa obravnavamo kot ekosisteme in vrednotimo ekološko stanje. Ekološko stanje
rek določamo na podlagi bioloških elementov kakovosti (fitoplankton, fitobentos in
makrofiti, bentoški nevretenčarji in ribe ter podporni fizikalno – kemijski in
hidromorfološki elementi). Vodna direktiva ne določa mejnih vrednosti za posamezne
parametre, pač pa podaja nov pristop k celostnemu vrednotenju stanja voda. Naravno
stanje je definirano kot stanje brez nevarnih snovi ali drugih večjih obremenitev, ki
omogočajo življenje vsem organizmom v vodi, kot bi živeli ob zanemarljivem vplivu
človeka (ARSO, 2011). V naslednjih letih se bo podajala ocena ekološkega stanja, ki
predstavlja merjenje spremenljivosti strukture in funkcije glede na naravno stanje
(Ambrož et al., 2008).
Po analizah izvirov Ljubljanice se kaže onesnaženje, ki pride z njenega kraškega
zaledja. Vsebnosti toksičnih spojin ugotovljenih v Cerkniškem jezeru in Cerkniščici,
se v nekaj nižjih koncentracijah najdejo tudi na kraških izvirih Ljubljanice. To je
zaradi dokaj direktne podzemne povezave med vodotoki z malo dotoki, ki bi
premešali vodo, zato so koncentracije še višje. Zaradi onesnaženosti Cerkniškega
jezera in Cerkniščice in slabih samočistilnih sposobnosti podzemnih voda, nastaja
problem prenosa povišanih vrednosti kovin in organskih spojin skozi podzemlje do
kraških izvirov (Mohar, 2001).
Za vsa merilna mesta na Ljubljanici so bili ocenjeni tudi rezultati bakterioloških
analiz o primernosti voda za kopanje. Od 24 vzorcev je bil neoporečen le vzorec
Ljubljanice nad izlivom Bezlanovega grabna. Ostali vzorci so bili oporečni in tako
neprimerni za kopanje. Podatki so pridobljeni v času kopalne sezone med letoma
1991 in 1997 (Notar et al., 2000). Mikrobiološke razmere ne izpolnjujejo kriterijev za
kopalne vode, predvsem zaradi mikroorganizmov fekalnega izvora, glede na kriterije
površinskih vod za življenje sladkovodnih rib pa je stanje vode prav tako neustrezno
(Plut, 2007). Stanje se v zadnjih letih izboljšuje zaradi širjenja kanalizacijskega
sistema, predvsem na območju Rakove Jelše in nekaterih drugih območjih.
Kanalizacija na območju Rakove Jelše še ni dokončana, zaenkrat so urejene začasne
rešitve z manjšimi čistilnimi napravami. Ko bo stanje urejeno, bo na območju Rakove
Jelše in Sibirije stala podtlačna kanalizacija z lokalno čistilno napravo za 8000
populacijskih enot (Lovrenčič, 2011). K izboljšanju stanja kakovosti vode je
pripomogla tudi izgradnja centralne čistilne naprave v Zalogu. Čistilna naprava
dnevno očisti cca. 80.000 m3 odpadne vode, kar pomeni 85 % vse odpadne vode, ki se
izteka v javno kanalizacijo na ožjem ljubljanskem območju. Projektirana zmogljivost
čistilne naprave je 360.000 PE (Opis..., 2011).
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Preglednica 3: Biološka ocena kakovosti Ljubljanice med leti 2003 -2005

vodotok

merilno mesto 2003

2004 2005

Livada

2

/

Zalog

3/3–4 2–3 2

Ljubljanica

2

Vir: ARSO, 2008
Preglednica 4: Kemijsko stanje Ljubljanice v letih 2002 – 2006

vodotok

Ljubljanica

merilno
mesto
Livada
Zalog

2002

2003

2004

2005

2006

Dobro
Dobro
Dobro Dobro Dobro
Slabo (AOX, Slabo (Hg Dobro Dobro Dobro
MO, det., Hg v sed.)
v sed.)

Vir: ARSO, 2008

V oklepajih so navedeni vzroki za slabo kemijsko stanje reke v določenem letu.
! AOX – organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije
! MO – mineralna olja
! Det. – anionaktivni detergenti
! Hg v sed. – trend naraščanja živega srebra v sedimentu
(ARSO, 2008).
Podatki v preglednicah 3 in 4 so iz različnih obdobij zaradi omejene dostopnosti
podatkov.
Če primerjamo biološke ocene Ljubljanice na merilnem mestu v Zalogu (preglednica
3), lahko vidimo, da se je v zadnjem času kakovost vode izboljšala za 1 – 2 razreda,
vzrok za to je začetek delovanja centralne čistilne naprave Ljubljana. V Agenciji
Republike Slovenije za okolje so delali tudi številne druge analize voda, med drugim
tudi kemijsko stanje vode v letu 2005; podatki so bili opisni, za Ljubljanico velja, da
je njeno kemijsko stanje dobro. Merilni mesti sta bili Livada in Zalog. (ARSO, 2008).
Merilno mesto na Livadi je reprezantativno tudi za del rečnega toka Ljubljanice od
Podpeči do sotočja Ljubljanice in Ižice, ker se nahaja kmalu po vstopu reke v mestni
predel Ljubljane.
Omeniti velja izboljšanje kakovosti Ljubljanice na merilnem mestu Zalog po začetku
delovanja centralne čistilne naprave Ljubljana v juliju 2005. Izboljšanje nakazujejo
rezultati saprobioloških analiz bentoških nevretenčarjev, ki kažejo predvsem vplive
organskih obremenitev. Ugotovitve so podprte z rezultati kemijske in biokemijske
potrebe po kisiku, ki prav tako odražajo organsko obremenjenost vodotokov (Eržen,
2010). Poleg tega vidimo že znatno izboljšanje kakovosti vode v letu 2004, saj so bili
takrat povprečni pretoki največji po dolgem obdobju od leta 1996 (preglednica 1).
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5.

Vplivi nesonaravnih posegov

Na zdravje prebivalcev pomembno vpliva bivalno okolje poleg tega pa tudi njihove
navade. Kakovost bivalnega okolja je torej pomembna sestavina, ki vpliva na
življenje ljudi. Ena najbolj pomembnih sestavin je pitna voda, ki je poleg ljudem
življenskega pomena tudi za ostala živa bitja. V primerjavi z večino evropskih mest je
pitna voda v Ljubljani po kriterijih WHO kakovostna. Pitna voda v Ljubljani iz
vodovodne pipe je povsem naravna in ne potrebuje kloriranja (Plut, 2007).
Podatki kažejo, da niti Ljubljanica niti njeni pritoki niso ustrezno kakovostni, da bi
bilo v njih možno kopanje. Razmere za kopanje so predvsem neprimerne zaradi
neustreznega bakteriološkega stanja. Presežene so bile vrednosti za skupne
koliformne bakterije in koliformne bakterije fekalnega izvora. V času povišanih
temperatur se mikrobiološke razmere še poslabšajo.Prav tako te vode ne zadovoljujejo
kriterijev za življenje sladkovodnih rib. V Ljubljanici živi vsaj 32 vrst sladkovodnih
rib. Vnos tujerodnih vrst, onesnaževanje, regulacije, spreminjanje hidroloških razmer
in drugo vplivajo na velikost populacij in razporeditev posameznih ribjih vrst (Plut,
2007).
Vrtičkarstvo je dejavnost, ki lahko v primeru nestrokovnega ravnanja negativno
vpliva na kakovost okolja. Ta se lahko zrcali v obremenjevanju tal, zraka, podzemnih
voda in tudi pridelkov. Največjo nevarnost za obremenjevanje okolja v vrtičkarstvu
predstavlja uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Po podatkih o založenosti
prsti s hranili kaže, da obstaja velika verjetnost čezmerne rabe hranil na manjših
vrtičkarskih zemljščih, saj je raba hranil v primerjavi z rabo na večjih obdelovalnih
zemljiščih cenovno sprejemljivejša in zato še možna. Vendar gre le za potencialno
nevarnost, ki je izsledki ne potrjujejo. Vrtičkarstvo ima dejansko le majhen vpliv na
okolje, saj je kot dejavnost mestnega človeka prostorsko omejena na manjše lokacije
(Jamnik, Smrekar, et.al., 2009). Vrtički predstavljajo tudi vizualno moteč element, ki
ga povzročajo neestetski videz lop, ograj in rastlinskih odpadkov (Grmek Romih,
2000).
Vplivi odlagališča Barje so kljub izvedenim ukrepom še vedno prisotni, vendar manjši
kot v pretklosti. Zbrane izcedne vode se prečistijo in nato prečrpavajo v javno
kanalizacijsko omrežje (Rcero, 2012), padavinske vode se delno prečistijo pred
izlivom v Bezlanov graben. Na osnovi analiz je ugotovljeno, da se pojavlja rahlo
slabšanje podtalnice v veliki globini in že stalno onesnaževanje v zgornjem sloju,
prisotno je tudi obremenjevanje Curnovca in Bezlanovega grabna, ki se oba izlivata v
Ljubljanico (Plut, 2007).
5.1.

Degradirana urbana območja ob Ljubljanici

Sodobno mesto po menju Koželja in Čebulja (2002, str. 3) se dinamično razširja v
prostor v smislu razpršene decentralizaije znotraj mest in med mesti. Proizvodnja, in
distribucija sta globalizirani, razvita je industrija in telekomunikacije, ki so
relativizirali razdalje in jemljejo mestu funkcije, ki jih je imelo kot center urbane
koncentracije raznovrstnih medsebojnih delovanj in funkcij. V prostoru se izgublja
hirerahični sistem povezav med centrom, predmestjem, mestnimi sateliti in
podeželjem. Vzpostavlja se nov razpršen in fragmentiran sistem, ki teži k stalnemu
povečanju kompleksnosti urbanih aglomeracij. Pokrajinski in urbani sitemi se med
seboj stapljajo. Sodobno mesto je kompleksen in dinamičen sistem v stalnem
preoblikovanju, kjer so posledice kompleksnega součinkovanja tudi degradirana
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območja v mestu, ki propadajo. Razvrednotenja območij ne opredeljujemo samo s
primerjavo obstoječega stanja s tistim, ki je že bilo, ampak tudi s tistim, ki ga še ni.
Degradirana urbana območja niso trajne deformacije urbanističnega razvoja, ampak
prehodna razvojna oblika notranjega preuravnovešanja mesta in celo neizkoriščena
priložnost oziroma potencialna razvojna možnost (Čebulj, 2002). Težave nastopijo
takrat, ko pri razvrednotenju urbanega območja ne moremo več govoriti o faznem
prehodu med različnimi stanji, ampak stanje razvrednotenja traja skozi daljše obdobje
npr. med 10 in 15 leti. Tako začne degradirano urbano območje vplivati tudi na
sosednja območja v mestu in na njihov razvoj. Dobimo urbano ločino, ki začne
posredno in neposredno vplivati na procese, razvoj in strukturiranja mesta (Koželj,
1998).
Degaradacija urbanih območij se običajno nanaša na problem trajnega ali začasnega
opuščanja rabe velikih industrijskih, železniških in pristaniških kompleksov.
Degradacija urbanih območij se nanaša tudi na dolgotrajno tehnološko onesnaženje
okolja, preveliko koncentracijo različnih dejavnosti od industrije do stanovanjskih
območij. K temu lahko prištejemo še stalne in obširne prometne rekonstrukcije znotraj
mest, preraščanje zgodovinskih struktur mesta, špekulativno rabo v centralnih
območjih, prometno koncentracijo in z njo ekološko obremenjenost mest (Koželj,
1998). Degradacija urbanih območij in tudi neurbanih območij je stalen in obsežen
pojav. Je del razvoja okolja in predvsem urbanih sistemov. Ob Ljubljanici na območju
Mestne občine Ljubljana se taka območja pojavljajo na najbolj urbaniziranih delih.
Pojavljajo se ob nekdanjih industrijskih območjih. Takšne površine najdemo v
Mostah, Polju, v Fužinah na desnem bregu Ljubljanice in drugod. Te površine so
posledica industrializacije v preteklosti. Degradirana območja zaradi črne pozidave pa
se nahajajo takoj po izlivu Ižice v Ljubljanico. To so obmčja Rakove Jelše ob levem
bregu Ljubljanice ter območje ob Ilovici na desnem bregu Ljubljanice. Ti območji
predstavljata tudi prehod iz neurbaniziranega dela reke na Barju v urbaniziran mestni
del. Ta območja so močno antropogeno preoblikovana in so zato povsem izgubila
svoj prvotni videz in svoje ekološko stanje. Ne smemo pozabiti na vsa območja reke
kjer je struga regulirana z betonskimi koriti. Ti posegi nesporno vplivajo na tok reke
in so povsem uničili biodiverziteto ob njej. Zato moramo biti pri načrtovanju
sonaravnega gospodarjenja z okoljem ob takih območjih še posebej previdni. Saj
morebitni posegi v okolje in prostor ne pomenijo nujnega podiranja občutljivih
naravnih ravnovesij in procesov, ker so ti že močno okrnjeni zaradi preteklih posegov.
Zato taka območja predstavljajo razvojni potencial, ki s pravim pristopom lahko
pomeni dodano vrednost v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z okoljem.
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6.

Pritiski na reko in občutljivost vode in obvodnega prostora

6.1.

Občutljivost z vidika hidrogeografskih dejavnikov

Zaradi neprepustnih sedimentov po katerih Ljubljanica teče čez Barje, ni hidrološke
povezave med površinskim tokom Ljubljanice in podtalnico (Brečko, 1998).
Srednji letni pretok Ljubljanice v Mostah je bil v obdobju 1946 - 2008 54,8 m3/s in
24 m3/s na Vrhniki med letoma 1961 in 2008 (ARSO, 2011). Značilna so izrazita
sezonska kolebanja in nizki srednji mesečni pretoki v poletnem obdbobju (Kolbezen,
Pristov, 1998). Kot je omenjeno že v poglavju 2.6.1. je možno ta kolebanja povezati s
sezonskostjo padavin. Pretočne značilnosti so vidne iz spodnjih grafov na slikah 10 in
11.
Slika 10: Graf pretokov Ljubljanice na Vrhniki v obdobju 1969-2008

Vrhnika
80

pretoki v m3/s

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

mesec

Nizek pretok (Qnp)

Srednji pretok (Qs)

8

9

10

11

12

Visok pretok (Qvp)

Vir: ARSO, 2011

26

Slika 11: Graf pretokov Ljubljanice v Mostah v obdobju 1969-2008
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Zaradi nizkih pretokov in povišanih temperatur je Ljubljanica najbolj občutljiva
poleti. Glede na druge površinske vodne tokove v Sloveniji se po pretočnih vrednostih
(povprečni nizki pretoki) uvršča med reke z velimi samočistilnimi sposobnostmi
(Plut, 2007). Treba je opozoriti na trend upadanja pretokov kar kažejo slike od 6 do 9.
To lahko pomeni slabšanje samočistilnih sposobnosti reke tudi ob upoštevanju
dejstva, da se temperature dvigajo in posledično povečuje izhlapevanje in zmanjšujejo
pritoki.
Na zmanjšane samočistilne sposobnosti vliva tudi nizek strmec, ki znaša 0,7 ‰
(Mohar, 2001).
Proti eroziji prsti so brežine Ljubljanice z močno zaraščenostjo in relativno strmimi in
ponekod betonskimi bregovi vzdolž večjega dela struge dokaj dobro zaščitene.
Specifičen problem reke se kaže v močnih pretokih, kot posledici daljših deževnih
obdobij ter nihanja gladine vode, kar se odraža v destabilizaciji bregov, povzročanju
erozijskih procesov ter oviranju razvoja obrežnih in vodnih rastlin v neposrednem
vplivnem pasu (Lebar, 2009). Erodiranje zemljin vpliva na motnost vode ob bregovih,
senči podvodne rastline in ovira življenje rib ter drugih vodnih živali (Asplund, 2000;
cv: Lebar, 2009).
Z vidika nadzora obremenjevanja je najbolj problematičen ploskovni vir
onesnaževanja (kmetijstvo), vendar le-ta v porečju Ljubljanice nima velikega vpliva.
Največjo težo pri obremenjevanju Ljubljanice imajo točkovni viri onesnaževanja, ki
pa jih je lažje kontrolirati kot ploskovne vire onesnaževanja. Gre predvsem za
kanalizacijske izpuste, ki se le delno prečiščeni odvajajo v Ljubljanico. Količina
emisij v Ljubljanici sovpada z razporeditvijo ter koncentracijo industrije in
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prebivalstva (Zupan, 1997). Največja onesnaževalca Ljubljanice sta komunalna
odpadna ter tehnološka voda.
Velika onesnaženost Ljubljanice je torej le delno posledica zmanjšanih samočistilnih
sposobnosti reke. V veliki meri na to vplivajo velike količine neprimerno očiščene
odpadne vode in alhotnoega onesnaževanja pred Ljubljano (Plut, 2007).
6.2.

Poplavna ogroženost

Po obsegu potencialne škode je Ljubljana najbolj poplavno ogroženo urbano območje
v Sloveniji (Slovenija, 1999).
V primeru katastrofalnih poplav bi bilo v Mestni občini Ljubljana ogroženih okoli
8000 ha površin, od tega preko 400 ha urbanih. Na poplavnih območjih živi okrog 20
000 prebivalcev, največ na jugozahodnem delu občine, kjer poplavlja kraška reka
Ljubljanica in hudourniška Gradaščica oziroma Mali graben. Reka Ljubljanica ogroža
s poplavami tudi območja med Fužinami in Podgradom. Večje poplavne površine so
tudi ob reki Savi (Ljubljana, 2011).
Zaradi majhnega naklona ter visokih vod prihaja na Ljubljanskem barju do zastajanja
vod in s tem do poplav. V pretetklosti je Ljubljanica večkrat letno poplavljala tudi v
središču mesta. V rimski dobi je poplavljeno Ljubljansko barje varovalo takratno
Emono pred napadalci. V osemnajstem in začetku devetnajstega stoletja so Barje
začeli intenzivno osuševati. Zgradili so obsežen sistem jarkov in kanalov, ki so
funkcionalen del reke Ljubljanice na območju Barja. Ljubljanica poplavlja 8.215 ha
površin (Orožen Adamič, 2000). Ocena je, da je v južnem delu Ljubljane ogroženih
od 2.500 do 3.000 ha urbanih površin, kar pomeni, da gre za največje poplavno
ogroženo urbano območje v Sloveniji. Katastrofalne poplave ogorožajo na območju
Mestne občine Ljubljana 3881 najrazličnejših objektov, kar znaša 11 % vseh objektov
in 15.720 ljudi (6 %). Pri tem moramo upoštevati, da so v to številko zajeta tudi
poplavna območja, ki jih ogroža reka Sava, ki pa predstavlja manjši delež k poplavni
ogroženosti na območju Mestne občine Ljubljana. Mnogi od teh objektov so zgrajeni
na črno in nimajo urejene ustrezne gradbenotehnične dokumentacije ter komunalne
ureditve. Ob vsaki višji vodi prihaja do težav z odvajanjem odpadnih vod in s tem do
onesnaženja mestnega obrobja ter reke Ljubljanice. Zaradi osuševanja je Ljubljansko
barje postalo ena najbolj antropogeno preoblikovanih pokrajin v Sloveniji. Kjub vsem
ukrepom pa je Ljubljansko barje še vedno največje poplavno ogroženo območje v
Sloveniji (Orožen Adamič, Hrvatin, 2000).
Na opozoriln karti poplav na spletnem portalu Geopedia.si (2011) lahko vidimo, da je
celoten del Ljubljanice, ki je del Mestne občine Ljubljana in teče po Ljubljanskem
barju poplavno ogrožen. Poplavna ogroženost se nadaljuje tudi v gosteje poseljena
območja v mestu. Najbolj izpostavljena so območja na levem bregu reke v Rakovi
Jelši in delu Trnovega. Na desnem bregu reke pa naj bi bili ogreženi le posamezni deli
Ilovice in Galjevice. Poplavna ogroženost se konča ob izlivu Gradaščice v reko
Ljubljanico.
Po podatkih portala večji del mesta in mestno središče nista poplavno ogrožena.
Poplavna ogoroženost se nadaljuje od mostu pri Fužinskem gradu vse do izliva reke
Ljubljanice v reko Savo. Na tem delu so ogrožena območja neposredno ob strugi in v
večini ne ogrožajo strnjenih naselij. Vsa omenjena območja so označena kot območja
redkih ali zelo redkih poplav. Le nekaj manjših delov v Vevčah in tik pred izlivom v
Savo so označena kot pogosto poplavljena (Geopedia..., 2011). Poplave na
Ljubljanskem barju v večji meri povzočajo pritoki Ljubljanice, medtem ko sama reka,
ki ima kraški značaj, vpliva predvsem na trajanje poplav. Ob poplavi najprej poplavijo
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hudourniške vode (največ vode prispeva Gradaščica s pritoki, ostali del manjši
vodotoki), ko pa te odtečejo, čas poplave podaljšuje kraška voda. Na trajanje in obseg
poplav vplivajo predvsem dolgotrajne padavine in prisotnost talne vode (Mrak, 2011).
Pomemben razlog za poplavljanje Ljubljanice je njen majhen strmec, tako se voda na
ravnem površju zadrži, potem ko z vzpetin že odteče. Vodna struga med
vodomernima postajama Komin na Ljubljansekm barju in nekdanjo vodomerno
postajo Špica v Ljubljani je na razdalji 16,5 km nagnjena le za 0,01 º. To povzroča
počasno odtekanje vode. S počasnim odtekanjem vode so imeli težave že pri
osuševalnih delih, ko so želeli pospešiti vodni odtok Ljubljanice in poplavnih voda.
Med vzoke za poplave sodi tudi podtalna voda v vršajih na robovih Ljubljanskega
barja. Največ talne vode je v prodnih nanosih med Iško in Ižico, ob Gradaščici in
Šujici ter delno Borovniščici (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). Območje
Ljubljanskega barja in južnega dela Ljubljane je močno poplavno ogroženo. Poplavno
varnost zagotavljajo območja varstva pred poplavami. Odtočne razmere se slabšajo
zaradi pogrezanja Barja, kar je posledica obtežitve z objekti in črpanja vode.
Reševanje problematike odtočnega režima je ohranjanje obstoječih naravnih
retencijskih in poplavnih površin ter preprečevanje njihove urbanizacije.
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7.

Gonilne sile pritiskov na Ljubljanico

7.1.

Posegi v strugo Ljubljanice v preteklosti

Prva melioracijska dela so na Ljubljanskem barju opravljali že Rimljani. Pri Podpeči
so Ljubljanico povsem približali robu Ljubljanskega barja. Iz Podpeči so z lokalnega
pristanišča vozili znani podpeški »marmor«, ki ga je v svojih delih uporabljal tudi
arhitekt Jožef Plečnik. Ljubljansko barje jim je zaradi težko prehodnga terena služilo
kot obrambni element takratnega mesta Emona. Emona je segala na vzhodnem delu
vse do Ljubljanice. Ljubljanica je bila do 19. stoletja pomembna plovna pot
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999s).
Rimljani so lokalno sicer osuševali Barje, ki pa se je kasneje spet zamočvirilo. V času
Marije Terezije je G. Gruber izdelal načrt osušitve. Leta 1780 je V. Struppi vodil
izgradnjo Gruberjevega kanala. Namen prekopa je ublažiti učinek poplavljanja na
Ljubljanskem barju. Najprej je bil kanal dolg 2.000 m. Ko so leta 1828 s prekopom v
Mostah presekali zavoj Ljubljanice, staro strugo med Mostami in Kodeljevim pa
zasuli, se je ime Gruberjev kanal udomačilo tudi za del nekdanje Ljubljanice med
Kodeljivim in sedanjim sotočjem. Kanal je danes dolg 3.170 m, dno pa ima naklon
1,14 %. Leta 1912 je bila v Gruberjevem kanalu 880 m od Špice zgrajena zapornica,
katere namen je, da vzdržuje pri nizkih vodah gladino na koti 285,5 m in s tem
stabilnost bregov barjanske Ljubljanice. Presek je trapezne oblike, razen na odseku od
zapornice, kjer so zlasti na desnem bregu strmi oporni zidovi. Pri visokih vodah lahko
odteka po Ljubljanici in Gruberjevem kanalu do 600 m3/s vode, od tega 45 % po
kanalu.
Večja osuševalna dela so na Ljubljanskem barju potekala med leti 1823 in 1828.
Takrat so odstranili bregove na Ljubljanici, poglobili strugo in izgradili prekop pri
Štepanji vasi. Leta 1830 je bilo zgrajenih 113,6 km jarkov, 58 km poti in 102,4 km
stranskih jarkov. Zaradi intenzivnega rezanja šote se je Barje zopet zamočvirilo, zato
so v letih 1857 do 1867 poglobili odvodne jarke, strugo Ljubljanice in Gruberjevega
kanala. Leta 1881 je Ivan Podhagsky izdelal načrt o poglobitvi Ljubljanice in prekopa.
Slednejga so poglobili leta 1912. Nadaljna regulacijska dela so potekala do leta 1941
po spremenjenem načrtu (Mohar, 2001, Enciklopedija ..., 1992, Enciklopedija ...,
1989).
Strugo Ljubljanice so začeli načrtno urejati v obdobju 1724-58. Načrtovali in izvedli
so izgradnjo štirih plovnih kanalov pri Fortstlecherjevem mlinu (danes Moste), v
Štepanji vasi, pri graščini Fužine in v Vevčah. Zgraditev južne železnice leta 1857 je
pomen Ljubljanice kot vodne poti tako rekoč izničila. Danes na Ljubljanici plujejo le
še turistična in rekreacijska vozila (Mohar, 2001, Enciklopedija ..., 1989).
7.2.

Kmetijstvo

Na ravninskem delu Barja in Ljubljanskega polja najdemo precej kmetijskih površin.
Predvsem na Barju je opazen proces zaraščanja njivskih površin. Na tem območju
opuščene površine zaraščajo barjanski tavniki, medtem, ko nekdanje obdelovalne
površine na Ljubljanskem polju prerašča grmičevje.
Na kmetijstvo imata velik vpliv urbanizacija in industrializacija. Prihaja tudi do
specializacije in tržne usmerjenosti pridelovanja. Z vidika obremenjevanja
površinskih voda kmetijstvo nima tako velikih vplivov kot industrializacija ali
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poselitev. Intenzivna kmetijska dejavnost in spiranje zaščitnih sredstev ter gnojil
močno vpliva na kakovost prsti in podtalnice.
Na Ljubljanskem polju poteka najintenzivnejša oblika kmetijstva od vseh treh
proučevanih območij.
Kmetijstvo na Ljubljanskem barju nima velike vloge. Njive na Barju pokrivajo
približno 15 % površin (Slovenija-pokrajine in ljudje, 1998). Ljubljansko barje se
uvršča glede razmer za kmetijstvo v III. ali IV. razred. Na Ljubljanskem barju
prevladuje srednje intenziven način kmetijstva, ki se kaže v zmerni produktivnosti in
velikem deležu travniškega sveta. Pri travniških površinah gre za zemljišča slabše
kakovosti. Prevladujejo eno ali dvokosni travniki večinoma namenjeni pridelavi sena.
V zadnjem času je opazno opuščanje njivskih površin in povečevanje travniških. To
kaže na usmerjanje v živinorejsko kmetijstvo (Mohar, 2001). Vpliv kmetijstva se kaže
predvsem v onesnaženi podtalnici, v kateri so presežene mejne vrednosti atrazina in
nitratov. Uporaba mineralnih gnojil onesnažuje prst z nekaterimi kovinami, npr. s
kadmijem in svincem. Kmetje sami kot največji okoljski problem smatrajo neurejeno
kanalizacijo, sledijo problemi povezani s prometom, poplavljanje, nenadzorovano
zasipavanje ter neurejena odlagališča odpadkov (Lampič, 2008).
Z vidika ugodnih razmer za kmetijsko rabo se površine na Ljubljanskem polju
uvrščajo v I. in II. kategorijo. Prevladujejo okopavine, krmne rastline in povrtnine.
Večina hrane je namenjena potrošnji prebivalcev Ljubljane. Intenzifikacija kmetijske
rabe oz. povečana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, lahko močno ogrozi
kakovost pitne vode za Ljubljano na tem območju (Mohar, 2001).
7.3.

Industrija

Za stanje vodotokov so pomembne predvsem tiste industrijske panoge, ki v
proizvodnem procesu uporabljajo njihovo vodo (z odvzemom in izpustom) ter so v
neposredni snovni in termični povezavi z reko. Na ljubljanskem območju delujejo
različne industrijske panoge, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo. Čeprav ne ležijo
vse v neposrednem stiku z Ljubljanico, lahko naštejemo naslednje industrijske obrate
iz različnih proizvodnih panog: prehrambena industrija (Ljubljanske mlekarne,
Pivovarna Union, Jata, Koto, Slovenijavino, Kolinska, Fructal, Mesnine dežele
Kranjske, Emona mesna industrija Zalog, Žito Šumi,...), proizvodnja kovinskih
izdelkov in galvanike (Magneti, IMP črpalke, Iskra Tela, Tovarna dvokoles in opreme
Rog, Unitas, Iskra elektrozveze, Saturnus orodjarna in strojegradnja, Saturnus
embalaža, Saturnus avtooprema, Gorenje Tiki, Iskra elektrozveze Mehano, Iskra
elektrozveze Transmission, KIG – kovinska industrija Ig,...), kemijska industrija (Lek,
Belinka holding, Belinka KTM, Donit Tesnit, Ilirija, Color,...), zdravstvena,
veterinarska, lekarniška dejavnost, tiskarne, fotolaboratoriji (Delo tiskarna, Mladinska
knjiga tiskarna,...), odlagališče odpadkov (JP Snaga, Deponija Barje,...), tekstilna
industrija (Julon, Velana – tovarna zaves, Tekstilna Medvode,...), proizvodnja papirja,
kartona in lepenke (Papirnica Vevče, Goričane tovarna papirja Medvode,...), objekti
in naprave za proizvodnjo pare in tople vode (Termoelektrarna toplarna Ljubljana)
postaje za preskrbo motornih vozil z gorivi, objekti za vzdrževanje in popravila
motornih vozil ter pralnice za motorna vozila (JP Ljubljanski potniški promet, Viator,
Avtomontaža – bus, Avtohiša Real,...), razno (Usluga Šiška, Labod čistilnica in
pralnica, Fotona, SŽ – CD Ljubljana, SCT strojegradnja, Litostroj,...).
(www.arso.si 2009; cv: Eržen, 2010, Notar, 2000).
Industrija prispeva približno 2/3 skupne organske obremenitve. Med dvajsetimi
največjimi onesnaževalci vode je kar deset podjetij iz prehrambene industrije.
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Značilnost odpadne vode iz prehrambene industrije je predvsem visoka koncentracija
KPK in BPK5. Odpadna voda istega onesnaževalca ima lahko občasno tudi ekstremno
nizko ali ekstremno visoko vrednost pH, kar je posledica čiščenja tehnoloških naprav.
Problem je tudi v tem, da večji industrijski obrati nimajo lastnih industrijskih čistilnih
naprav za predčiščenje odpadne vode (Notar et al., 2000; Plut, 2007).
Papirnica Vevče poleg organskega onesnaževanja izpušča tudi ligninsulfonat.
V naseljih so zaradi povečanega prometa povišane koncentracije svinca in mineralnih
olj, ki se spirajo s tal in cest (Mohar, 2001).
TE-TO izpušča v Ljubljanico ogreto odpadno vodo, ki jo uporabljajo za pogon
hidroelektrarne, katere energijo uporabljajo za hlajenje v termoelektrarni. Odpadna
voda ima temperaturo od 16 do 22 °C.
JP Energetika je primer podjetja, ki upošteva sonaravni razvoj. Porabniki pitne vode
so tehnološki procesi, vendar se je poraba vode od leta 2006 zmanjšala zaradi
postavitve hladilnega sistema in vračanja parnega kondenzata iz Ljubljanskih
mlekarn. Leta 2008 so obnovili nevtralizacijski bazen, kar je še dodatno zmanjšalo
porabo vode. Za odpadne vode je v teku posodobitev kanalizacijskih sistemov.
(Okoljsko poročilo, 2008).
Odpadne vode oddelka za nuklearno medicino Kliničnega centra vsebujejo velike
količine joda, zato imajo na onkološkem inštitutu v ta namen zgrajen zaprt
zadrževalnik, ki jim ga prazni VO-KA (Mohar, 2001).
Posamezne obrtne delavnice, servisni centri in gostinski obrati s svojim delovanjem
obremenjujejo okolje ali pa predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje
površinske in talne vode v primeru nesreče ali ob izpustu nevarnih snovi v okolje.
Odpadne vode iz teh obratov se v krajih z urejenim kanalizacijskim omrežjem
odvajajo skozi omrežje na komunalne čistilne naprave, v krajih brez kanalizacijskega
omrežja pa v različne greznice (Eržen, 2010).
7.4.

Odlagališča odpadkov

Odlagališča odpadkov predstavljajo veliko možnost onesnaženja, še posebej nevarna
so divja odlagališča in smetišča, saj so na njih velikokrat prisotne nevarne in strupene
snovi. Ljubljanico najbolj obremenjuje ljubljanska deponija Barje, problematična pa
so tudi divja odlagališča gradbenega materiala na Barju, med katerimi so tudi nevarni
odpadki (med drugim tudi azbestne plošče). Glede sanacij ni dovolj medobčinskega
interesa pa tudi kaznovalna politika ni dovolj učinkovita (Eržen, 2009).
Deponija Barje se zaradi lege v poplavnem območju uvršča med odlagališča na
tveganih območjih (Plut, 2007). Na deponiji Barje se poleg komunalnih odpadkov
odlagajo tudi nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti ter
gradbeni odpadki, zemljine in jalovina, ki se ali odlagajo na odlagališču za inertne
odpadke ali pa se uporabljajo kot prekrivni material in za druga vzdrževalna dela
(Eržen, 2009).
Deponija je razdeljena na stari in novi del. Stari del leži med potokom Curnovec in
južno obvoznico. Na njem so odlagali odpadke različnih izvorov in vrst, razen
radioaktivnih. Na odlagališču ni bilo nobene zaščite okolice. 40% vseh odpadkov je
organskega izvora. Stara deponija nima jarkov za zbiranje izcednih vod, tako da le-te
pronicajo v prst. Odpadkov sprva niso pokrivali s folijo, ampak le z zemljo. Stari del
odlagališča zavzema 47,5 ha. Deponijski prostor so zapolnili med leti 1964 in1987 s
povprečno debelino nanosa odpadkov 10 m. Površina vzhodnega dela je zatravljena in
zasajena s topoli, vendar še ni dokončno urejena. Na jugovzhodnem delu je
postavljena tudi pilotna rastlinska čistilna naprava. Novi del deponije obsega 41,5 ha
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in je začel obratovati leta 1987. Leži južno od potoka Curnovec. Ta del deponije
uporablja nove tehnike odlaganja odpadkov in varovanja okolja. Mesto, pripravljeno
za odlaganje smeti najprej pokrijejo z odpadno žlindro, nato pa še s folijo, tako da
izcedne vode ne morejo pronicati v prst. Od petih odlagalnih polj so delno ali skoraj
v celoti zapolnjena tri. Tretja faza četrtega in petega polja obratuje od leta 2009.
Zagotavlja 49.300 m2 novih površin predvidenih za odlaganje 884.000 m3 odpadkov
(Rcero, 2012).
Vplivi odlagališča so omejeni z različnimi tehničnimi ukrepi, zato ločijo padavinske
in izcedne vode, kontrolirano zajemajo izcedne vode in zatesnijo dna polj (Plut,
2007).
Za preprečevanje negativnega vpliva na okolje se izcedna voda iz odloženih
odpadkov čisti v objektu za čiščenje izcedne vode. Čistilna naprava, ki poskusno
deluje že od marca 2010, lahko dnevno prečisti do 520 m3 izcednih voda, predvidena
povprečna dnevna količina voda, ki se lahko očisti na čistilni napravi, pa je 400 m3.
Izbran tehnološki postopek vključuje biološko čiščenje s pomočjo membranskega
bioreaktorja (MBR), naknadno adsorbcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko
odstranjevanje bora. Izcedna voda se po postopku čiščenja odvaja v javno kanalizacijo
(Rcero, 2012). Kontrola vodotokov, ki mejijo na deponijo, se izvaja pred začetkom
vpliva deponije in na koncu deponijskega območja (do 2-krat mesečno). Kontrola
onesnaženja Curnovca in Bezlanovega grabna je pokazala, da so v zadnjih letih
presežene mejne vrednosti bora, amonijevega dušika, kloridov, sulfatov, TOC, KPK,
AOX. Na Curnovec verjetno vpliva izcedna voda iz starega dela odlagališča (Notar et
al., 2000).
7.5.

Vplivi plovbe na Ljubljanico in njene bregove

Vpliv turizma in rekreacije je danes na barjanskem delu reke Ljubljanice relativno
majhen, najočitnejši je zlasti v poletnih mesecih. Poleg plovil za turizem in rekeracijo
po Ljubljanici pljuje tudi približno dvajset manjših plovil na motorni pogon dolžine
do 5 m, ki jih po cca. 5-10 uporablajo v obeh ribiških družinah, RD Barje in RD
Vrhnika. Plovila so namenjena ribolovu in ribiškogojitvenim aktivnostim. Čeprav se v
literaturi temu vplivu namenja malo pozornosti, ta plovila povzročajo motnje v
vodnem okolju saj predstavlajo tujek v njem (Lebar, 2009).
Motorna plovila lahko na plovbo vplivajo na več načinov. Mehanizmi s katerimi
vplivajo na okolje so emisije izpuhov, kontakt s pogonskim vijakom, turbolence iz
pogonskih sistemov, valovi zaradi njihovega gibanja in hrup. Vplivi teh mehanizmov
imajo različne učinke na vodni ekosistem. Lahko pride do dviganja sedimentov,
onesnaženja vode, motenj življenja rib in vodnega življa, uničevanje vodnih rastlin in
bregov. Plovba lahko znatno vpliva tudi na prosojnost vode, ki je pomembna tako z
vidika življenja v vodi, kot tudi z estetskega vidika privlačnosti vode za turizem in
rekracijo (Hrast, 2007).
Plovba po reki pomembno vpliva na prosojnost vode. Prosojnost vode je mera
količine trdnih delcev v vodnem stolpcu, oziroma globina do katere lahko potuje
svetloba skozi vodo. Vpliva na sposobnost rib in ptičev pri iskanju hrane, na
raztopljeno količino kisika, določa pogoje za rast in globino, do katere lahko uspevajo
vodne rastline in s tem na primarno produkcijo v vodi. Vpliv plovbe na prosojnost je
odvisen tako od karakteristik vodnega telesa (globina vode, tip dna, obraslost brežin),
kot plovbe (števila plovil, velikost plovil, moči motorjev in hitrosti plovbe). Plovila na
motorni pogon vplivajo na prosojnost vode predvsem preko propelerja, čolni brez
motorja pa prek manevriranja z vesli. Med direktne vplive uvrščamo stik propelerja,
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vesla ali plovila z dnom in povzročanje turbolence ter s tem vodne erozije, ki dviguje
sedimentne delce. Poleg tega direktno na prosojnot vplivajo tudi valovi, ki jih
povzročajo plovila, saj s tem vplivajo na erozijo brežin, s čimer meglijo vodno telo.
Razlika v vplivu ima tudi oblika trupa. Čolni z obliko dna v obliki črke V imajo večji
pliv na valovanje, kot tisti z ravnim dnom. Prosojnost se manjša tudi s povečevanjem
hitrosti plovil. Najmanjši vpliv imajo na sredini reke, kjer sta globina in pretok
največja. Specifičen problem se kaže v značilnem nihanju gladine, tudi do nekaj
metrov v odvisnosti od pretoka, s čimer reka sama konstantno vpliva na obrežno
vegetacijo in erozijo bregov. Ker je Ljubljanica naravno motna in njena prosojnost
močno niha, plovba predstavlja relativno manjši vpliv na prosojnost (Lebar, 2009).
Kar pa še ne pomeni, da lahko vpliv plovbe na prosojnost vode v reki Ljubljanici
zanemarimo.
Na Ljubljanici se trenutno uporabljajo tri vrste v svetu najbolj razširjenih motorjev.
Dvo in štiri taktni z notranjim zgorevanjem, ter električni. Po podatkih Lebarja (2009,
str. 70) obratuje trenutno na Ljubljanici eno komercialno plovilo z električnim
pogonom. Dvotaktni motorji so se izkazali za ekološko oporečnejše od štiritaktnih, saj
njihove vrednosti izpustov znašajo deset do dvajset odstotkov celotnega goriva v
čolnu (Jackivicz P., Kuzminski N., 1973; cv: Lebar, 2009). Motorji z notranjim
zgorevanjem predstavljajo potencialne vnose ogljikovosikov (PAH) in težkih kovin v
vodno telo, ki nastopajo kot posledica stranskega produkta delovanja motorja. Vendar
je več raziskav opravljenih na stoječih vodah dokazalo, da je takšen izpust majhen in
merljiv šele pri visoki abundanci plovil na območju (Mosisch, T.D., Arthington, A.H:,
2004; cv: Lebar, 2009). Motorna plovila pomenijo nevarnost za vnos svinca, dušika in
fosfatov. Toda vnos dušika naj bi bil, tudi pri visoki frekvenci plovil v primerjavi z
ostalimi viri onesnaževanja izjemno majhen 1-5% (Lebar, 2009).
Oljni madeži v vodi, ki so bodisi posledica izlitja goriva iz rezevarjev bodisi mazivnih
olj ali posledica neuglašenosti motorejv (Jackevicz in Kuzminski, 19973; cv: Lebar,
2009), lahko predstavljajo redukcijo kisika v spodnjih plasteh vode (ta se porablja v
procesih oksidacije madežev), spremembo pH vrednosti, trdote vode idr., ki pomeni
oviranje procesov dihanja in reprodukcije alg (Stewart in Howard, 1968; cv: Lebar,
2009), enoceličarjev, fitoplanktona (Hammit in Cole, 1998; cv: Lebar, 2009) ter
posledičen efekt na prehranjevalno verigo rib in drugih vodnih organizmov. Dokazana
je tudi toksičnost na ribe in vodne nevretenčarje (Tarkpea in Svanberg, 1982, Murphy
et al., 1995; Lebar, 2009). Večji vpliv izpustov goriva in kopičenja v sedimentih se
kaže na mestih večje koncentracije plovil, prevsem na območjih pristanišč, črpalk in
privezov (Lebar, 2009).
Erozijo bregov povzročajjo vodni tokovi, valovanje, zaledni odtok in neprimerno
urejena vstopno-izstopna mesta. Plovila povzročajo erozijske procese prek ustvarjanja
valov, ki se širijo proti brežinam in se tam razpršijo/lomijo/odbijajo v obliki kinetične
energije.
Velikost vala je odvisna od hitrosti vožnje, dolžine in oblike trupa plovila, moči
motorja in oddaljenosti plovbe od obale.
Na erozijo bregov zaradi plovbe najbolj vplivajo plovila na motorni pogon. Valovi, ki
jih povzročajo se potencialno odražajo v fizičnih poškodbah podvodnih in plavajočih
rastlin, spodkopavajo koreninski sistem obrežne vegetacije in ruvajo rastlinje (Cragg
et. Al., 1980, Vermat in Bruyne, 1993, Murphy et. Al., 1995; cv: Lebar, 2009). Vpliv
valovanja lahko uniči gnezda vodnih ptic, ki se nahajajo na vodi ali obvodem
rastlinju. Povečuje se vrednost hranil v vodi in s tem pogoji za rast alg. Vpliv
nemotoriziranih plovil je razmeroma majhen in se kaže predvsem v lokalnem efektu
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na neurejenih vstopno-izstopnih mestih. Pomemben dejavnik je tudi frekvenca plovil,
saj ponavljajoče valovanje povzroča podvajanje kinetične energije (Lebar, 2009).
Vpliv na makrofite pri plovbi je manj poznan (Lebar, 2009). Pri direktnih vplivih
plovbe na vodno rastlinje, so izpostavljeni predvsem plitvi deli vodnih teles, kjer
lahko stik propelerja ali vesla povzroči poškodbe strig ali izkoreninjenje celotne
rastline. Mumma (1996, cv: Lebar, 2009) navaja, da je vpliv različnih oblik
čolnarjenja na vodno rastlinje podoben. Tukaj ima v mislih predvsem, kanuizem,
veslanje in motorno čolnarjenje.
Vpliv profila na ribe se kaže na večih stopnjah, na individualne osebke, na določeno
ribjo populacijo in njena drstišča ter na združbo vseh rib v vodnem telesu. Vpliv na
individualne ribe se kaže v motnjah naravnega cikla delovanja, kot je hranjenje in
parjenje. Možen je tudi neposreden stik plovila ali pogona z določeno ribjo vrsto. V
veliko primerih imajo ribe motorne čolne za neko vrsto plenilca kar se kaže v
njihovem obnašanju, saj v takem primeru izvedejo izmikalni manever. Motorna
plovila tudi povzročajo hrup, ki ribe očitno moti pri njihovem delovanju.
Motnja se povečuje z naraščajočo hitrostjo plovil, manj je odvisna od velikosti
plovila. Pri tem je pomembna tudi frekvenca plovil, saj se motnje rib z naraščajočim
številom plovil povečujejo. (Lebar, 2009).
7.6.

Turizem in rekreacija na Ljubljanici

Obisk v Ljubljani se povečuje že vse od osamosvojitve leta 1991, še posebej pa je
narasel z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, saj je bilo realiziranih 15 % več
nočitev kot leto pred tem (Stušek, 2006). K povečevanju obiska pripomorejo tudi
izboljšana prometna infrastuktura z izgradnjo avtocestnega križa in prihod
nizkocenovnih letalskih prevoznikov na ljubljansko letališče. S turističnega vidika je
reka Ljubljanica kljub v juliju 2004 sprejetim pravnim podlagam za izvajanje plovbe
po delu reke, še vedno dokaj neizkoriščena priložnost ljubljanskega turizma. Evropska
mesta nabrežja svojih rek spreminjajo v prave plaže z gostinsko, športno in drugo
ponudbo in na ta način ustvarjajo nove turistične točke, zanimive tako za lokalno
prebivalstvo kot obiskovalce. ZTL ima namen po vzoru dobrih praks iz tujine
izkoristiti potencial reke. Trenutna turistična ponudba omogoča ogled Ljubljane še iz
druge perspektive (Stušek, 2006). Nabrežja Ljubljanice so danes živahno družabno
zbirališče s številnimi kavarnicami na prostem. Turistične ladjice ponujajo priložnost,
da doživite staro mestno jedro z znamenitimi mostovi, slikovitimi pročelji stavb in
nabrežji z druge perspektive. Med drugim se v poletnem času po središču mesta lahko
popeljete celo s kanujem (Ljubljanica in..., 2011).
Povprečna doba bivanja turistov v Ljubljani med letoma 1997 in 2004 se je gibala
med 1,9 in 2,2 dneva. Povprečna doba bivanja v evropskih mestih je dva dneva, kar
pomeni, da se Ljubljana giblje v povprečnih okvirih. Kljub temu si v Ljubljani
prizadevajo podaljš̈ati povprečno dobo bivanja, zato so na ZTL marca 2003 lansirali
projekt Turistična kartica Ljubljane, ki velja 72 ur od prve uporabe. Njen namen je
zadržati gosta v Ljubljani (vsaj) tri dni, saj s kartico lahko koristi ugodnosti, kot so
brezplačne ali znižane vstopnine v številne muzeje in galerije, brezplačna vožnja z
avtobusi mestnega potniškega prometa, brezplačni vstopi na sejme v Ljubljani,
popusti pri ogledih mesta, nakupih spominkov in pri prenočevanju v nekaterih hotelih
v Ljubljani, cenejši prevozi s taksiji in rent a car-ji, popusti v nekaterih gostinskih
lokali ter popusti pri nakupih v nekaterih trgovinah (Stušek, 2006). Pri izkoriščanju
naravnih, kulturnih in drugih danosti je potrebna velika mera odgovornosti.
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Preglednica 5: Prenočitve turistov v Ljubljani med leti 2008 - 2010

Leto

2008

2009

2010

Skupaj gostje

775.101

685.416

736.844

Domači gostje

45.926

37.080

34.390

729.175

648.336

702.454

Tuji gostje

Vir: Statistični urad Republke Slovenije, 2011
Preglednica 6: Število turistov v Ljubljani med leti 2008 - 2010

Leto

2008

2009

2010

Skupaj gostje

390.587

366.578

392.159

Domači gostje

25.480

22.920

20.507

365.107

343.658

371.652

Tuji gostje

Vir: Statistični urad Republke Slovenije, 2011

Iz zgornjih preglednic vidimo, da Ljubljano v zadnjih letih obišče nekaj manj kot
400.000 turistov letno, od tega je okrog 350.000 tujih gostov. Ti turisti opravijo med
685.000 in 775.000 nočitev letno.
Ker je turizem povezana in integrirana dejavnost, je pri vodenju učinkovite razvojne
politike na lokalni, regionalni in državni ravni potrebno sodelovanje vseh subjektov
zasebnega, javnega in civilnega sektorja. Partnerski pristop temelji na poslovnih
interesih vseh subjektov, ki oblikujejo integralni turistični proizvod na določenem
območju. Vzpostavljanje javnega in privatnega partnerstva predstavlja izhodišče
menedžiranja Ljubljane kot turistične destinacije. Takšno menedžiranje vsebuje
koncesijske pogodbe med lokalno skupnostjo in zasebnimi organizacijami, pogodbene
oddaje javnih programov zasebnim izvajalcem, oblikovanje gospodarskih interesnih
družb in razvijanje javnih zavodov. V ta namen so v Ljubljani oblikovali celosten
projekt Turistična destinacija Ljubljana, katerega cilj je oblikovanje prepoznavne
blagovne znamke Ljubljane kot turistične destinacije, ki bo v Ljubljano zanesljivo
privabila določene ciljne skupine (poslovne goste, mlade, družine in seniorje), te pa
bodo našle tako vsebino in produkt, prilagojen njihovemu povpraševanju, kot razlog
za obisk Ljubljane, ki bo poslovnega, doživljajskega, zabaviščnega ali kulturnega
značaja (Stušek, 2006). Opredeliti je potrebno, do katere meje dopustiti porast
turizma, saj množični turizem kljub določenim prednostim dolgoročno gledano nosi s
seboj več slabosti (Jokić, 2007).
V 20. stoletju je na urbanistično in arhitekturno oblikovanje mesta vplival slovenski
arhitekt Jožef Plečnik, katerega slog zaznamujejo stebri, preklade, stebriči ipd.
Plečnik je uredil Ljubljanico in njeno nabrežje, prek Ljubljanice zgradil Trnovski,
Čevljarski most ter najbolj znamenito Tromostovje, ki danes prispevajo k
edinstvenosti podobe Ljubljane. Plečnikova utrditev nabrežij Ljubljanice se konča z
vodno zapornico ob Cukrarni, oblikovano kot slavolok vodi, ki zapušča mesto. Med
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najbolj znamenite Plečnikove stvaritve na obrežju Ljubljanice sodi še osrednja
tržnica. Arhitekt Jože Plečnik je odločilno zaznamoval podobo mesta, ko je uredil
rečne bregove v starem mestnem jedru Ljubljane, ob reki zasnoval sprehajalne poti z
drevoredi, med njimi Trnovski pristan z vrbami žalujkami in stopničastim
sprehajališčem (Ljubljanica in..., 2011).
V preteklosti je bilo na Ljubljanici osrednje kopališče v mestu. Danes, zaradi
onesnaženosti, kopanje v reki ni možno. Športno-rekreacijsko središče ob Ljubljanici
je na Livadi, kjer se nahaja kajak-kanu klub, ter na Špici, kjer je veslaški klub
Ljubljanica, ki tudi prireja regato na Ljubljanici (Jokić, 2007). Območje Špice je še
do nedavnega propadalo, vendar ga je občina v zadnjem času skoraj popolnoma
uredila v rekreacijske površine.
7.7.

Vrtičkarstvo

Vedno večja urbanizacija prostora in želja po obdelovanju zemlje je pogojila
uveljavitev nove kategorije zelenih površin – površin za vrtičkarstvo. Ta kategorija
pomeni s svojo rekreacijsko funkcijo in funkcijo zelenja vmesni prostor med
urbaniziranim in odprtim, ruralnim prostorom (Grmek Romih, 2000). Na primeru
Ljubljanice in Gruberjevega kanala na mestnih odsekih reke pomeni tudi mejo med
pozidanimi površinami ter reko samo.
Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost mestnega prebivalstva, utesnjenega v
blokovskih naseljih ter v vrstnih oziroma individualnih stanovanjskih objektih na
izredno majhnih parcelah, ki ne omogočajo ureditve vrta, tako imenovane ohišnice ali
zelenice ob objektu.
Zlasti močno potrebo po vsaj bežnem vrtičkarskem begu čutijo prebivalci stolpnic in
stanovanjskih blokov, postavljenih v blokovskih naseljih z visoko gostoto objektov, ki
ljudem, razen v stanovanjih, ne zagotavljajo skoraj nikakršne individualnosti. Po
podatkih Jamnikove in ostalih (2009, str.116) je vrtičakarjev, ki živijo v bolj ali manj
gosto postavljenih blokih kar 82 %. Vrtičkarji imajo svoje vrtičke relativno blizu
doma. 42,7 % jih živi manj kot kilometer od svojega vrtička, nadaljnih 40,1 % pa jih
živi med enim in petimi kilometri od vrtička.
Vrtičkarstvo kot oblika rekreacije ima poleg rekreacijskih funkcij tudi samooskrbne in
ekonomske koristi prebivalstva. Na območju Ljubljane je precej zemljišč, na katerih
meščani pridelujejo vrtnine. Območja vrtičkov so razporejena po celem mestu in se
pogosto mešajo z drugimi, nezdružljivimi rabami zemljišč, kot so prometne površine
in industrijsko obrtne servisne cone. Izkušnje kažejo, da lahko nekatera območja
vrtičkov sčasoma postanejo pravcata nelegalna naselja počitniških hišic z neurejenimi
higijenskimi razmerami, neurejenim ravnanjem z odpadki, nelegalnim odvzemom
vode, gradnjo nelegalnih dovoznih poti in drugih objektov, povezanih z
vrtičkarstvom. Območja vrtičkov v Ljubljani so precej raznolika, ne le v smislu
različnih lokacij in njihove velikosti, temveč tudi z vidika dostopnosti, komunalne
opremljenosti, opreme in seveda števila vrtičkov na njih (Jamnik, Smrekar, et.al.,
2009).
Območja vrtičkov neposredno ob Ljubljanici se nahajajo na obeh straneh
Gruberjevega prekopa ob Štepanji vasi, med Hradeckega cesto in Gruberjevim
kanalom pod Golovcem ter na obeh straneh mostu čez Mali graben na Hladnikovi
cesti.
Poleg oddiha, sprostitve in omenjenih prednosti ima vrtičkarstvo tudi negativne
lastnosti. Nahajajo se na območjih neposredno ob vodi, kjer je zaradi zaščite vodnih
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virov pred onesnaženjem takšna dejavnost neprimerna zaradi uporabe gnojil ob
pridelovanju (Grmek Romih, 2000).
Raba fitofarmacevtskih sredstev je po letu 1994 zelo omejena, saj so od 950 snovi,
registriranih leta 1993, s trga umaknili 589 aktivnih snovi. Vzrok za to je povezan s
čedalje ostrejšimi zahtevami na področju raziskav o vplivih fitofarmacevtskih
sredstev na ljudi in okolje, zlasti na neciljne organizme in podzemne vode. Zato lahko
s precejšnjo mero gotovosti trdimo, da s predpisi skladna raba fitofarmacevtskih
sredstev ne predstavlja več tveganja za zdravje ljudi ter okolja. To še posebej velja v
primeru vrtičkarjev, saj imajo ti po naši zakonodaji zelo omejen dostop do
fitofarmacevtskih sredstev, dovoljena fitofarmacevtska sredstva pa niso nevarna za
zdravje ljudi in onesnaževanje okolja.
Obremenjevanje okolja z gnojenjem lahko postane pereče izključno zaradi
nestrokovne uporabe gnojil. Pri tem moramo imeti v mislih nepravilne tehnike
gnojenja in še zlasti njihovo pretirano uporabo. Največ težav lahko povzročijo
presežki vnesenih gnojil v prsti, ki jih rastline ne porabijo in so zato podvrženi
izpiranju. Ne gre pozabiti dejstva, da gnojila v primeru nestrokovne rabe ne
obremenjuje samo prsti, ampak tudi zrak. V primeru neustreznih načinov gnojenja, ko
se na primer gnojila po gnojenju ne zadelajo v prst, lahko pride do izpustov
toplogrednih plinov na primer N2O in amoniaka NH3, zato je pri gnojenju vtričkov
potrebno upoštevati vsa načela dobre kmetijske prakse, kar lahko pomembo prispeva
ne le k varnosti okolja, temveč tudi h kakovosti pridelkov.
Vprašanje, ki si ga zastavlja Grmek Romihova (2000, str. 41) je, kam uvrstiti
vrtičkarstvo. Ob vrsti pozitivnih učinkov, ki jih prinaša vrtičkarstvo (pridelava hrane,
zeleni otoki v urbanem okolju, rekreacija, mentalna higiena), se pojavljajo tudi
negativni učinki. To so neurejen izgled, lokacija na predelih, ki zaradi stopnje
onesnaževanja niso priporočljivi za pridelovanje hrane. Gre tudi za neurejen in
neestetski videz lop, ograj, zabojev za orodje, sodov, ostankov organskih odpadkov
idr., torej gre za moteč dejavnik v okolju (Grmek, Romih, 2000).
Rezultati raziskave rodovitnosti prsti na vrtičkih in rezultati anketiranja v letu 2006
kažejo, da bi bilo v prihodnje na vrtičkih v Ljubljani treba narediti pomembne korake
v smeri bolj strokovne rabe gnojil. Analiza stanja iz leta 2006 namreč kaže, da
ljubljanski vrtičkarji niso najbolje seznanjeni z dejanskim stanjem rodovitnosti prsti,
zato gnojio preveč (Jamnik, Smrekar, et.al., 2009).
Po naslednjem vrstnem redu vrtičkarji opredelijo motive za to, da se ukvarjajo z
vrtičkarstvom: neposreden stik z naravo, želja po pridelavi zdrave hrane, želja po
rekreaciji, želja po fizični aktivnosti in ekonomski razlogi (Jamnik, Smrekar, et.al.,
2009).
Za izboljšanje stanja na področju gnojenja vrtičkov bi bilo potrebno izvajati redne
analize prsti na vrtičkih ter izobraževati vrtičkarje predvsem s področja rabe
fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, kot tudi z drugih področji, ki se dotikajo
vrtičkarstva.
Vrtičkarstvo kakršnega poznamo v sodobnem času se je razvilo v Nemčiji, v
devetnajstem stoletju. Tam so že zelo zgodaj uzakonili vrtičkarstvo in ga kot prva
država vključili v prostorsko zakonodajo kot trajno rabo prostora. Za upravljanje
vrtičkarstva na državni ravni so zadolžene različne vladne službe na državni in
občinski ravni. Tudi v Avstriji imajo podoben sistem vrtičkarstva kot v Nemčiji. V
Berlinu je vrtičkarstvo vključeno v državni Oddelek za vrtičke in parke, ki je
odgovoren za vodenje in razvoj vrtičkarstva v državi. Deželno združenje vrtičkarjev
na Dunaju je eno najbolje organiziranih vrtičkarskih združenj v Evropi. V to
združenje je vključenih okrog 25.000 vrtičkarjev, ki se združujejo v 235 društev in 13
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okrožij. Vrtičkarska območja so opredeljena v mestnem prostorskem načrtu in s tem
tudi zavarovana. Poleg pravil, ki jih morajo vrtičkarji upoštevati pri obdelovanju
vrtička in gradnji objektov na njem, so v novem dunajskem deželnem zakonu
predpisana tudi stroga pravila za celotno vrtičkarsko območje. To mora biti ograjeno
in dostopno le članom društva, zaželjeno je, da ima območje vrtičkov pravokotno
obliko, skupen objekt za druženje in druge potrebe (sanitarije, pisarna vrtičkarskega
društva, skupna soba, itd.), urejeno skupno parkirišče in podobno. Vrtičkarska
območja morajo biti tudi dostopna z javnim prevozom. Na vrtičkarskem območju
Kleinegartenverein Liebharstal na Dunaju je društvo za čimboljše delovanje vrtička
sprejelo nekaj pravil, ki se jih morajo držati vsi vrtičkarji. Pravila zajemajo
upravljanje območja, vzdrževanje in uporabo lastnega vrtička, gradnjo objektov in
ograj, sajenje rastlin, uporabo fitofarmacevtskih sredstev, sežiganje odpadkov,
praznenje greznic, vzdrževanje skupnih površin in skupnega objekta, upoštevanje
določil o dnevnem in nočnem počitku, uporabo žara na prostem, gojenje malih živali
in dostop hišnih ljubljenčkov na vrtičkarsko območje. Velikost parcel je majhna do
srednje velika in znaša od 150 m2 do 400 m2 (Jamnik, Smrekar, et.al., 2009).
Podobno kot v Nemčiji so tudi na Nizozemskem za upravljanje z vrtičkarskimi
območji pristojne različne vladne službe. Te oddajajo zemljiča v najem lokalnim
društvom, ta pa so pristojna za oddajanje individualnih vrtičkov. V Amsterdamu je
vrtiček mogoče najeti za obdobje enega do petih let (Jamnik, Smrekar, et.al., 2009).
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8.

Rezultati kartiranja in terenskega dela

Poleg pregleda že obstoječih projektov in izvedenih del na proučevanem območju,
sem opravil lastno proučitev rabe tal vzdolž bregov Ljubljanice na celotnem območju
znotraj meja Mestne občine Ljubljana. Rabo tal sem proučeval z ogledom na terenu,
ter s kabinetnim delom. Na terenu sem kartiral rabo tal ter posebnosti vzdolž reke.
Poleg kartiranja sem fotografiral in ocenjeval stanje na terenu. Kabinetno delo je
zajelo predvsem pregled obstoječega kartografskega gradiva, ki je obsegalo ortofoto
posnetke, satelitske posnetke, karte rabe tal, ter različne tematske karte, kot je
naprimer karta mest čistilnih naprav.
Karta rabe tal je temeljila na rezultatih terenskega dela, ki je bilo opravljeno v
obdobju med julijem in oktobrom 2011. Podlaga za karto je topografska karta merila
1:5000. Dodatno sem si pomagal z zapiski in fotografijami, ki sem jih posnel na
terenu.
Terenskemu proučevanju izbranega območja je sledila analiza rezultatov in izdelava
karte rabe tal v digitalni obliki. Podlaga za digitialno karto je tudi v merilu 1:5000.
Na njej so vnešeni rezultaiti terenskega dela kombinirani s proučenimi satelitskimi in
ortofoto posnetki, ter uradno karto rabe tal GERK. Prikazane kategorije temeljijo na
kategorijah za GERK. Te kategorije sem prilagodil za učinkovitejši prikaz rezultatov
moje raziskave.
Za zarasla območja sem izbral kategorijo po klasifikaciji GERK 1500 - Drevesa in
grmičevje. Za zarasla območja bi lahko uporabljal tudi kategorijo – Gozd vendar sem
se zaradi konsistentnosti odločil za eno izmed njiju. Poleg konsistentsnosti je v veliko
primerih težko razlikovati med obema vrstama rabe tal. Ob primerjavi lastnega
terenskega dela in uradne karte rabe tal, sem zaznal več nedoslednosti pri razlikovanju
med obema kategorijama na uradni karti. Kot drevesa in grmičevje so tako po
klasifikaciji GERK opredeljene površine, porasle z drevesi in grmičevjem, katerih
pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. V ta razred se uvršča tudi obvodna
zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oz. grmovjem, ter mejice iz gozdnih
dreves oziroma grmičevja (Drevesa in grmičevje, 2012).
Na karti rabe tal so uporabljene naslednje kategorije po Gerk:
! travnik
! barjanski travnik
! drevesa in grmičevje
! kmetijska zemljišča v zaraščanju
! njive in vrtovi
! rastlinjaki
! sadovnjaki
! voda
Za podrobnejši prikaz rezultatov terenskega proučevanja sem obstoječim kategorijam
dodal še naslednje kateogirije:
! gradbišče
! pot (za nemotoriziran promet)
! rekracijske površine
! pomol oziroma privez
! ostale pozidane površine
Kategorija gradbišče predstavlja površine, kjer so v času kartiranja potekala gradbena
dela. Taki površini sta bili na primer gradnja mostu pri Cukrarni in gradbišče ob stiku
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Gruberjevega kanala in glavnega kraka Ljubljanice. Kategorija pot označuje
kolesarske poti in peš poti, ki se navezujejo na Ljubljanico in Gruberjev kanal, ter so
funkcijsko povezane z obrežjem. To pomeni, da potekajo dovolj blizu vode, da je moč
začutiti, da potek poti opredeljuje reka, oziroma da pot poteka ob reki. Rekreacijske
površine so vse površine, ki so dovolj velike, da jih je možno prikazati na karti in so
namenjene različnim vrstam rekreacije. To so na primer različna otroška igrišča in
Plečnikovo kopališče na Špici. Kategorija privezi prikazuje mesta pomolov in
privezov ob Ljubljanici. Pod ostale pozidane površine spadajo vse nerazvrščene
površine, kot so cestni mostovi in podobno.
Karta rabe tal pomaga osvetliti pokrajinskoekološko podobo Ljubljanice in njenih
bregov. Zajema specifične sestavine pri proučevanju stanja Ljubljanice za potrebe
načrtovanja sonaravnega gospodarjenja z reko na območju Mestne občine Ljubljana.
V nadaljevanju je prikazana karta rabe tal ob bregovih Ljubljanice na območju
Mestne občine Ljubljana. Karta je zaradi podrobneješga prikaza razdeljena na sedem
listov. Raba tal je podrobno prikazana tik ob bregovih do širine odmika od vodne črte,
do koder sta vodno telo in breg najbolj funkcijsko povezana. Širina pasu torej ni
enaka vzdolž celotnega območja, ampak je smiselno določena glede na stanje na
terenu. Širino kartiranega pasu omejujejo antropogene ovire ali homogene naravne
površine, ki se nadaljujejo daleč stran od Ljubljanice in njihov prikaz zato ne bi bil
več smieln. Mejo do kamor je potekalo kartiranje tako določajo na primer: strnjena
pozidava, ceste, večje kmetijske površine in podobno. Ti elementi odločno prekinejo
povezavo med reko in obvodnim prostorom, zato kartiranje širše od njih ni smiselno.
Preglednica 7: Deleži rabe tal na karti rabe tal ob Ljubljanici v MOL leta 2011

Površina (m2)

Delež (%)

Rastlinjak

1866

0,1

Gostinstvo

2678

0,1

Gradbišče

12.990

0,5

Barjanski travnik

23.587

0,9

Rekreacija

26.283

1,1

Sadovnjak

31.044

1,2

Pot

62.255

2,5

V zaraščanju

64.968

2,6

Pozidano

97.410

3,9

Vrtovi in njive

409.852

16,4

Drevesa in
grmičevje

736.455

29,6

Travnik

1.022.146

41,0

Skupaj

2.491.534

100,0

Raba tal

Avtor: Žiga Ban
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Slika 12: Deleži rabe tal na karti rabe tal ob Ljubljanici v MOL leta 2011

Rastlinjak

3%
4%

Gostinstvo
Gradbišče
Barjanski travnik

41%

16%

Rekreacija
Sadovnjak
Pot
V zaraščanju

30%

Pozidano
Vrtovi in njive
Drevesa in grmičevje
Travnik

Avtor: Žiga Ban

V zgornji preglednici (preglednica 7) in na grafu (slika 12) so prikazani deleži rabe tal
ob bregovih Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana. Podatki so pridobljeni
kot rezultat terenskega kartiranja rabe tal. Ker so meje do koliko od reke proučevano
območje še sega vzete arbitrarno, teh podatkov ne moremo vzeti kot natančne
reprezentance rabe tal ob Ljubljanici. Kljub metodološkim omejitvam, se kažejo
določene značilnosti rabe tal na proučevanem območju. Iz grafov lahko vidimo, da
imajo glavni delež zelene površine. Najpogosteje sta zastopani kategoriji travnik z 41
% ter drevesa in grmičevje s 30 %. Tu naj opozorim, da sem na terenu v kateogorijo
travniki, poleg travnikov kot kmetijske kategorije vzel tudi druge travnate površine,
kot so na primer zelenice. Velik delež predstavljajo tudi vrtovi in njive s 16 %. Do
tega pride zaradi večjih kmetijskih površin na Ljubljanskem polju in tudi na Barju,
svoj delež k temu dodajo tudi vrtičkarske površine v urbaniziranem delu
proučevanega območja. Omembe vreden delež predstavljajo tudi pozidane površine in
poti, sploh če upoštevamo, da na območju kjer obrežje predstavljajo pozidane
površine in poti, hitro pride do izgube stika med reko in pokrajino ob njej in zato širše
od navedenih površin kartiranje ni več smiselno. Zato je delež takih površin
navidezno manjši.
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Upoštevajoč geografske značilnosti Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana,
sem na podlagi lastne raziskave in kartiranja proučevano območje razdelil na tri dele,
oziroma podobmočja. Za osnovno izhodišče sem izbral pokrajinskoekeološko
členitev. Ta vrsta metode povezuje osnovne raziskovalne prijeme fizične geografije in
biokelologije. V ospredju ni le raziskava posameznih pokrajinskoekoloških
elementov, temveč njihovo kompleksno vrednotenje in medsebojne zveze (Plut,
2004). Navedena podobmočja so na znotraj dokaj homogena po več geografskih
značilnostih, kot na primer matična podlaga, kakovost vode, stanje begov in stanje
urbaniziranosti ob Ljubljanici. Po drugi strani pa se med njimi kažejo pomembne
razlike tako po rabi tal, vrsti rastja, geološki podlagi, tipu poselitve in drugih
dejavnikih. Členitev na tri podobmočja sem izbral zaradi lažje analize terenskega
dela, ter zradi lažjega prikaza razultatov terenskega dela. Skozi celo diplomsko nalogo
se opiram na členitev na ta tri podobmočja.
Ta območja so:
gorvodni del od meje Mestne občine Ljubljana, ki teče po Ljubljanskem barju. Ta del
ni poseljen, je močno zaraščen in na njem veljajo določbe Uredbe o Krajinskem parku
Ljubljansko barje (sliki 20 in 21).
Slika 20: Ljubljanica na Ljubljanskem barju (2011)

Avtor: Žiga Ban
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Slika 21: Ljubljanica na Ljubljanskem barju (2011)

Avtor: Žiga Ban

Srednji del obsega območje od roba Krajinskega parka pa do mostu čez Ljubljanico
ob Fužinskem gradu, oziroma avtocestnega mostu čez Ljubljanico. Ta meja je težje
določljiva, saj urbanizirano območje zlagoma prehaja v manj urbaniziranega. Za to
območje je značilna popolna urbaniziranost in s tem urbana raba tal ob bregovih.
Značilni so tudi odseki betonirane struge, ki jih na drugih dveh območjih ni (sliki 22
in 23).
Slika 22: Struga Ljubljanice ob Kliničnem centru (2011)

Avtor: Žiga Ban
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Slika 23: Betonirano korito Ljubjanice v središču mesta (2011)

Avtor: Žiga Ban

Zadnji odsek obsega zadnji del reke do njenega izliva v reko Savo. Zanj je značilna
nižja stopnja urbanizcije, visoka zaraščenost bregov ter velik delež kmetijske rabe ob
njih (slika 24).
Slika 24: Ljubljanica ob sotočju z reko Savo (2011)

Avtor: Žiga Ban
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8.1.

Stanje na terenu leta 2011

Splošen vtis stanja na terenu je zelo raznolika raba tal ob Ljubljanici vzdolž njenega
toka na območju Mestne občine Ljubljana. Kartiranje je bilo opravljeno poleti leta
2011, ko je vodostaj nizek. V takih razmerah so se pokazale marsikatere značilnosti
ekološkega stanja. Posledice nizkega vodostaja so vidne predvsem za zapornicama na
Ambroževem trgu in na Gruberjevem kanalu. Zapornici namreč skrbita za minimalno
nihanje višine gladine vode na Barju in posledično vplivata na nizke pretokih in nizke
vodostaje z zapornicama. Ob nizki gladini vode se razkrije zaraslost bregov vse do
vode tudi na urbanem delu Ljubljanice, in razpadajoče utrditve na primer v
Gruberjevem kanalu in ob Ljubljanici ko teče skozi Moste, Fužine in Štepanjsko
naselje. Vidi se tudi vodno rastje, ki rase vse do gladine in se celo upogiba vzdolž
vodnega toka. Na terenu je pogosto opažena stihijska raba bregov in obvodnega
prostora ter neprimerna raba za takšna območja. Ob bregovih so marsikje postavljeni
industrijski in obrtni objekti, ki v obvodni prostor ne sodijo. Na barjanskem delu
Ljubljanice vse do središča Ljubljane marsikje najdemo črno zgrajene priveze,
pomole in utrditve brežin.
8.1.1.

Prvo območje

Glavne značilnosti stanja Ljubljanice, po terenskem pregledu v letu 2011, na prvem
območju so zaraščenost bregov, ki jih le mestoma prekinjajo individualne rekreacijske
površine. Značilnost obraslih bregov je na videz naravna zaraščenost, ki sega vse do
vodne površine. Bregovi so mestoma erodirani. Vodni tok je miren, v njem pa
poganjajo vodne rastline. Zaraslost bregov prekinjajo posamezne zgradbe, ki se
pojavljajo na desnem bregu. Bliže Ljubljane se gosotota teh elemntov povečuje, čisto
na robu tega območja pa se pojavijo tudi na levem bregu. Značilnost zgradb je, da so
to individualni manjši objekti, z urejeno okolico in ponavadi urejenim privezom za
plovilo. Naravno rastje okrog objekta je odstranjeno, tla so porasla s travo. Privezi so
urejeni v obliki bolj ali manj na gosto zabitih kolov ob breg, mestoma je nad njimi
urejena tudi pohodna platforma. Ponekod se pojavljajo celo pomoli ali vkopi v breg
urejeni v parkirišča za čoln.
8.1.2.

Drugo območje

Za drugo območje je značilna pestrost rabe tal ob bregovih. Začne se z na črno
zgrajenim naseljem Rakova Jelša ob levem bregu ter prav tako z marsikaterim na črno
zgrajenim objektom na desnem bregu na Ilovici. Zaznamuje jih individualna
preoblikovanost rabe prostora ob bregovih, kjer se izmenjujejo urejenost s tratami vse
do vode, stihijska zaraslost in indvidualni privezi. Gostota privezov je na tem
območju največja vzdolž celotnega proučevanega območja Ljubljanice. Privezi so
vseh vrst, od manjših kolov, do pomolov in celo vodnih garaž za plovila. Privezi so na
najbolj problematični, saj ne samo da spreminjajo rabo tal, ampak posegajo
neposredno na oblikovanost bregov. Ti posegi so še posebej problematični saj se
pojavljajo na stiku med vodnim telesom in bregom.
Za tem območjem se nadaljuje del reke, ki je tradicionalno v rabi za rekreacijske
namene. Tako si sledijo, na levem bregu do strogega centra mesta, ribiško društvo, ob
katerem je tudi vrtičkarsko območje, društvo čolnarjev in nekdanje kopališče, ki ga je
zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Na desnem bregu, se najprej pojavi gostilna Livada,
nato veslaški klub in novo urejen park ob Biotehniškem izobraževalnem centru. Na
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tem mestu se reka razdeli na dva dela, glavni krak ter Gruberjev prekop. Glavni krak
kmalu preide v območje poplonoma preoblikovane struge. Tu je struga betonirana vse
do zapornic na Ambroževem trgu. Tudi potem je struga močno preoblikovana, ko teče
mimo Kliničnega centra. Sicer ni betonirana, je pa utrjena in zarasla s travo. Ko teče
reka mimo most in Kodeljevega, se izmenjujeta zaraslost in urbana raba tal skorajda
vse do vode. Stanje postane spet bolj homogeno, ko se glavni krak združi z
Gruberjevim prekopom. Ko Ljubljanica teče mimo Štepanjskega naselja in Fužin, se
pojavlja ozek pas zaraslosti z drevesi in grmičevjem, takoj ob nem pa se nadaljujejo
urejene parkovne in sprehajalne površine. Šele na koncu obeh naselij ob Fužinskem
gradu se stanje spremeni, saj tu najdemo degradirana območja industrijsko obrtnih
con. Krak ob Gruberjevem prekopu zaznamuje močna zaraščenost tako rekoč vzdolž
celotnega prekopa. Razraslo grmičevje sega tako v vodno telo na eni strani, kot tudi
na urbanizirane površine na drugi. Sega povsem do hiš, vrtičkov in sprehajalnih ter
kolesarskih poti.
8.1.3.

Tretje območje

V tretjem delu reka postopoma prehaja iz urbaniziranega v bolj naravno stanje. Na
območju Slap in Vevč se pojavalja urbana raba tal vse do reke, predvsem na območju
papirnice in obrtne cone v Vevčah. Nato pa preide v naravno stanje na uravnanem
delu Ljubljanskega polja s položnimi bregovi. Bregovi so večinoma zaraščeni, za
pasom grmičevja in dreves se pojavlja kmetijska in travniška raba tal. Poselitev se
bregovom približa le izjemoma. Tu reka rahlo meandrira, pojavlajo se prodišča in
mrtvi rokavi. Vidno je, da na tem delu Ljubljanica večkrat poplavlja in da je temu
prilagijena tudi raba tal. Mestoma so vidne tudi različne vrste utrditve s skalami ali
betonom, nekatere celo zgrajene v letu 2011.
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9.
Odzivi in predlagani ukrepi za sonaravno gospodarjenje z
Ljubljanico
Ljubljanica je pomembna prostorska, okoljska in socialna sestavina Ljubljane in
Ljubljanskega barja. Je ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti mesta. Reka na
eni strani s svojo strugo reže skozi mesto in večkrat predstavlja oviro v prehodnosti in
prometu. Po drugi strani je Ljubljanica pomembna socialna sestavina mesta, saj
predstavlja povezovalni element v življenju ljudi. Kljub oceni o manjši povezanosti še
vedno predstavlja pomemeben del življenja v mestu. Ob reki se zvrščajo trgovske,
gostinske, kulturne, rekreacijske, športne in druge dejavnosti. Reka in rečni prostor sta
načeloma v javni rabi, zato moramo tudi z njima tudi tako ravnati. To pomeni
predvsem premišljeno in načrtno gospodarjenje z reko in njenim obrežjem. Javna raba
pomeni zagotovljeno prehodnost vzdolž reke ter dostop do bregov, kar je potrebno
upoštevati tudi pri ureditvah rečnega okolja. Reka v mestu ima funkcijo ekološkega
koridorja, prav tako je sama po sebi zanimiva za prebivalce pa tudi za gradbene
posege, zato je potrebno pazljivo usklajevanje interesov, pri čemer moramo upoštevati
ekonomska, umetnostno zgodovinska, kulturna in načela trajnostnega gospodarjenja
(Simoneti, 1997; cv: Eržen, 2010).
Predlagani ukrepi so odziv na stanje Ljubljanice z njenimi bregovi na območju
Mestne občine Ljubljana. Odzivi so predlagani glede na stanje na terenu. Pripravljeni
so po temeljitem pregledu terena, obstoječe literature in dosedanjih projektov.
9.1.

Krajinski park Ljubljansko barje kot primer sonaravnega
gospodarjenja

Na območju krajinskega parka Ljubljansko barje je reka vključno z bregovi v državni
lasti. To pomeni, da na tem odseku veljajo državni predpisi varovanja okolja.
Ljubljanica je del leta 2008 ustanovljenega krajinskega parka Ljubljansko barje, s
čimer je v uredbi določen varstveni režim v skladu z dodeljenim statusom reki.
Petežni del Barja z Ljubljanico je prav tako del Natura 2000. Varstveni režim
dopolnjujejo tudi drugi predpisi, smernice, strategije, protokoli, direktive , konvencije
in agende mednarodenga značaja (Lebar, 2009).
Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen oktobra leta 2008 s ciljem, da se
zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi
krajinska pestrost na območju ter da se omogoči in spodbudi razvoj tistih človekovih
dejavnosti, ki so usklajene s temi cilji oziroma te cilje krepijo (t.i. sonaravni način
izkoriščanja naravnih dobrin oziroma njihova trajnostna raba). Namen ustanovitve
krajinskega parka je predvsem doseganje biotske pestrosti in situ, katerega vzpodbuja
tudi program Natura 2000. V krajinskem parku Ljubljansko barje se podrobnejši cilji
varstva okolja dosegajo v okviru treh varstvenih območij, določenih na celotnem
prostoru krajinskega parka in ožjih zavarovanih območij. Varstveni režim je
obravnavan v Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje (UL RS, št. 112/08).
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9.1.1.

Cilji in namen Krajinskega parka Ljubljansko barje

Krajinski park Ljubljansko barje je primer poskusa celovite rešitve sonaravnega
gospodarjenja z okoljem. Del obravnavanega območja je obenem tudi del krajinskega
parka. Ljubljanica s svojimi bregovi spada v ožje zavarovano območje krajinskega
parka. Navedel sem nekaj pomembnejših ciljev in namenov Krajinskega parka ter
način varovanja okolja.
Cilji krajinskega parka:
“(1) S ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in
ohranja ter krepi krajinska pestrost, se območje Ljubljanskega barja določi za
Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: krajinski park).
(2) Cilj zavarovanja krajinskega parka je tudi omogočanje kakovostnega bivanja
prebivalcem krajinskega parka (v nadaljnjem besedilu: prebivalci) s spodbujanjem
trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno tradicijo območja. V to se vključujejo
prizadevanja za izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev, spodbujanje novih
zaposlitev in razvojnih priložnosti, izboljšanje gospodarske javne infrastrukture,
zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja ter
omogočanje raziskovanja, izobraževanja in sprostitve ter duhovne bogatitve človeka.
(3) V krajinskem parku se omogočajo in spodbujajo povezovanje socialnega in
gospodarskega razvoja, doseganje okoljskih standardov, sonaravna raba naravnih
virov, ohranjanje kulturne dediščine in kulturnih vrednot ter ohranjanje prepoznavnih
značilnosti prostora skladno s cilji krajinskega parka.
(4) Varstveni cilji v krajinskem parku so: ohranitev naravnih vrednot, posebnih
varstvenih območij (območij Natura 2000) in biotske raznovrstnosti, ohranitev
ugodnega stanja ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst in njihovih habitatov, najmanj obstoječega obsega in kakovosti
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (v nadaljnjem besedilu:
habitatni tipi), in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.
(5) Cilji krajinskega parka se uresničujejo z varstvom, upravljanjem in financiranjem
krajinskega parka, usmerjanjem razvoja družbenih, kulturnih in gospodarskih
dejavnosti, prednostnim delovanjem državnih in lokalnih javnih služb, izvajanjem
razvojnih usmeritev ter drugimi ukrepi na državni in lokalni ravni.” (UL RS 112,
2008).
Namen krajinskega parka:
“(1) Krajinski park je območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih,
grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega
števila naravnih vrednot in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno
varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske
in živalske vrste), njihovih habitatov in habitatnih tipov ter kot območje številnih
kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja človeka z
naravo.
(2) Krajinski park je namenjen:
– varovanju ekološke celovitosti ekosistemov in preprečevanju posegov in dejavnosti,
ki bi jo lahko ogrozile;
– ohranjanju ravnovesja med naravnimi procesi in delovanjem človeka zaradi
ohranjanja za območje krajinskega parka značilne krajine;
– varovanju in spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot;
– spodbujanju trajnostnega razvoja;
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– obiskovanju v duhovne, znanstvene, izobraževalne, rekreacijske in turistične
namene v obsegu in načinu, ki je za naravo čim manj moteč in združljiv s cilji
krajinskega parka.” (UL RS 112, 2008).
9.1.2.

Varstveni režim krajinskega parka

“V krajinskem parku ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali opravljati dejavnosti
in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki bi lahko ogrozil cilje krajinskega parka in
poslabšal hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti krajinskega parka.” (UL RS
112, 2008).
Poleg navedenega v Uredbi splošni varstveni režim določa, oziroma prepoveduje med
drugim še:
1. izvajati posegov in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere in
posledično slabo vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov in habitatnih tipov;
2. izvajati posegov in dejavnosti na naravnih vrednotah tako, da se uničijo,
poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen
za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, ki znatno spremeni druge
lastnosti naravne vrednote;
3. izvajati posegov in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za krajinski park značilne
krajinske elemente ter značilne krajinske vzorce opredeljene v načrtu upravljanja;
4. izvajati novih melioracij, ki bi lahko škodljivo vplivale na ugodno stanje rastlinskih
in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov;
10. namerno vznemirjati in odvzemati rastline in živali iz narave za komercialne
namene;
11. uničevati ali poškodovati prostorov, na katerih se živali razmnožujejo ali
zadržujejo;
12. izvajati posegov, ki vplivajo na vodni režim površinskih in podzemnih voda,
vodnih in priobalnih zemljišč ter mokrišč in poplavnih območij, tako da je pri tem
ogroženo doseganje ciljev krajinskega parka, in sicer: zasipavati, prekrivati ali
poglabljati ali spreminjati vidne podobe vodotokov, izvirov, barjanskih oken, stoječih
voda in jarkov, utrjevati bregov, odvzemati proda, peska, mivke in zemlje ter izvajati
hidroregulacijskih del, razen vzdrževanja obstoječih melioracijskih jarkov in posegov,
ki trajno izboljšajo poplavno varnost naselij;
17. spreminjati namembnosti obstoječih kmetijskih objektov zunaj stavbnih zemljišč;
19. taboriti, šotoriti, kuriti, urejati prostorov za piknike ter objektov in naprav za
vadbo ali rekreacijo, postavljati bivalnih prikolic oziroma drugih začasnih bivalnih
vozil in objektov ter prirejati športnih, kulturnih in drugih prireditev zunaj za to v
načrtu upravljanja in v prostorskih aktih določenih območij;
20. izvajati športnorekreacijskih dejavnosti v obsegu, času in na način, da bi lahko
neugodno vplivale na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst;
26. urejati novih odlagališč odpadkov ali širiti obstoječih; (UL RS 112, 2008).
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Slika 25: Karta Varstvenih in zavarovanih območij na območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje

Vir: Krajinski park Ljubljansko barje, 2011

Na karti na sliki 25 je z modro barvo označena meja mestne občine Ljubljana, z
vijolično barvo so označena ožja zavarovana območja. Kot je s karte razvidno je
celoten del Ljubljanice, ki teče po območju Krajinskega parka Ljubljansko barje
vključno z bregovi, zajet v ožje zavarovano območje, ki ga obdaja pas prvega
zavarovanega območja. Območje neposredno ob obeh bregovih pa sodi v prvo
varstveno območje Krajinskega parka Ljubljansko barje. Kjub temu, da so bregovi v
ožjem zavarovanem območju, lahko na tem območju opazimo neprimerno rabo
prostora. Tu gre predvsem za črne gradnje in neprimerno zgrajena in nepotrebna
privezna mesta. Opazimo tudi odstranitve naravnega rastja in zasaditev, ali trave ali
drugih neavtohtonih vrst, na primer raznih grmovnic in drugih okrasnih rastlin ob
črno zgrajenih objektih.
9.2.

Odgovori za sonaravno stanje Ljubljanice

Pristop preučevanja človekovih posegov v vodotoke mora biti čimbolj kompleksen,
holističen, kar pomeni, da je potrebno upoštevati naravne razmere v porečjih ter na
osnovi obstoječih izkušenj napovedati morebitne pojave in procese, ki jih v samem
vodotoku in porečju lahko povzroči določen človekov poseg. Nujno je sodelovanje
strokovnjakov različnih strok ter detajlno obravnavanje posameznih segmentov
vodotoka in njegovega porečja (Mrak, 2011).
Sonaravni razvoj obsega ukrepe za omejitev pritiskov človeka na reke in porečja,
ublažitev posledic rečnih regulacij in onesnaževanja ter izboljšanja stanja z
vzpodbujanjem naravnih procesov (Plut, 2000). Neurejenost nabrežij se pojavlja
vzdolž celotnega proučevanega območja. Neurejnost je prisotna na vseh treh
opredeljenih odsekih. Posledica neurejenosti je predvsem zaraščanje z grmovnimi in
drevesnimi vrstami, mestoma tudi razpadle ali zarasle utrditve brežin. Kljub temu, da
so bregovi Ljubljanice zlasti v mestnem delu od zapornic do sotočja s Savo zaraščeni
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in dajejo videz naravne zaraščenosti, pa jih porašča alohtoni grmasti slakovec, ki se
pojavlja tam, kjer je poškodovano osnovno rastje in je zato v bistvu kazalec
degradiranega obrežja. Zaradi svoje agresivnosti izrinja ostalo rastje in s tem močno
ogroža obstoječe ekosisteme (Simoneti, 1997).
Ponekod, predvsem izven povsem urbaniziranega mestnega dela se pojavljajo
opuščena ali kako drugače preoblikovana in degradirana antropogena območja.
Potrebna je sanacija brežin, ki bi omogočala rast prvotne vegetacije (Simoneti, 1997).
S pojmom revitalizacija je povezan tudi pojem renaturacija, ki pomeni obnovo
oziroma sanacijo prvotnih značilnosti narave in podobe degradiranega okolja, npr.
vrnitev vodotokov v prvotno stanje (Lah, 2002).
Sanacija na območju površinskih vodotokov zahteva naslednje ukrepe:
! upoštevanje že veljavnih predpisov države in občine,
! dosleden inšpekcijski nadzor nad onesnaževalci in posegi v prostor na
območju vodovarstvenih pasov,
! stalen nadzor območij, kjer se pojavljajo divje gramoznice,
! dosleden inšpekcijski nadzor nad industrijskimi in obrtnimi onesnaževalci,
! ustanovitev lokalne nadzorne službe varstva okolja, priprava registra
onesnaževalcev,
! dograditev in sanacija kanalizacijskega sistema,
! predpis o načinu zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih vod pri
individualni poselitvi,
! analiza o potrebnih subvencijah okolju prijaznega kmetovanja insanacija
kmetij (gnojišča),
! prepoved spremljajočih dejavnosti, ki v procesu uporabljajo nevarne snovi,
! sanacijski program za območja industrijskih con na varstvenih pasovih vodnih
virov,
! sanacija divjih odlagališč,
! razglasitev gozdov v drugem varstvenem pasu vodnih virov kot varovalni
gozd,
! delovanje centralne čistilne naprave,
! zadrževalni bazeni na zbiralnikih za zadrževanje voda ob nalivih,
! korekcije prelivov pri razbremenilnikih,
! revitalizacija in sonaravno urejanje vodotokov z retenzijskimi površinami.
(Notar et al., 2000).
Z namenom zagotavljanja poplavne varnosti, pridobivanja kmetijskih in gradbenih
površin ter za zaščito infrastrukture, so bili številni vodotoki na območju mestne
občine Ljubljana močno spremenjeni. Enosmerni posegi za zagotavljanje zgolj enega
cilja, so onemogočili potek ekosistemskih funkcij vodnega telesa, kot so samočistilna
sposobnost, zadrževanje vode in zagotavljanje habitatov. Poglobljena in obzidana
struga sta ključna dejavnika, ki zmanjšujeta kvaliteto in možnost doživljanja reke v
osrednjem mestnem delu. Z zožitvijo struge in gradnjo navpičnega betonskega brega
je bil pridobljen pas prostora, ki je namenjen prometu (obrežje od Prul do Mesarskega
mosta) (Simoneti, 1997).
V takih primerih so ukrepi revitalizacij usmerjeni v obstoječo strugo. Že z manjšimi
posegi, kot so odbijači toka in pragovi, lahko vodotoku povrnemo nekaj osnovnih
funkcij. Kjer pa je ob vodotoku na voljo več prostora, so za revitalizacijo smiselni
večji ukrepi, kot so vzpostavljanje meandrov, nadomestitev betonskega kanala z novo
sonaravno urejeno strugo, bočne zajede ipd. (Vrhovšek D., Istenič D., 2011).
Reko in obrečni prostor je potrebno aktivno vključiti v življenje prebivalcev, vendar
pa je to prostor, kjer se konfliktno srečujejo različni družbeni interesi in dejavniki:
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- Ljubljanica z ohranjenimi naravnimi elementi in svojo vlogo v mestnem središču
predstavlja visoko vreden prostor, ki je hkrati predmet neformalne rabe prostora (črne
gradnje, vrtički, odlagališča odpadkov)
- Ljubljanica v ekološkem smislu bogati mesto, hkrati pa je odvajalka odplak in trdih
odpadkov
- Nepozidan prostor ob reki predstavlja potencial za turistično in rekreacijsko rabo,
kmetijstvo, poselitev, industrijo, hkrati pa gre za pokrajinsko pomembna območja.
(Simoneti, 1997; cv: Eržen, 2010).
Da bi preprečili dolgotrajne poplave, je bila večina pritokov regulirana, kar je
pospešilo odtok polpavnih voda, hkrati pa pripeljalo do sedanjega stanja strug, ki
zaslužijo ustreznejšo ureditev kot zgolj omejitev z betonskimi cevmi in betoniranimi
bregovi (Mrak, 2011).
Vsak poseg, ki se pojavi v prostoru, pomeni vpliv na družbeno in naravno okolje, zato
je potrebno določiti prioritetne rabe prostora ter za vsako rabo narediti presojo vplivov
na okolje. Najcenejša oblika zmanjševanja obremenjevanja, je zmanjšana poraba
vode in s tem tudi zmanjšanje količin odpadne vode. Obdelava odpadne vode je
najpogostejši ukrep pri zmanjševanju onesnaženosti (reševanje problema na koncu
pipe). Problem bi bilo potrebno začeti reševati pri izvoru obremenjevanja (Mohar,
2001). Pri čiščenju odpadnih voda gre za čiščenje voda v čistilnih napravah. Pogoj za
to je zgrajeno kanalizacijsko omrežje.Vse dejavnosti na vodnem toku ali v porečju naj
temeljijo na treh zahtevah sonaravne paradigme in sicer, da obremenjevanje vodnih
virov ne presega asimilacijskih zmogljivosti okolja, da se zagotovi zmanjšanje porabe
vode ter da raba vodnega vira ne presega možnosti obnavljanja (Plut, 1997). Mestna
občina Ljubljana je v zadnjih letih na tem področju napredovala, predvsem z
izgradnjo centralne čistilne naprve v Zalogu za 360.000 populacijskih enot, ter z
dograjevanjem kanalizacijskega omrežja. Še vedno pa je na tem področju potrebno
veliko postoriti predvsem z dograjevanjem kanalizacijskega omrežja ter z obnovo
obstoječega omrežja.
Obvodni prostor Ljubljanice v Ljubljani je obdan s sklenjeno pozidanimi površinami,
njena struga pa je preoblikovana tako, da popolna renaturacija ni možna. Tok v
betonskem koritu onemogoča stik z vodo obrežnemu rastju, živalim in ljudem.
Ljubljanica ni aktivni oblikovalec svojega obvodnega prostora, zato je njen tok
monoton, neprivlačna pa je tudi zaradi svoje onesnaženosti. Ljubljanica na Barju je
popolnoma drugačna, saj je obvodni prostor poraščen, obdajajo ga kmetijske
površine. Bregovi so strmi, zato je dostop najlažji ob številnih kanalih, ki se iztekajo v
Ljubljanico. Ob primerni ureditvi ima ta del toka rekreacijsko – turistični potencial.
Ljubljanica je od Ljubljane do Podpeči oziroma Vrhnike plovna ter privlačna za ribiče
in ljubitelje ptic (Plut, 2007).
Betonska rečna korita ter regulirane ali celo kanalizirane vodotoke je treba
preoblikovati oziroma renaturirati, kjerkoli je to mogoče in smiselno. Z odpiranjem
strug vodotokov in sonaravnimi ureditvami je treba izboljšati ekološki status voda in
pripomoči k izboljšanju v krajinskem in okoljskem pogledu (ULRS, 2010).
Za vzdrževanje javnih površin pogosto zmanjka sredstev, kar se na nekaterih odsekih
kaže v slabi vzdrževanosti okolice in infrastrukture. Zanemarjenih območij se
prebivalci izogibajo, ker jim vzbujajo občutke nelagodja, zato je čiščenje in
vzdrževanje zelo pomembno, da je rečni prostor privlačen za prebivalce (Eržen,
2010). To je še posebej pomembno v ožjem urbaniziranem delu v mestu. Čeprav se
ponekod stanje izboljšuje. V zadnjem času so bili urejeni bregovi na desnem bregu od
Špice proti središču mesta ter oba bregova od zapornice na Ambroževem trgu do
Kodeljevega. Na tem mestu se pojavi problem delitve pristojnosti na državo in
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občino, po kateri je za vode in vodnogospodarske objekte pristojna država, za izgled
brežin pa občina, vendar pristojnosti pogosto prelagata druga na drugo. Urejanje ne
pomeni zgolj izpeljave poti tik ob vodi ter postavitve ustrezne infrastrukture, ampak
tudi izboljšanje stanja degradiranih delov struge. V mestnem središču bi stanje lahko
izboljšali z vnašanjem avtohtonih rastlinskih vrst namesto okrasnih gred, kar poleg
večje stopnje naravnosti pomeni tudi manjše stroške vzdrževanja (Eržen, 2010).
Rečni prostor razvrednotijo zaprti industrijski kompleksi, ki ovirajo prehodnost,
pomenijo vizualno motnjo in onesnažujejo vodo. Glede na to, da industrijski objekti
ob Ljubljanici praviloma niso vezani na vodo, bi bila potrebna sprememba
namembnosti, sanacija objektov in sancija ekološke degradacije. Problematična so
tudi območja nelegalne gradnje stanovanjskih, počitniških in drugih pomožnih
objektov. Nelegalna gradnja pomeni tudi neurejeno kanalizacijo, odlagališča
odpadkov (Rakova jelša, vrtički). V savskem delu Ljubljanice se pojavlja tudi
nelegalno pridobivanje peska in mivke iz rečne struge, za kar bi bilo potrebno uvesti
večji nadzor nad območjem in visoke kazni za prekrškarje. Nelegalne gradnje bi
morali porušiti in zemljišča zasaditi z rastjem, ali pa urediti zelene površine (parke,
rekreacijske površine) (Eržen, 2010).
Dosledneje bi bilo potrebno upoštevato določilo Zakona o vodah o 15 metrskem
varovalnem pasu ob vodi, ki je javno dobro vzdolž celotnega toka reke (Zakon o
vodah, 2002). Strožje bi bilo potrebno varovati pas 15 metrov od vode z namenom
zagotavljanja javnega dobra ter varovanja občutljivih habitatov in biotopov ob stiku
vodnega telesa in bregov.
9.3.

9.3.1.

Plovba - zakonska podlaga in predlagan režim plovbe po
Ljubljanici
Zakonska podlaga

Uporabo plovil na motorni pogon na Ljubljanici ureja Uredba o uporabi plovil na
motorni pogon iz leta 2004 . Uredba ureja za celotno Ljubljanico od njenega izvira v
Retovju, do izliva v Savo. Plovba na motorni pogon je na Ljubljanici prepovedana. Iz
tega je izvzeta plovba za namene izvajanja lovskih - gospodarskih in ribiško –
gojitvenih načrtov.
Plovila uporabljana za te namene morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
! Dolžina plovila ne presega 5 m.
! Plovilo poganja električni motor ali izvenkrmni motor z notranjim
zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 2,95 kW.
! Hitrost plovila ne presega 5 km/h.
! Pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski
odobritvi v skladu s predpisi, ki urejejo emisije hrupa in snovi iz motorjev,
namenjenih pogonu plovil.
Ne glede na zgornja določila pa je dovoljena plovba za plovila na motrni pogon
katerih namen je prevoz potnikov in tovora od avtocestnega mostu pri Črni vasi do
zapornice na Ambroževem trgu. Za ta plovila veljajo naslednja določila:
! Dolžina plovila ne presega 15 m, širina plovila 5 m, ugrez plovila pa ni globlji
od 60 cm.
! Plovilo poganja električni motor ali izvenkrmni motor z notranjim
zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 55 kW.
! Hitrost plovila ne presega 8 km/h.
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Pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski
odobritvi v skladu s predpisi, ki urejejo emisije hrupa in snovi iz motorjev,
namenjenih pogonu plovil.
Po celotni reki je dovoljena tudi plovba v rekeracijske namene s plovili brez
motornega pogona.
Zakon o plovbi na celinskih vodah ureja varnost plovbe po celinskih vodah določa
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plovna območja, plovila in plavajoče naprave ter
osebe, ki upravljajo plovila, pristanišča in druga mesta za dostop do vodnega
območja, določa elemente plovbnega režima, ureja vpisovanje plovil in plavajočih
naprav, dviganje potopljenih stvari in ureja nadzor nad varnostjo plovbe.
Pravilnik o rekreacijskih plovilih določa veljavne zakonske omejitve, ki morajo veljati
pri vseh plovolih, ki so zastopana na trgu oziroma se uporablajo za plovbo v
rekreacijske namene ali za preživljanje prostega časa. Določene so predvsem omejitve
v izdelavi in varnostne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za varno plovbo po celinskih
vodah (Lebar, 2009).
9.3.2.

Predlagan režim plovbe po Ljubljanici

Na reki je treba torej določiti najvišje hitrosti in moči motorjev saj te vplivajo na
prosojnost vode. Poleg omejitev vožnje, je potrebno uvesti nadzor nad ustreznostjo
motorjev, ki so v uporabi na reki. Najlažje bi bilo to uvesti z rednim preverjanjem
ustreznosti in brezhibnosti plovil ter pogonski agregatov s strani pooblaščenega
organa. Za pooblaščen organ predlagam mestno redarstvo. Mestno redarstvo bi
izvajalo nadzor nad prometom in izvajanjem uvedenih predpisov.
Negativne vplive plovbe na okolje lahko zmanjšamo z uporabo čistejših štiritaktnih
motorjev ali vsaj dvo taktnih novejše izdelave, seveda pa sta najčistejša električni
pogon in vesla. Pri teh motorjih obstaja potencialna nevarnost le zaradi morebitne
potopitve ali prevrnitve.
Uporabo starejših modelov motorjev, ki so verjetno že izrabljeni in s tem
predstavljajo nevarnost izpustov pa bi bilo potrebno povsem opustiti.
Nujno je ohraniti obstoječe omejitve hitrosti in se jih tudi držati. Lebar (2009, str. 74)
navaja rezultate raziskav, ki potrjujejo, da je omejitev do 8 km/h na reki Ljubljanici
smotrna. Pri visokih hitrostih lahko namreč pride do visokih valov, tudi do 50 cm, ki
povzročajo erozijo bregov in z njo povezane vplive. Hitrosti do 8 km/h ne povzročajo
nevarnega valovanja in težav, ki jih valovi povzročajo. Na ta način se minimalizira
vpliv na kakovost življenja rib in vodnga rastlinja. Pomembna je tudi oblika trupa, saj
ravno dno povzroča manj valov kot pa oblika trupa v obliki črke V. Pri tem je treba
omejiti tudi frekvenco plovbe, saj se s številom plovil na reki povečuje tudi njihov
vpliv na reko in obrežje. Tukaj lahko izpostavimo predvsem povečevanje motnosti
vode in valovanje, ki povzroča erodiranje bregov. Plovba na Ljubjanici ima
dolgoletno tradicijo. Čeprav je plovba na Ljubljanici kot pomemben način transporta
ljudi in blaga s prihodom železnice in motoriziranega cestnega prometa zamrla, ostaja
reka zanimiva za turistično in rekreacijsko vrsto plovbe. Plovba se zato prepove od
zapornice na Ambroževem trgu dolvodno vse do izliva v reko Savo. Na območju
gorvodno od Ambroževega trga se dovoli nemotorizirana plovba vzdolž celotnega
odseka do meje občine, v dogovoru s sosednjimi občinami tudi dlje. V turistične
namene bi bila smiselna plovba vsaj do Podpeči.
Čeprav plovba na vesla predstavlja manjši pritisk na okolje, ta ni zanemarljiv (Lebar,
2009). Zato se dovoli plovba le po glavni strugi reke in ne tudi po njenih pritokih.
Motorizirana plovba po krajinskem parku se dovoli le v turistične namene.
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Plovni režim je določen z odlokom in zajema naslednje ključne postavke:
! omejeno število ladij
! predpisane mere plovil
! predpisana moč motorjev
! določena so vstopno – izstopna mesta
! določen je urnik plovbe
Po predlogu Lebarja (2009, str.114) so dovoljene dimenzije plovil dolžine 5-15 m z
ravnim dnom, maksimalno višino 2,8 m ter ugrezom do 60 cm. Obvezna je uporaba
električnih motorjev z močjo do 55 kW.
Uredi se urnik plovbe za turistična plovila in tudi število plovil, ki naenkrat plujejo v
eno smer. Urnik plovbe se določi zaradi omejevanja vznemirjanja vodne in obvodne
flore in favne ter v izogib trčenjem. Plovila, ki vsa ob istem času plujejo v eno smer,
imajo tako manj možnosti za morebitna srečanja in s tem nesreče (Lebar, 2009).
Za namene turistične plovbe bi bilo potrebno sistematizarati privezna mesta.
Predlagam večje privezno mesto, kjer so možni tudi servisni posegi. To privezno
mesto mora biti dobro prometno dostopno in oskrbljeno z infrastrukturo kot sta voda
in elektrika. Tak privez bi bil najbolj smiselen na območju veslaškega kluba, kjer je že
nekaj pomolov, lokacija pa tudi zadostuje zgoraj navedenim pogojem. Večje
privezno mesto, kjer bi se lahko opravljale tudi servisne storitve predlagam na mestu
kjer so že obstoječi privezi nasproti špice. Tam bi bili posegi v prostor zaradi že
problikovane narave najmanjši, zagotovljena je dostopnost in potrebna infrastruktura.
Poleg tega je mesto v urbaniziranem delu mesta na robu samega središča Ljubljane.
Privez ob Livadi je primeren zaradi bližine gostinskega lokala in parkirnih mest ob
lokalu. V samem središču mesta sta predlagani dve privezni mesti. Ti mesti naj bost
manjši, zaradi ozkosti Ljubljanice v središču mesta in zaradi čim manjših posegov v
prostor in reko. Namenjeni naj bosta le vzstopu in izstopu potnikov na turistične
ladjice. Predlagan privez na Špici je možno urediti na več na nčinov. Služi lahko kot
vstopno-izstopno mesto za turitične ladjice, za izposojo čolnov, za krajše priveze,
gostinsko dejavnost in podobno. Poleg tega pa predlagam naslednje priveze, ki so
prikazani tudi na karti na sliki 26:
!
!
!
!
!
!
!

Na Barju ob koliščarski učni poti (vstopno-izstopna točka)
Gostilna Livada – vstopno/izstopno mesto
Ribiško društvo Barje – za potrebe ribičev
Društvo čolnarjev – servisno mesto
Špica– vstopno/izstopno mesto, večnamenski privez (rekreacija)
Tromostovje – vstopno/izstopno mesto
Novi most pri tržnici – vstopno/izstopno mesto

Smiselno bi bilo urediti tudi priveze izven Mestne občine Ljubljana na Barju. Na
primer v Podpeči, ki je prvo večje naselje ob Ljubljanici in kjer je tudi že urejena
turistična ponudba ob Ljubljanici, ter na Barju za potrebe dostopa do morebitnih
učnih in rekreacijskih poti na Barju
Poleg motorizirnega prometa se dovoli tudi nemotorizirana plovba na vesla. Plovba na
jadra je zaradi ozkosti reke namreč neprimerna. Eden od razvojnih dejavnikov bi bile
lahko točke, kjer bi si obiskovalci reke izposodili čoln na vesla ali na električni pogon.
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Slika 26: Karta predlaganih privezov na mestnem delu Ljubljanice
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9.4.

Ureditev vrtičkarskih območij ob Ljubljanici

Trenuten problem vrtičkov ne samo ob Ljubljanici, ampak tudi na drugih lokacijah v
Ljubljani, je onesnaženost in neurejenost. Toda obstaja sicer že nekaj urejenih lokacij
in tudi na nekaterih nekdaj neurejenih lokacijah ni več vrtičkov.
Zato bi bilo k temu problemu potrebno aktivno pristopiti. Poiskati je treba nove še
neonesnažene lokacije in na njih urediti območja vrtičkov s tipskimi objekti in
pomožnimi zgradbami in ustrezno infrastrukturo. Takšne lokacije se morajo nahajati
zunaj vodovarstvenih območij (Jamnik, Smrekar, et.al., 2009). Predlagam lociranje
morebitnih novih območij z vrtički na Barju ter ureditev že obstoječega vrtičkarskega
območja na levem bregu reke ob čolnarni nasproti Livade. Za vrtičkarrsko lokacijo na
Livadi skupna ponderirana ocena primernosti kaže, da ima ta lokacija najprimernejša
tla od vseh vrtičkarskih območij v Ljubljani (Jamnik, Smrekar, et.al., 2009). Za ostala
vrtičkarska območja je potrebna temeljita presoja. Primerna bi bila že obstoječa
območja ob večjih stanovanjskih naseljih v Mostah in v Štepanjskem naselju ob
Gruberjevem prekopu. Mestna občina Ljubljana je leta 2010 postavila prve vzorčne
vrtičke, ki imajo enotno funkcionalno in oblikovno zasnovo, enoten tip ograje,
urejeno parkirišče in način ravnanja z odpadki, oskrbo z vodo in urejene sanitarije
(Prvi vzorčni..., 2011).
9.5.

Predlogi za preprečevanje poplav

Številni vodotoki na proučevanem območju, vključno z reko Ljubljanico so tako
močno antropogeno preoblikovani, da sanacija skoraj ni več mogoča, oziroma je
omejena na obstoječo strugo (npr. znotraj naselij).
Z namenom preprečevanja poplav je potrebno ohranjati mokrišča, ki imajo funkcijo
zadrževanja vode, veliko samočistilno sposobnost in predstavljajo pomemben habitat.
Pomembna so tako z ekološkega kot z družbenega in gospodarskega vidika. So
naravni vodni zbiralniki (zmanjšujejo vpliv poplavnega vala) in viri pitne vode, poleg
tega bogatijo podtalnico. Mokrišča imajo pomembno vlogo pri prečiščevanju
onesnaženih voda, saj delujejo kot naravne čistilne naprave (presnova, zadrževanje
hranilnih snovi in sedimentov). Ustvarajajo tudi ustrezne habitate za številne
rastlinske in živalske vrste. Potrebno je ohranjati ustrezno pretočnost reke in pritokov,
potrebno je popraviti, dograditi vtoke in izboljšati njihovo funkcionalnost. Vtoki
oziroma prepusti morajo biti postavljeni na primernih mestih in ustrezno vzdrževani.
Kjer je več prostora so vodotokibolj primerni za večje posege v smislu sonaravnih
ureditev. Betonska korita nadomestimo z naravno urejeno strugo, ki vključuje različne
hidromorfološke strukture, s čimer se veliko pridobi na estetski in rekreacijski
vrednosti okolja kot tudi na kakovosti vode in uravnavanju vodnih količin na lokalni
ravni. V tem predelu onesnažena voda v strugi pogostokrat zaudarja, zato bi z
ekoremediacijskimi ureditvami (ukrepi za povečanje samočistilnih sposobnosti)
izboljšali kvaliteto in biotsko stanje vode ter s tem kakovost bivalnega okolja
prebivalcev mesta Ljubljane (Vrhovšek, Istenič, 2011).
Poleg gradbenih posegov v strugo vodotoka ter ukrepov preoblikovanja struge,
predstavlja pomemben del revitralizacije tudi ustrezna zasaditev rastlinja na brežinah
vodotoka. Pas vegetacije ob vodotoku služi kot prehod med vodnimi in kopenskimi
ekosistemi in je bistvenega pomena za ekološko zdravje vodnega telesa. Eden od
pogostih načinov zasadnje, katerega glavni namen je stabilizacija brežin, so vrbovi
popleti. To je plast prepletenih živih vej na brežini, ki je na dnu ponavadi utrjena s
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kamenjem in fašinami. Poplet nemudoma upočasni vodni tok ob brežinah in začne
zadrževati sedimente ter tako prispeva k čiščenju vode. Skupaj s poganjajočimi
rastlinami in koreninami se razvije močna zaščita pred erozijo. Poplet nudi dodaten
habitat pticam, malim insektom in malim sesalcem. Služi tudi kot zaščita pred
netočkovnim onesnaženjem, saj zadrži sedimente (Vrhovšek, Istenič, 2011). Poplavno
varnost je možno zagotoviti s sistemom zadrževanja visokih voda v višje ležečih
območjih in prevajanjem visokih voda na Barje z razbremenilnimi kanali. Urediti je
potrebno vodne zadrževalnike, vodne tokove pa povrniti v naravno stanje in jim tako
povečati samočistilne sposobnosti. Betonska korita, regulirane in zacevljene vodne
tokove je potrebno preoblikovati (renaturacija), kjer je to smiselno in možno. Z
odpiranjem strug vodnih tokov, mrtvimi rokavi in drugimi sonaravnimi ukrepi se
izboljša ekološko stanje vode (Plut, 2007).
9.6.

Predlogi za ureditev kolesarskega prometa vzdolž Ljubljanice

Mestna občina Ljubljana v prostorskem načrtu za leto 2010 daje prednost
nemotoriziranemu prometu kot so: pešci, kolesarji, rolarji, gibalno ovirani. To je ede
n izmed načinov zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v Mestni občini
Ljubljana. Prednost imajo rekonstrukcije cest z namenom izboljšanja kolesarskega
prometa. Še posebej se v prostorskem načrtu poudarja povezano in pregledno mrežo
visoko kakovostnih odprtih javnih prostorov na celotnem območju MOL, kamor
spadajo tudi linijske povezave, še posebej kolesarske steze. In v tem kontekstu se
poudarja izrabo linij vzdolž vodotokov kot eno izmed možnosti za nadgradnjo
kolesarskega prometa v Ljubljani (ULRS, 2010). Na ta način je možno povezati s
kolesarskimi stezami, ki potekajo vzdolž vodotokov, mestno zaledje z ožjim mestnim
središčem.Odlok tudi predvideva zasnovo zelenih površin mesta Ljubljana, katerega
osnovni namen je ohranitev oziroma obnova petih zelenih klinov, ki iz zaledja
prodirajo v mestno središče. Poseben element zasnove zelenih površin so povezave za
pešce in kolesarje, tako med posameznimi območji zelenega sistema kot tudi preko
klinov v naravno zaledje mesta. Kot eno izmed zaledij zelenega sistema je
opredeljeno tudi območje Barja, ki je funkcionalni del reke Ljubljanice (ULRS,
2010).
Kolesarski promet je vsestransko koristen, saj ne povzroča hrupa in drugih emisij, je
energetsko varčen ter razbremenjuje druge vrste prometa. Ker je radij gibanja
kolesarja v mestih več kilometrski, uspešno nadomešča uporabo osebnega avtomobila
na krajših razdaljah. Zato ga pri načrtovanju mestnih prometnih sistemov čimbolj
spodbujamo. Za kolesarski promet načrtujemo posebna vozišča zlasti tam, kjer so
množični izvori in cilji kolesarjenja. Torej med (spalnimi) naselji in šolami, športno –
rekreacijskimi središči, zabavščnimi conami, zoološkimi in botančnimi vrtovi. Tudi
mestno središče s trgovskimi, upravnimi, turističnimi in ostalimi podobnimi
dejavnostmi je cilj kolesarjev (Onuk, 2002).
Za kakovostno kolesarsko infrastrukturo je treba pri načrtovanju kolesarskega
omrežja zagotoviti predvsem pet temeljnih elementov: neprekinjenost, direktnost,
privlačnost, varnost in udobnost (ULRS, 2010).
Kolesarske steze lahko služijo tudi za povsem športno-rekreacijske namene. Takšne
načrtujemo v zelenih mestnih pasovih, gozdnih parkih ali skozi agrarno kulturno
pokrajino v bližini mesta. Kolesarjenje je tudi oblika igre, prometne vzgoje in
socializacije otrok.
Povrečna hitrost kolesarjev v mestih znaša 10-20 kilometrov na uro, izven naselij pa
15-30 kilometrov na uro. Kolesarski promet se odvija po kolesarskih poteh ali stezah
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in po kolesarskih pasovih na vozišču. Dimenziranje širin kolesarskih površin izhaja iz
dimenzij kolesa, kolesarjevega manevrskega prostora ter varnostnega prostora.
Vozišče za enega kolesarja je široko 1 m (minimalno 0,8 m). Take dimenzije ne
omogočajo prehitevanja. Zato je širina kolesarske steze 2 m, oziroma 2,5 m, če ob
stezi ni zgradb in drugih ovir.
V primeru kombinranega prometa pešcev in kolesarjev, naj bosta peš pot in
kolesasrka steza ločeni po višini, tlorisno pa po možnosti tudi z zelenico, v izogib
naletom. Najmanjša širina take kombinirane poti je 3 m, normalna pa 4 m. Pomembna
je tudi svetla višina pod mostovi, podvozi in drevesi, ki naj bo vsaj 2,5 m. Takšna
višina je pomembna zaradi varnosti in psihološkega momenta (Onuk,
2002).Kolesarske steze potekajo praviloma tudi ob hodnikih za pešce. Mešanje
prometa kolesarjev in pešcev ni zaželjeno, zato je nivojska ločitev obeh površin
ustreznejša. Denivelacija kolesarske steze naj znaša 5 cm. Najboljša je ureditev
kolesarskih stez ob obeh straneh vozišča za motorni promet, za vsako smer posebej.
Rešitve dvosmerne kolesarske steze ob eni strani vozišča so v križiščih nevarne, ker
vozniki motornih vozil ne pričakujejo kolesarjev iz obeh smeri. Zato je potrebno pri
projektiranju dvosmernih kolesarskih stez posvetiti posebno pozornost, križanju
predvsem v smislu ustreznega obveščanja voznikov motornih vozil.
Pri projektiranju širine kolesarske steze je potrebno upoštevati gostoto kolesarskega
prometa ter različno hitrost (kolesa z motorjem, športna kolesa itd.). Zato naj bo
omogočeno prehitevanje počasnejših vozil.
Ureditev površin kolesarskih stez je običajno izvedena v asfaltu, zagotovljen mora biti
odtok meteorne vode. Kjer kolesarske steze prehajajo v drug nivo, mora biti izveden
prehod z blago klančino. Utesnjenost prometnih površin v mestih in strnjenih naseljih
narekuje načrtovalcem kolesarskega prometa ureditev kolesarjenja v bolj skromni
obliki s kolesarskimi pasovi na vozišču. Spričo nestrpnosti voznikov motornih vozil
do počasnejšega prometa je na mestnih cestah in ulicah smotrno definirati s črto
ločene površine za kolesarje – kolesarske pasove, opremljene s piktogrami in
smernimi puščicami. Uvedba kolesarskih pasov je primerna na cestah, kjer hitrost
motornega prometa v povprečju ne presega 50 km/h in kjer je odstotek tovornih vozil
zanemarljiv. Po cestah, kjer potekajo proge mestnega javnega prometa, kolesarskih
pasov načeloma ne urejamo, v tujini pa so problem varovanja kolesarjev uredili z
vgraditvijo gumijastega ločilnega robnika (Otrin, 2006). Ljubljanica je primeren
koridor za ureditev kolesarskega prometa vzdolž reke in Gruberjevega prekopa.
Povezuje jugozahodni del mesta s severovzhodnim delom. Ko Ljubljanica priteče do
mesta se od njega ne oddalji, dokler ga ne zapusti. Na ta način preteče celo mesto in
poveže oba dela mesta. Z ureditvijo kolesarski in peš poti bi pridobili povezavo
vzdolž mesta, kot tudi prispevali k čistejšemu in cenejšemu transporttu ter povezali
meščane z reko. Kolesarske poti so že dobro urejene na območju Kodeljevega in
Štepanjskega naselja ter Fužin. Makedamska steza je delno urejena tudi vzdož
desnega brega Gruberjevega prekopa. Skozi Moste tečejo bolj ali manj urejene poti ob
Zaloški cesti in deloma ob desnem bregu Ljubljanice. Celo mestno jedro je cona za
pešce, vendar brez urejenih kolesarskih poti. Tak način ureditve večkrat predstavlja
nevarnost trkov in prometni kaos med pešci in kolesarji. Gorvodno od mestnega jedra
ter dolvodno od Fužin je ob Ljubljanici in tudi sicer za kolesarje bistveno slabše
poskrbljeno, oziroma sploh ni. Zato je potrebna ureditev kolesarskih stez na območjih
kjer kolesarske poti še niso urejene in navezava na obstoječe kolesarske poti. To bi
bilo mogoče z manjšimi posegi na območju Trnovega in Prul, kjer so kolesarske steze
že delno urejene ter skozi Črno vas in na delu Ižanske in Hladnikove ceste kjer teh
poti ni. Potrebno bi bilo proučiti tudi smiselnost ureditve in navezave kolesarskih poti
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naprej od Fužin. Dograditev kolesarske infrastrukture bi bila smiselna Vsaj do Vevč,
če ne vse do Zaloga. V Vevčah se zgoščata tako poslitev, kot tudi zaposlitvena
dejavnost, kar pomeni povečan promet in s tem smiselnost za ureditev kolesarskih
poti. Povezanost teh območji bi bilo potrebno izpostaviti kot ekološki koridor skozi
Ljubljano, katerega povezovalni element je reka Ljubljanica.

Predlogi ukrepov glede na členitev na tri območja

9.7.
9.7.1.

Predlagani ukrepi na prvem območju

V tem delu toka so prisotne razmeroma naravne rastlinske združbe, čeprav ponekod
antropogeni vplivi segajo do same struge v obliki kmetijstva in ponekod nedovoljenih
črnih posegov v obliki počitniških objektov. Na Barju od Podpeči do Ljubljane
doživljamo rečni prostor kot koridor zaraščen z rastjem. Vegetacijski pas je ozek,
širine od 5 do 10 m, ker ga ob reko utesnjuje kmetijska raba. Sklenjenost
vegetacijskega pasu ponekod prekinjajo gradnje ob bregu (Eržen, 2010). Ljubljansko
barje je naravno območje močvirij in šotišč, znano po redkih živalskih in rastlinskih
vrstah ter po ostankih prazgodovinske kulture koliščarjev, ki so vpisani v Unescov
seznam svetovne dediščine. Na pobudo MOL so na Ljubljanskem urbanističnem
inštitutu izdelali idejno zasnovo ureditve športno rekreacijskega parka Barje. Zasnova
predvideva ureditev sprehajalne, kolesarske in jahalne poti na Barju, ki bi povezovale
različne programske točke ter nudile različne doživljajske vsebine. Od osrednje
krožne poti, ki je namenjena zgoščenemu doživljanju Barja, bi se odcepile daljše
povezovalne poti proti osrednjemu delu Barja, kjer je več naravnih in kulturnih
znamenitosti. Obiskovalci bi tako lahko opazovali ptice, vodne razmere, ki ključno
zaznamujejo Barje, z ureditvijo etnografskega muzeja bi se seznanili z življenjem
mostiščarjev,... Avtomobilski promet bi ustavili na robu barja (Simoneti, Matjašec,
Jankovič, 2002). Na tem delu je potrebno ohraniti bregove, ker so najmanj
degradirani. Ljubljanica ima tu značilno podobo ravninske in barjanske reke. Uporaba
ekoremediacij v primeru Ljubljanice bi bila smiselna zlasti v njenem toku od Podpeči
do sotočja Ižice in Ljubljanice, kjer je več možnosti in prostora za ureditev blažilnih
območij in rastlinskih čistilnih naprav pa tudi ohranjanja mokrišč (Eržen, 2010).
Primerne bi bile zaradi razpršene poselitve in neurejene kanalizacije. Rastlinske
čistilne naprave so primerne zlasti za območja, ki so okoljevarstveno zelo občutljiva.
Učinkovitost rastlinskih čistilnih naprav je visoka tudi pozimi, predvsem zaradi
mikroorganizmov v prsti, ki ohranijo svojo aktivnost, medtem ko rastline pozimi niso
dejavne.
Rastlinske čistilne naprave lahko uporabimo za:
čiščenje voda iz skupin hiš, kmetij, farm, kampov in manjših naselij do 1000
PE;
• za večje obremenitve do 5000 PE, če je na razpolago dovolj prostora (za 1 PE
potrebujemo 2 do 3 m2 površine zemljišča);
• za terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah;
• za onesnažene vode na vodovarstvenih območjih;
• za individualne hiše, če je priklop na kanalizacijo oddaljen;
• za obarvane vode in odplake, ki vsebujejo strupene snovi (pesticidi, fenoli,
kovine).
(Bulc, Vrhovšek, 1996).
Na območju Ljubljanskega barja se lahko osnuje izobraževalna učna pot. Tematike bi
bile lahko različne, na primer koliščarska učna pot ali naravoslovna tematika. Na
•
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začetku učne poti se uredi vstopno-izstopna točka, do koder se lahko obiskovalci
pripeljejo s turistično ladjico. Na ta način se poveže turistično in izobraževalno
dejavnost na Ljubljanici.
Nujno je reba izpostaviti upoštevanje 15 metrskega varovalnega pasu ob vodi za
preprečevanje širjenja nedovoljenih posegov v obvodni prostor.
A) Scenarij šibke sonaravnosti
Glede na naravno stanje reke pa je potreba po zgoraj navedenih ukrepih relativno
majhna, še posebej v primerjavi z območjem dolvodno od meje Krajinskega
parka. Morebitni posegi v strugo samo so lahko le nujni posegi v okivru
zagotavljanja pretočnosti reke. Takšni posegi naj bi obsegali le odstranjevanje
plavja in drugih ovir, ki bi potencialno lahko ogrožali pretočnost reke. Potrebno je
zagotoviti ustrezen nadzor, ki bi zagotavljal spoštovanje predpisanega režima
plovbe in preprečeval črne gradnje ter ostale nedovoljene posege v vodni in
obvodni prostor.
B) Scenarij močne sonaravnosti
Poleg predvidenih ukrepov iz scenarija A se v tem scenariju zagotovi odstranitev
vseh obstoječih črno zgrajenih objekov ob bregovih in zagotovitev pogojev za rast
avtohotonega rastja. Potrebna je tudi sanacija bregov, kjer so nedovoljeno
preoblikovani. Taka preoblikovanost bregov se pojavlja predvsem ob omenjenih
črnih gradnjah. Odstraniti bi bilo potrebno vse pomole in zagotoviti, da se trdnost
bregov ustvari po naravni poti. Zdajšnji indvidualni posegi namreč predsatvljajo
veliko možnost za erozijo bregov, ki so na teh mestih nezaraščeni in porasli le z
urejeno travo.
Predlaga se popolna prepoved plovbe na celotnem območju. Izjeme v omejitvi bi
bile le pristojne službe pri opravljanju ustreznih vzdrževalnih del ter ribiči za
nujne vzdrževalne in nadzorne ukrepe.
9.7.2.

Predlagani ukrepi na drugem območju

Od meje krajinskega parka do meje s tretjim območjem, torej avtocestnega mostu pri
Bizoviku so bregovi Ljubljanice sicer naravni (niso utrjeni), vendar je obrežna
vegetacija sestavljena iz nasajenih tujih vrst, velik je delež okrasnih rastlin in sadnega
drevja. V mestu naravne vegetacije ni in se tudi ne bi mogla ohraniti, ker bregove
redno vzdržujejo. Od Gruberjevega prekopa do Zaloga je obrežna vegetacija
sestavljena iz naseljenih dreves ter grmovnic in ovijalk, v neposredni bližini pa so
urejene zelene površine (parki, rekreacijske površine) (Simoneti, 1997).
Glede na to, da je naravna vegetacija na tem delu uničena ali spremenjena, se je treba
pri urejanju izogibati vnosu agresivnih alohtonih vrst, ki se lahko hitro nenadzorovano
razširijo izven urejanega območja. Pri posegih ali spremembah namembnosti je treba
zlasti poskrbeti za ohranitev zamočvirjenih in vlažnih rastišč z naravno vegetacijo. V
delu toka skozi center pa bi na delih, kjer to prostor omogoča, vzpostavili vegetacijski
pas. V mestu je doživljanje reke problematično tam, kjer je raba prostora taka, da
pešcem onemogoča dostop do reke npr. parkirišča. Potrebno bi bilo urediti parkirne
hiše na obrobju mesta, ukinitev obstoječih parkirišč ob reki ter spremeniti le – te v peš
cone. Okolica bolnice bi se morala urediti v parkovne površine za oddih bolnikov. Od
centra do Zaloga je Ljubljanica bolje vključena v življenje sosesk, saj so tam urejeni
parki (Štepanjsko naselje, Fužine). Obrežni pas je širok, bregovi pa položni (Eržen,
2010).
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Urbanizirani del reke je najbolj kočljiv od vseh treh navedenih območij. Tu se
prepletajo različne dejavnosti in različni interesi. To območje je od vseh tudi najbolj
antropogeno preoblikavano. Tu predlagam ekoremediacije, kjer so možne. Obsegajo
naj odstranjevanje betonskih korit kjer je to možno in smiselno. Ohranjanje naravnega
stanja bregov kjer so bregovi v naravnem stanju. Posebna pozornost naj bo namenjena
odstranjevanju plavja in odpadkov iz struge in bregov. Na ta način se poveča
pretočnost reke, na urbaniziranem delu pa ni zanemarljiv niti estetski videz. Čebulj
(2002, str. 120) predlaga območje Ljubljanice ob Zaloški cesti ob soseski Vodmat
tehnološki park. Tehnološki park naj bi stal neposredno ob reki na njenem levem
bregu, nekje na območju nekdanje Pletenine. Z desnim bregom ga povezuje pešaška
brv. Predlagana lokacija je primerna zato, ker je dobro osončena, se nahaja
neposredno ob prometni vpadnici, na obeh straneh so urejeni pločniki in kolesarske
poti. Brv bi povezovala tehnološki park s stanovanjskim območjem Novih Poljan na
drugi strani reke. Park je zasnovan s štirimi potmi, ki ga razdelijo na pet ločenih
delov. Trije so namenjeni raziskovalni dejavnosti (delavnice, razstave, poizkusi, ipd.),
četrti pa je namenjen okrepčevalnici. Park je zasnovan kot odprt in zelen prostor,
ločen na različne tematske sklope. Zasnovan je tako, da omogoča čimvečjo
prehodnost.
Poleg tega predlaga območje ob sotočju glavne struge Ljubljanice in Gruberjevega
kanala kot park s pergolami kot počivaliči ob poteh, razstavo rastlin na prostem,
ureditev brežine z zasaditvijo zelenja, postavitviji klopi, rastlinjakov ipd. Ob tem bi se
postavil akvarij za prikaz tematskih razstav s področja flore in favne. Na ta način bi se
območje, ki je bilo dosedaj dokaj neurejeno in premalo izkoriščeno, umestilo v
prostor in izkoristilo njegovo lokacijo. Območje je sicer po eni strani slabše dostopno
saj je razrezano s strani dveh rokavov reke ter Kajuhove ceste. Prednost območja pa je
lega blizu centra mesta in ob večjih stanovanjskih naseljih Štepanjsko naselje in
Štepanja vas (Čebulj, 2002). Na teh predlaganih mestih bi bilo za gradnjo smotrno
uporabiti montažno gradnjo. Montažna gradnja je postopek v gradbeništvu, ki z
normiranjem setavnih delov omogoča preprosto in hitro sestavljanje, montažo in
popravilo z zamenjavo. Pomeni sestavljanje objektov iz mersko kompatibilnih
elementov. Prednosti montažne gradnje so: premišljena uporaba materialov; manjša
poraba energije in stroškov gradnje; zmanjševanje odpadkov in možnost ponovne rabe
in recikliranja; večja hitrost gradnje in krajši reakcijski čas ob popravilih; tovarniška
izdelava elementov predsatvlja večji nadzor nad kvaliteto in neodvisnost od
vremenskih razmer, omogoča tudi fleksibilnost in mobilnost (Korenjak, 2001). Na
začetku tega območja je največ potenciala za različno rabo Ljubljanice in njenega
obvodnega prostora. Območje od Livade do izlva Gradaščice v Ljubljanico je
tradicionalno močno izrabljano v različne namene. Tu so še neizkoriščene možnosti.
Infrastruktura za kopališče na Špici je že postavljena in ob izboljšanju kakovosti vode,
se bo lahko uporabljala za svoj osnovni namen. Tu je možnost za ureditev čolnarske
dejavnosti in za različne druge namene. Na primer kulturne dejavnosti, ureditev
piknik prostorov, gostinsko dejavnost, športno-rekreacijske namene in podobno.
Nujno je reba izpostaviti upoštevanje 15 metrskega varovalnega pasu ob vodi za
preprečevanje širjenja nedovoljenih posegov v obvodni prostor.
A) Scenarij šibke sonaravnosti
Ureditev bregov vzdolž celotnega območja. Na odsekih kjer je struga betonirana in se
v betonskih koritih pojavlja le okrasno rastlinje je to rastlinje potrebno ohranjati v
zdravem in urejenem stanju predvsem iz estetskega videza. Kjer se pojavlja
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zaraščanje je to rastje potrebno urediti, da bo po eni strani zagotavljalo trdnost bregov,
po drugi strani pa dajalo obrežju videz urejenosti in občutek zelenega okolja.
B) Scenarij močne sonaravnosti
Poleg posegov opredeljenih v scenariju A predlagam naslednje ukrepe. Odstranitev
črnih gradenj neposredno ob vodi upoštevajoč določila zakona o vodah v pasu 15
metrov od vode, ki je javno dobro. Ta pas razglasiti za poseben varovalni pas kje je to
mogoče . Take gradnje se pojavljajo na območju Rakove Jelše, Ilovice in posamezni
objekti na levem bregu v Mostah. Po odstranitvi teh objektov bi bila pottrebna
sanacija brežin. Po sanaciji brežin bi se delež teh brežin renaturaliziral, delež pa bi bil
lahko namenjen posameznim dejavnostim. Te dejavnosti bi bile namenjene
povezovanju reke s prebivalstvom Torej različne turistične kapcitete kot so kopanje,
veslanje, urejeni prostori za piknike. Uporabiti jih je možno kot prostore za razstave
na prostem in ostale kulturne dejavnosti ter gostinsko ali izobraževalno dejavnost.
Popolna prepoved plovbe na celotnem območju. Izjeme v omjitvi bi bile le pristojne
službe pri opravljanju ustreznih vzdrževalnih del ter ribiči za nujne vzdrževaln in
nadzorne ukrepe.
9.7.3.

Predlagani ukrepi na tretjem območju

Od Zaloga do sotočja s Savo je naravna vegetacija uničena, oziroma so jo nadomestile
alohtone, okrasne in kulturne rastline (Simoneti, 1997). Kljub temu predlagam
podoben režim varstva kot na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.
V delu toka od Zaloga do izliva v Savo je možno ohranjanje mokrišč in vzpostavitev
vegetacijskega pasu (Simoneti, 1997). Od Fužin do sotočja s Savo ima Ljubljanica
meandrirajočo strugo. Obrečni prostor je v kmetijski rabi in ga poleg njiv sestavljajo
mokri travniki in logi, opazne pa so tudi ježe, kar Ljubljanici daje videz nižinske reke.
Reka ima tu tudi poplavno območje do prve rečne terase. Poselitev je dvignjena na
prvo teraso in se zaradi poplavnega območja ne sme širiti nižje, ker je pomembno
ohraniti mokrišča (Simoneti, 1997). Na tem območju je potrebno postaviti opozorilne
table, ki prepovedujejo odlaganje odpadkov. Tretji, dolvodni del je po antropogeni
problikovanisti med prvima dvema. Predstavlja počasen prehod iz popolnoma
urbaniziranega mestnega dela v bolj naraven, neokrnjen svet. Smiselno bi bilo poleg
vodovarstvenih ukrepov uvesti tudi ukrepe, kakršni veljajo v Krajinskem parku
Ljubljansko barje. To ni možno na vseh delih območja, je pa možno na obširnejših
kmetijskih in travniških območjih. Na ta način bi se uveljavil mehanizem ohranjanja
narave in naravnih habitatov.
A) Scenarij šibke sonaravnosti
Ta scenarij predvideva minimalne posege v reko in obrečni prostor. Zagotavlja
nemoten potek vode z odstranjevanjem plavja in drugimi ukrepi za zagotavljanje
pretočnoiti reke z vidika preprečevanja na poplav. Prevideva nadzor nad posegi v reko
in obrečni prostor. Prepoved plovbe vzdolž celotnega območja z izjemo usteznih
služb za namene vzdrževalnih del.
B) Scenarij močne sonaravnosti
Uveljavitev dodatnih omejitev glede na scenarij A v obliki varstvenega režima po
vzoru Krajinskega parka Barje. Na ta način se zavarujejo naravne vrednote, ohrani
biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Ohranijo in zavarujejo se
habitati in habitatni tipi ter rastlinske in živalske vrste ter njihovo število.
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Zavarovano območje bi obsegalo zadnji del toka Ljubljanice od Kašeljskega griča,
Zgornjega Kašlja do reke Save in izliva Ljubljanice v Savo. Ožje zavarovano območje
s strožjimi omejitvami bi obsegalo zadnji del toka Ljubljanice z njenimi bregovi od
Zgornjega Kašlja do njenega izliva v Savo.
Zavarovano območje bi prispevalo k trajnemu sonaravnemu gospodarjenju z
varovanjem narave in spodbujanjem sonaravnih dejavnosti. Težilo bi k ohranjanju
kmetijske dejavnost, saj bi s tem ohranjalo kmetijsko pokrajino in prispeval k
samooskrbi mesta. Kmetijstvo pa bi moralo upošetati posebnosti zavarovanega
območja, kot si na primer opravljanje dejavnosti in posegov na ekološko manj
občutljivih območjih v času in na prostoru, ki ne sovpada z obdobji, neugodnimi za
živali in rastline rastlinskih in živalskih vrst. Predpisana bi bila vsaj integralna
kmetijska proizvodnja. Obvezno bi bilo spodbujanje razvoja tistih gospodarskih in
drugih dejavnosti, ki s sonaravnim načinom izkoriščanja naravnih dobrin zagotavljajo
gospodarski in socialni razvoj. Potrebno bi bilo tudi ozaveščanje in seznanjanje
javnosti in lokalnega prebivalstva.
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SWOT analiza

9.8.

Na koncu poglavja je predstavljena SWOT analiza. Analiza v pregledni tabeli
povzame glavne značilnosti Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana. Prikaže
glavne razvojne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.

Razvojne prednosti

•

•
•
•

v zaledju Ljubljane (Barje) je
ohranjeno in razmeroma
neonesnaženo naravno okolje
bogata naravna in kulturna
dediščina
dokaj ohranjeno okolje na
Ljubljanskem polju
kmetijsko primerna zemljišča na
Ljubljanskem polju

Razvojne slabosti

•
•
•
•
•
•
•

Razvojne priložnosti

•
•
•
•

•
•
•

•

spodbujanje ekološkega
kmetijstva
ekoturizem
ozaveščanje in izobraževanje
prebivalstva
ob nadaljni sanaciji odpadnih
voda bi lahko dosegli kakovost
kopalnih voda
določitev rekreacijsko
prednostnih območij
urejena plovba
zajezitev in sanacija črnih
gradenj, odlagališča odpadkov in
vrtičkov
Ljubljanica kot prometni
(kolesarski) koridor

zaraščanje
poplave
neurejeni bregovi
velik pritisk poselitve
neurejena kanalizacija
regulirane in zabetonirane struge v
Ljubljani
preoblikovani bregovi gorvodno od
mesta

Razvojne nevarnosti

•
•

•
•
•
•

divja odlagališča na Barju, ki
vsebujejo tudi nevarne snovi
gradnja igrišča za golf na starem
delu deponije, zaradi intenzivne
uporabe pesticidov in herbicidov, ki
pronicajo v vodotoke in podtalnico
črne gradnje
neurejena kanalizacija
neurejena plovba po reki
nedovoljeni posegi v obrežni prostor
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10.

Zaključek

Urbana območja so območja najintenzivnejšega onesnaževanja, škodljive posledice
pa se prenašajo na lokalno, regionalno in globalno okolje. Bodoče okoljske razmere v
mestih so predvsem odvisne od uspešnosti sonaravnega gospodarjenja z mesti in
njihovo okolico. Sonaravnost mora glede na razsežnost ekoloških posledic postati
izhodišče ter smoter našega delovanja na področju urejanja mestnega prostora,
razvoja gospodarstva ter vsakršnega poseganja v prostor.
Ljubljanica je v današnjem času relativno neizkoriščena reka, sploh če upoštevamo
dejstvo, da teče skozi glavno mesto, kjer je potencial za izkoriščanje velik. Poleg tega
jo pestijo onesnaženost zaradi neurejene kanalizacije, zaraščanje in črne gradnje tik ob
bregovih. Za ureditev navedenih težav bi bilo potrebno celovito pristopiti k
sonaravnemu gospodarjenju z Ljubljanico s temeljito premišljenimi projekti. Kajti
vsak dodaten poseg v prostor pomeni dodaten poseg v okolje, čeprav je lahko
dolgoročno koristnejši od obstoječega stanja.
Reka Ljubljanica je pokrajinskoekološko pestra heterogena reka. Je kraška reka,
katere tok je enkrat podzemski, drugič površinski. Njen tok na Ljubljanskem barju je
izključno ravninski z majhnim strmcem in večjimi pretoki, ki sezonsko nihajo in se z
leti manjšajo. Vzdolž celotnega poučevanja reke se na veliko mestih pojavlja
zaraščanje bregov. Zaraslost je večinoma dobrodošla zaradi varovanja pred visokimi
vodami, erozijo in zagotavljanja življenjskega prostora mnogim živalskim vrstam. Na
urbaniziranih območjih pa večkrat predstavlja moteč element. Poleg možnega
oviranja vodnega toka, predstavljajo zarasli bregovi oviro za peš in kolesarski promet
ter estetsko moteč dejavnik v urbani pokrajini. Na območju Ljubljanskega barja je
Ljubljanica prelepa reka, ki s svojim počasnim tokom opazovalcu vliva mirnost. Daje
videz neokrnjene narave. Na tem območju veljajo določbe Uredbe o Krajinskem
parku Ljubljansko barje. Kljub temu obstajajo možnosti za izboljšanje stanja.
Izboljšave so potrebne pri nadzoru nad nedovoljeno rabo prostora ob reki. Na tem
delu so največja težava črno zgrajeni počitniški objekti ter preoblikovani bregovi ob
njih, tudi v obliki nelegalnih privezov.
Ko Ljubljanica priteče v urbaniziran del najprej preide črno zgrajena naselja z
neurejeno kanalizacijo, nato pa teče po popolnoma preoblikovani strugi v obliki
betonskega korita. Nato znova preide v manj urbaniziran svet na območju
Ljubljanskega polja v bolj naravnem stanju. Za to območje je značilna pestra raba tal,
tako v obliki poselitve kot tudi zaraščanja in kmetijstva. Na podlagi analize stanja
tako po kabinetnem, kakor tudi po terenskem proučevanju stanja okolja ob Ljubljanici
sem poskušal predstaviti konkretne predloge za sonaravno gospodarjenje z
Ljubljanico.
Vzdolž reke se pojavljajo različni pritiski nanjo in na vsakega od njih se je potrebno
primerno odzvati. Ljubljanica, kot reka, nima znatnih pritiskov na podtalnico. Na
območju Ljubljanskega barja ni hidrološke povezave med reko in podtalnico. Pri tem
moram vedno imeti v mislih trajnost in čim bolj sonaravno gospodarjenje. Potrebno je
vsekakor urediti kanalizacijo in preprečiti izlivanje odpadnih voda v Ljubljanico, tako
s strani poselive, kot tudi z odlagališča na Barju. Na odlagališču je možna
ekoremediacija starega dela z rastlinsko čistilno napravo.
Na Barju in delu mestne Ljubljanice se pojavljajo široke možnosti za rekreativno rabo
vode in obvodnega sveta. Kot najbolj opazno je seveda čolnarjenje, oziroma plovba
po Ljubljanici. S primerno ureditvijo režima plovbe, ter primernimi dimenzijami
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plovil in pogonskih agregatov, je možna plovba po Ljubljanici z minimalnimi pritiski
na reko. Dodatne dejavnosti na reki so lahko tudi: veslanje, prostori za piknike in
vrtičke, razne učne in kulturne poti, ob izboljšanju kakovosti vode, tudi kopanje. Taka
raba prostora je smotrna tam, kjer je omogočen dostop, kjer so ljudje že tradicionalno
navajeni na takšno rabo prostora in kjer ne bi bili potrebni preveliki posegi v
pokrajino za zagotavljanje ustrezne rabe prostora v te namene. Na območju dolvodno
od središča mesta, na Ljubljanskem polju, je Ljubljanica zopet v naravnejšem stanju,
kjer pa pogosto tudi poplavlja. Tu je potrebno reko podobno zaščititi kot na
Ljubljanskem barju in na ta način zagotoviti sonaravno gospodarjenje z vodo in
obvodnim prostorom. Možnosti so za spodbujanje ekološkega kmetijstva in na ta
način vsaj delne kmetijske samooskrbe mesta.
Ljubljanica s svojo geografsko lego lahko postane zelen koridor, ki bi s kolesarskimi
potmi povezoval skrajne dele mesta. V ta namen je potrebno dograditi in urediti
kolesarske poti na določenih območjih kjer so kolesarske poti nezgrajene oziroma
neustrezne. Ob Ljubljanici in Gruberjevem kanalu so območja kjer je možna ureditev
vrtičkarskih območij, saj so že zdaj tam vrtičkarska območja, ki so blizu blokovskim
naseljem iz katerih večina vrtičkarjev prihaja.
Za približanje reke prebivalcem in kakovostnejšo rabo vodotoka in prostorom ob
njem je potreben celovit pristop k sonaravnemu gospodarjenju z Ljubljanico. Samo
učinkovita in nadzorovana trajnostna raba prostora lahko omogoči ohranjanje
edinstvenosti Ljubljanice in prostora ob njej.
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11.

Summary

The urban area is subjected to the most extreme types of pollution and the negative
influence affects the local, regional and global environment. Future environmental
situation in urban areas is heavily dependent on the ability for a sustainable
management together with cities and their surroundings. Due to the importance of its
ecological impact, the sustainability must become a priority in the area of urban and
economic development as well as any other form of impacting the environment.
Today, the Ljubljanica River is a relatively underused river, especially considering the
fact that the river runs through our capital city, where the potential for use is great. It
is also affected by the pollution due to unregulated sewage outlets, vegetation
overgrowth and illegal construction on the riverbanks. The solution of these problems
requires a comprehensive approach to the sustainable management of the Ljubljanica
River with carefully deliberated projects; namely, every activity, affecting the area, is
also an activity that affects the environment, even if its long-term effect is more
beneficial than the current state.
The Ljubljanica River is an ecologically and geographically diverse river. It is a
karstic river with both underground and surface flows. Its flow through the
Ljubljansko Barje area is flat and it has a low slope gradient. It has higher rates of
flow, fluctuating seasonally and decreasing annualy. Along its stream overgrowth of
the riverbanks can be seen quite commonly. The overgrowth is mostly beneficial, as it
offers protection from flooding and erosion and it also offers living space for
numerous animal species. However, in the urban area, it mostly represents a nuisance.
Besides possibly hindering the water flow, the overgrown riverbanks also represent
obstacles for foot and bicycle traffic and it is also is just aesthetically unpleasant. In
the area of Ljubljansko Barje, the river Ljubljanica has a beautifully calming effect on
its surroundings, promoting the idea of nature being untouched by human hand. This
area is protected by the provisions of the Decree on the Ljubljansko Barje Landscape
Park. Despite that, possibilities for improvement exist. Improvements are necessary in
the area of controlling illegal spatial use. In this area, illegally constructed weekendhouses and modified riverbanks, often in the form of illegal mooring places, represent
the biggest problem.
When Ljubljanica runs into the urbanized area it first passes the illegal settlements
with unregulated sewage and then flows through a completely modified concrete
streambed. It eventually continues into a less urbanized part of the Ljubljana Polje
area. This area is marked by diverse land use, both in the sense of human settlement
as well as in the sense of overgrowing and farming. On the basis of study and field
analysis of the environment around the Ljubljanica River I have tried to present
concrete suggestions for a sustainable management of the Ljubljanica River. The
situation in the field shows diverse use of the surrounding land. The Ljubljansko Barje
area, where untouched environment would be expected, is full of examples of
individualistic activity, affecting the environment, which continues right into the
center of the city. The urban part of the river is mostly marked with the urabn use of
space and the river flows down a concrete riverbed. Along the length of Ljubljanica
River, one can find examples of overgrowth and activity, affecting the area around the
river and the riverbeds, which cannot be considered sustainable. In the Ljubljansko
Polje area the Ljubljanic river flows down a mora natural riverbed and agricultural
use, urbanisation and the natural appearance of the river interchange. One can also
notice the consequences of the flooding and the use of land that is adapted to flooding.
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Many different pressures on the river can be seen along its channel and each of them
requires a suitable response. Ljubljanica as a river does not have a significant
influence on the groundwater, as there is no hydrological connection between the
river and the groundwater in the area of Ljubljansko Barje. However, with regards to
that, we still have to consider sustainability and sustainable development. In any case,
sewage has to be regulated and further discharge of wastewater into the Ljubljanica
River prevented, both from the settlements along the river as well as the Barje waste
landfill. Ecoremediation of the old part of the waste landfill is possible with
fitoremediation.
In the Barje area and the part of urban Ljubljanica River there are numerous
possibilities of recreational use of waterway and the area around it. Boating and river
navigation on the Ljubljanica River are among the most obvious ones. With the right
traffic regulation and appropriate boat-size and propulsion systems navigation is
possible with minimal pressures on the river environment. Other additional river
activities comprise: rowing, picnic places and gardening plots, different education and
cultural paths, and, if the quality of river water is improved, also bathing.
Such spatial use is rational where the access to the river is possible, where people are
traditionally used to such use of space, and where activities, affecting the
environment, to enable such use of space would not be too extreme. In the part
downstream from Ljubljana, in the Ljubljansko Polje area, the Ljubljanica River
flows through a much more natural environment, however, the flooding is also more
common there. The river should be protected similarly as in the Ljubljansko Barje
area here and thus ensure sustainable management of the river and the surrounding
area. Opportunities for stimulation of ecological farming exist, which would also
enable, at least partly, self-sufficient supply of the city.
Ljubljanica River area could, with its geographical position, become a green corridor,
which would connect remote parts of the city. For this purpose, bicycle routes should
be extended or constructed in the areas where such bicycle routes do not exist or are
unsuitable. Along the Ljubljanica River and Gruber's Canal there is a possibility of
planning gardening plots, as there are already some gardens in these areas that are
close to apartment blocks complexes, where the majority of hobby-gardeners live.
The working hypotheses set in the beginning of this paper can be confirmed in the
entirety. The current state of the river and its riverbeds shows the consequences of
past activity. This is demonstrated by industrial facilities in the places where they
don’t belong, overgrowing of the riverbeds, illegal construction and illegal mooring.
The opportunities of development of Ljubljanica River are still existent, the water
quality is improving and will continue to do so, if the promises of Ljubljana
municipality about the building and improving of the sewage system are true. There
are also numerous opportunities for the improvement of land use along the riverbeds
if the comprehensive and well thought-out planning of the use of the river and its
surroundings is upheld.
To bring the river closer to people and to ensure a better use of the waterway and the
environment surrounding it, a comprehensive approach to sustainable river
management is necessary. Only an efficient and controlled sustainable spatial use can
ensure the preservation of the uniqueness of the river and its surroundings.
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