UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

MOŽNOSTI SONARAVNEGA RAZVOJA PORE!JA
SPODNJEGA TOKA LJUBLJANICE

Študijski program:
GEOGRAFIJA - S

Mentor: dr. Metka Špes, izr. prof.

Ljubljana, 2010

!

Hana Eržen

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

!

MOŽNOSTI SONARAVNEGA
LJUBLJANICE

RAZVOJA

PORE!JA

SPODNJEGA

TOKA

Izvle"ek:
V diplomskem delu je predstavljeno pore!je spodnjega toka Ljubljanice ter možnosti
sonaravnega razvoja pore!ja spodnjega toka Ljubljanice. Prikazane so osnovne geografske
zna!ilnosti Ljubljanice in pokrajine ob Ljubljanici (Ljubljansko barje), ovrednoteni so
dosedanji posegi v pore!je Ljubljanice ter aktualno stanje reke. Sledi predstavitev odnosa
prebivalstva do Ljubljanice, ki temelji na vprašalniku ter predlogi za izboljšanje stanja in
sonaravno rabo pore!ja Ljubljanice. Na koncu je za pore!je spodnjega toka Ljubljanice
izdelana SWOT analiza, kjer so na kratko predstavljene razvojne prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti obravnavanega obmo!ja.
Klju"ne besede: pore!je Ljubljanice, sonaravni razvoj, odnos prebivalcev, onesnaževanje
voda.

POSSIBILITIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BASIN OF
THE LOWER SECTION OF THE LJUBLJANICA
Abstract:
This diploma thesis presents the basin of the lower section of the Ljubljanica as well as
possibilities for the sustainable development of the basin of the lower section of the
Ljubljanica. Basic geographical features of the Ljubljanica and the immediately surrounding
region (Ljubljansko barje / Ljubljana marsh) are shown, while interventions in the
Ljubljanica’s basin hitherto and the present state of the river are assessed. There follows a
presentation of residents’ attitudes to the river, based on a questionnaire and recommendations
concerning both improving the river’s state and the sustainable use of the Ljubljanica. Finally,
a SWOT analysis of the Ljubljanica river basin is carried out, in which the strengths,
weaknesses, opportunities and threats of the region in question are briefly presented.
Key words: Ljubljanica basin, sustainable development, attitudes of residents, water pollution
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I. UVOD
I. 1. UVOD
Pore!je spodnjega toka Ljubljanice zajema pokrajino in tok reke Ljubljanice od Podpe!i do
izliva Ljubljanice v reko Savo pri Zalogu.
Mesto oziroma prebivalci mesta so v današnjem !asu vedno bolj odtujeni od narave in soljudi,
kar predstavlja resen družbeni in prostorsko ureditveni problem.
Nove zamisli o urejanju mestnega življenja v povezavi z naravo so prispevali utopi!ni
socialisti že v 19. stoletju. Takrat se je pojavila ideja vrtnega mesta, v katerem se prepletajo
stanovanja, industrijske zgradbe ter vrtovi in javne zelene površine.
Na odnos do urejanja pokrajine v mestu so pomembno vplivala sodobna spoznanja ekologije.
Sodobno urejanje mestne pokrajine se mo!no odziva na spremenjeno ekološko zavest v
družbi – vsaj želimo, da bi se. Mestno okolje je zelo obremenjen ekosistem, zato moramo
poskrbeti in mu pomagati, da se bo sposoben ohranjati in obnavljati.
Pomemben element mestne pokrajine so vode. Prizadevanja za !iste mestne vodotoke mora
dopolniti tudi skrb za obnovo biocenoz na njihovih bregovih. To so pogosto dosegli na ra!un
spreminjanja rabe obrežnega prostora, tudi !e so se zato morali odpovedati pozidavi sicer
ekonomsko dragocenega mestnega prostora. Pri nas žal prevladuje prepri!anje, da so pozidane
površine pozidane za vedno.
V Ljubljani se je odnos do voda pokazal pri ureditvi prostora na obmo!ju nekdanje tovarne
Pletenina. Po rušenju tovarniških objektov se je pojavila lepa priložnost, da bi povrnili
bregove Ljubljanice v bolj naravno obliko, ki bi ustrezala tako naravnemu okolju v mestu, kot
tudi potrebam ljudi po sprostitvi v prijetnem obvodnem okolju, vendar so to priložnost
zamudili.
Urejanja mestne pokrajine se je treba lotiti !lenjeno in ob upoštevanju številnih njenih
pomenov in funkcij. Pri prostorskem na!rtovanju je bilo storjenih tudi precej napak, ko so se
pozidala ali osušila ekološko dragocena mo!virna, obvodna ali celo poplavna zemljiš!a, ki bi
lahko predstavljala pomembna obmo!ja zelenih površin v mestnem okolju.
Težave v razvoju mest izhajajo tudi iz šibkega vpliva, ki ga imajo mesta sama pri odlo!itvah o
razvoju mestnega prostora. Ve!ji nadzor mestnih uprav nad mestnimi in obmestnimi zemljiš!i
je pogoj tako za smotrno urbanisti!no na!rtovanje, kot tudi za ustrezno sonaravno urejanje
mesta in mestne pokrajine ter mestnega okolja (Maruši!, 1999).
S pojmom sonaravni razvoj poudarjamo nujnost prostorske organizacije bivanja, dela in
preživljanja prostega !asa znotraj omejitev oziroma zmogljivosti narave. V devetdesetih letih
20. stoletja se je oblikovala planetarno zasnovana razvojna strategija, ki je zasnovana na
uravnoteženem, dinami!nem razmerju med materialnim napredkom in varovanjem okolja.
Materialna dejavnost ni sonaravna, kadar povzro!a zmanjševanje biotske raznovrstnosti,
iz!rpavanje naravnih virov, degradacijo okolja ter negativno vpliva na !lovekovo zdravje in
kakovost življenja, zato mora biti zasnovana tako, da bo trajno izboljšanje materialnega
blagostanja možno brez degradacije okolja. (Plut, 2002).
Sonaravni razvoj (delovanje gospodarstva znotraj zmogljivosti okolja) pomeni ohranjanje
naravnega kapitala prihodnjim generacijam. Klju!no je spreminjanje vedenjskih vzorcev v
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vseh sektorjih bivanja, dela in preživljanja prostega !asa ter so!asnost upoštevanja
gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov v procesu odlo!anja.
Geografsko razumevanje udejanjanja na!ela sonaravnosti v ožjem (okoljskem) pomenu izhaja
iz prepoznavanja pomena zmogljivosti oziroma omejitev okolja za prostorsko organizacijo
delovanja družbe. Te omejitve so:
- velikost ozemlja;
- naravni viri;
- samo!istilne sposobnosti okolja;
- pokrajinska ranljivost (pokrajinska ob!utljivost + dosežena stopnja obremenjenosti
okolja).
(Plut, 2002).
Danes evropska mesta vedno ve! pozornosti namenjajo javnim prostorom. Nove vsebine
mesto oživljajo in mu vnašajo dinamiko ter pritegnejo nove obiskovalce. V Ljubljani pravih
javnih površin skorajda ni, ljudje se v njih redko zadržujejo, urbana oprema je neprimerna,
redka ali neuporabna. Potreben bi bil dolgoro!en projekt kultivacije javnih površin oziroma
urejanja degradiranih prostorov v urbanih središ!ih, ki bi javne površine približal ljudem in
jih naredil uporabne (www.prostorož.org, 2007).
Obmo!je Ljubljanice predstavlja enega najve!jih in najslabše izkoriš!enih naravnih
potencialov v mestu. Obiskanost že urejenih nabrežij kaže pomen tega prostora za prebivalce
Ljubljane, zato je nujna ureditev nabrežij vzdolž celotnega toka Ljubljanice skozi mesto in
Gruberjevega prekopa (www.drustvo-arhitektov-lj.si, 2007).
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I. 2. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
V diplomskem delu sem ocenjevala vlogo Ljubljanice za kvaliteto mestnega okolja,
analizirala posege v njenem pore!ju oziroma na njenem obrežju v preteklosti, stanje vode in
njenih pritokov ter možne rešitve za ponovno vklju!itev Ljubljanice v življenje prebivalcev
Ljubljane, oziroma tistih ljudi, ki živijo ob njenih bregovih.
Namen diplomskega dela je predstaviti pore!je spodnjega toka Ljubljanice (geografske
zna!ilnosti, stanje okolja,...), kar ne zajema le vodnega toka, temve! tudi pokrajino ob
spodnjem toku Ljubljanice ter predstaviti odnos ljudi, ki živijo ob Ljubljanici, do reke in
njene okolice.
Cilj diplomskega dela je poiskati možne rešitve in predloge za izboljšanje kakovosti vode in
okolja ter ob upoštevanju paradigme sonaravnosti ozavestiti prebivalce, da bi z vodo in ob
njej lahko preživeli ve! kakovostnega !asa.

I. 2. 1. Delovna hipoteza
Delovna hipoteza predpostavlja, da si prebivalci, ki živijo ob bregovih Ljubljanice, želijo
živeti v stiku z reko in re!nim okoljem, vendar jim je to v veliki meri onemogo!eno zaradi
onesnaženega okolja in neurejene infrastrukture. "e bi reko in re!no okolje uspeli povrniti v
bolj naravno stanje, bi se tudi prebivalci z reko bolj povezali.

I. 3. METODOLOGIJA
V diplomskem delu sem obravnavala pore!je spodnjega toka Ljubljanice od Podpe!i do
njenega izliva v Savo pri Zalogu. Obravnavano obmo!je tako ni zajemalo le same reke
Ljubljanice, temve! tudi pokrajino ob spodnjem toku Ljubljanice, torej Ljubljansko barje in
urbano okolje, skozi katerega te!e Ljubljanica od vstopa v Ljubljano do izliva v Savo.
Obravnavano pore!ja Ljubljanice sem razdelila na dva dela:
- od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice
- od soto!ja Ižice in Ljubljanice do soto!ja Ljubljanice in Save
Razdelitev sem uporabila zato, ker je reka med Podpe!jo in Ljubljano povsem druga!na od
njenega dela skozi Ljubljano do izliva v Savo. Med Podpe!jo in Ljubljano namre! te!e reka
po naravni strugi, skozi Ljubljano pa te!e po betonskem kanalu. To delitev sem uporabila pri
odnosu prebivalstva do Ljubljanice ter pri predlogih za izboljšanje stanja Ljubljanice.
Uporabila sem integralni geografski metodološki pristop, kjer sem na podlagi dostopnih virov
in literature najprej ovrednotila dosedanje posege v obravnavano pore!je. S pomo!jo
informacij, pridobljenih z anketo pa sem ocenjevala odnos prebivalcev do Ljubljanice.
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II. OSNOVNE GEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI PORE!JA SPODNJEGA TOKA
LJUBLJANICE

Karta 1: Pore!je spodnjega toka Ljubljanice z ozna!enim obravnavanim obmo!jem

Vir: www.geopedia.si, 2010
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II. 1. LJUBLJANICA
Ljubljanica je 41 km dolga kraška reka, ki v številnih izvirih privre na dan pri Vrhniki.
Neprepustne naplavine Ljubljanskega barja prepre!ujejo, da bi Ljubljanica zopet poniknila.
Na Barju dobi nekraške pritoke (Borovniš!ica, Iš!ica) in se južno od Dola pri Ljubljani izliva
v Savo (Skoberne, 2004). Izliv Ljubljanice pri kraju Podgrad je soto!je treh rek in sicer Save,
Ljubljanice in Kamniške Bistrice. Rimljani so tu pred 2000 leti postavili utrdbo (Sava Fluvia),
na istem mestu se je takrat stekal v Savo še potok Besnica. V 18. stoletju so zaradi plovbe
regulirali Savo in Ljubljanico, zato se je soto!je premaknilo in je danes v Zalogu
(http://sl.wikipedia.org, 2007).
Ljubljanica izvira na nadmorski višini 300 m, izliva pa se na nadmorski višini 260 m, kar
pomeni 37 m višinske razlike (Plut, 2000).
Na obronkih Ljubljanskega barja ima Ljubljanica ve! skupin izvirov:
- skupina izvirov Retovje (Velika Ljubljanica);
- skupina izvirov Mo!ilnik (Mala Ljubljanica);
- izviri v Bistri;
- izviri na Verdu (krak Ljubija);
- ostali izviri (Lintvern).
Pore!je Ljubljanice brez kraškega zaledja (od izvirov pri Vrhniki do izliva v Savo) je veliko
768 km2. Vode Ljubljanice pridejo na površje ob stiku neprepustnih barjanskih usedlin in
vodoprepustnih jurskih apnencev. Za njen tok je zna!ilen majhen strmec, kar pomeni, da ima
reka po!asen tok in dela velike zavoje. Na kilometer dolžine vodni tok pade za slab meter.
Tako majhen strmec vpliva na njeno slabo prezra!evanje in slabšo obogatitev s kisikom.
Povpre!na temperatura Ljubljanice je 9,5°C.
Koeficient razvitosti Ljubljanice, ki kaže na razmerje med dejansko dolžino reke in zra!no
razdaljo od izvira do izliva, je 1,4. To kaže na zmerno do majhno razvitost, kar je predvsem
posledica dosedanjih regulacij struge (Mohar, 2001).
Podolžni profil Ljubljanice je povezan s kamninsko podlago, reliefom in posegi !loveka. Na
Ljubljanskem barju reka skoraj 20 km nima ve!jega padca. Ljubljanica tu namre! te!e po
homogenem površju barjanskih usedlin (glina in melj), kjer reka ni vrezala globje struge in ob
padavinah prestopi bregove ter poplavi Barje. Prvi ve!ji padec struge je opazen na prehodu iz
Barja v urbanizirano Ljubljano. S poglabljanjem struge so tu pove!ali odto!nost reke, s tem
pospešili osuševanje ter zmanjšali poplavnost Ljubljanskega barja. Reka nato preide na
Ljubljansko polje, kjer se spremeni kamninska podlaga (re!no – ledeniški nanosi), v katere je
Ljubljanica vrezala globjo strugo (Mohar, 2001).
Srednji letni pretok Ljubljanice znaša 57,3 m³/s in je razmeroma visok. Najnižji zabeleženi
pretok znaša 3,41 m³/s, najve!ji pa 405 m³/s. Na Ljubljanici v Mostah dosega vrednost
minimalnega pretoka dobrih 7% srednjega, maksimalni pretok pa je le 7-krat ve!ji. Kraška
retinenca je pri Ljubljanici zelo izrazita in omili poplavne vode.
Ljubljanica ima dežno – snežni re!ni režim s kraško sredozemsko obarvanostjo, za katerega
sta zna!ilna dva enakovredna viška padavin jeseni in spomladi ter izrazito nizko poletno
stanje (Plut, 2000). Primarni višek ima aprila (lahko tudi marca ali maja), sekundarni višek pa
6

novembra, ki mu sledi december. Primarni nižek je poleti (avgusta), sekundarni nižek pozimi
pa ponavadi ne traja dolgo. Zna!aj mediteranskosti režimu daje združitev jesenskega dežnega
maksimuma z aprilskim, ko se mu mo!no približa ali ga celo preseže. Novembrski višek je
posledica viška oktobrskega dežja v kraškem svetu, ki zaradi kraške retinence pride do izraza
mesec kasneje (Kolbezen, 1998). Kraška retinenca tudi povzro!a, da Ljubljanica nima
hudourniškega zna!aja. Hudourniški zna!aj imajo nekateri Ljubljani!ini pritoki, npr.
Gradaš!ica. Le-ta ob dežju hitro naraste in zajezi Ljubljanico ob njunem soto!ju, kar povzro!i
poplavljanje Ljubljanice na Barju. Podobno situacijo na Barju ustvari Ižica (Kolbezen, 1998).
Poplave Ljubljanice na Ljubljanskem barju in Ljubljanskem polju so redne, vsakoletne ob
visokih vodah, silovitost poplav pa je zmerna (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).

II. 1. 1. Pokrajinska ob!utljivost Ljubljanice
Med naravnimi biotopi so posebno ob!utljivi biotopi ob teko!ih vodah. V Ljubljani so
ekološko najpomembnejša rastiš!a v mestu ob teko!ih vodah ter na vlagoljubnih travnikih in
v gozdovih, ki pa so od mesta bolj oddaljeni. Ti biotopi so ekološko ob!utljivi, s krhkim
naravnim ravnovesjem, ki ga lahko poruši že manjši poseg ali hidromelioracija.
Glede na druge površinske vodotoke se Ljubljanica po preto!nih vrednostih (povpre!ni nizki
pretoki) uvrš!a med reke z velikimi samo!istilnimi sposobnostmi, vendar pa se ugotavlja
trend upadanja tako nizkih kot tudi srednjih pretokov, kar pomeni zmanjševanje samo!istilnih
sposobnosti. Le – te so še dodatno zmanjšale regulacije in kanaliziranje strug v betonska
korita (Plut, 2007).
Ljubljanica je za onesnaženje najbolj ob!utljiva v poletnem obdobju zaradi nižjih pretokov in
povišanih temperatur. Majhen strmec Ljubljanice (manj kot 2 ‰) pomembno vpliva na
zmanjšane samo!istilne sposobnosti (gledano z vidika pokrajinske ob!utljivosti). Podobno
velja tudi za njene pritoke na Ljubljanskem barju. Vseeno je prekomerna onesnaženost le
delno posledica skromnejših samo!istilnih sposobnosti. Prekomerna onesnaženost Ljubljanice
v Ljubljani je zlasti posledica velikih koli!in neprimerno !iš!enih odpadnih voda Ljubljane in
onesnaževanja pred Ljubljano, prekomerna onesnaženost ve!ine pritokov Ljubljanice na
obravnavanem obmo!ju pa je skupna posledica skromnih samo!istilnih sposobnosti in
obremenjevanja z odpadnimi vodami (Plut, 2007).
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II. 2. LJUBLJANSKO BARJE
Ljubljansko barje je edino nižinsko visoko barje v Sloveniji. V današnjo obliko se je pri!elo
razvijati v kvartarju (pred 2 milijoni let) na tektonsko aktivnem obmo!ju ob stiku dinarske in
alpske narivne zgradbe, med katerima se je oblikovalo ve! prelomov. Ob njih so se posamezni
deli površja neenakomerno ugreznili, ugrezanje pa se nadaljuje še danes. Barje je tektonskega
nastanka, pomemben vpliv na preoblikovanje površja pa so imele tudi ledene dobe in vmesna
toplejša obdobja (Premel!, 2006).
Na severni strani Barja so pretežno silikatne kamnine (skrilavi glinovci, peš!enjaki, meljevci),
ki sestavljajo del Polhograjskega hribovja in Golovec (perm, karbon). Južni obod Barja je
sestavljen iz karbonatnih kamnin (terciar, trias, jura, kreda), prevladujeta apnenec in dolomit.
Zna!ilno je zakrasevanje, zato se na površini pojavljajo vrta!e, udorine, manjša kraška polja
(pri Preserjah in Jezeru) in kraški izviri (Bistra, Mali in Veliki Mo!ilnik). Ob stiku dinarskih
planot in Barja so nastala velika prodiš!a v obliki vršajev. Voda je nasploh pomemben
element Ljubljanskega barja. Na Barje pritekajo vode s kraškega (Menišija, Krim) in
nekraškega površja (Polhograjsko hribovje). Najve! kraških izvirov je na JZ in J delu. S SZ, S
in V pritekajo na Barje površinski tokovi Glinš!ica, Gradaš!ica, Mali graben,… Glavni
vodotok je Ljubljanica, ki odmaka vse vode Ljubljanskega barja. Ena najpomembnejših
zna!ilnosti Ljubljanskega barja so poplave. Redne poplave zajamejo osrednje dele (13 %
površine), ob izrednih poplavah pa je pod vodo 50 % površine. Poplave so najpogostejše ob
spomladanskem in jesenskem deževju ter pozimi, v !asu poplav pa Gradaš!ica in Ižica
zajezita odtok Ljubljanice (Premel!, 2006).
Barjanska ravnina obsega okoli 15000 ha. Danes je barjanska pokrajina rezultat dolgotrajnega
!lovekovega delovanja v naravi. Prepredena je z dolgimi vzporednimi odto!nimi jarki in
obdelovalnimi površinami v dolgih progah. Njive so razmejene s pasovi samonikle obvodne
vegetacije, od travniške do gozdne vegetacije (www.rralur.si, 2008).
"eprav barjanska ravnina pokriva le 1 % slovenskega ozemlja, gnezdi na njej polovica vseh
slovenskih vrst ptic, kar je okoli 100 vrst. Za njihovo pestrost in število so najbolj zaslužni
vlažni travniki, ki jih lastniki negujejo na ekstenziven na!in, kar pomeni, da jih neredno in
pozno kosijo ter ne dodajajo gnojil in so zato idealno življenjsko okolje za ptice. (Zupanc,
2004).
Na Ljubljanskem barju se pojavlja združba jesenske vrese in šotnega mahu ter združba
šotnega mahu in breze. Po opisih vegetacije iz 19. stoletja je bila združba šotnega mahu in
breze najbolj razširjena in hkrati tudi zadnja naravna faza primarnega razvojnega niza. V tem
stadiju razvoja barja se je na Ljubljanskem barju za!elo njegovo uni!evanje. Današnje vresave
z brezovimi gaji so tako v bistvu nadomestek za nekdanjo naravno pokrajino in predstavljajo
kulturno pokrajino. Združbi breze in šotnega mahu sledita združbi breze in rde!ega bora ter
breze in doba (Geister, 1992). Na barjanskem travniku rastejo številne rastline, ki so na
seznamu ogroženih rastlin, med njimi je najbolj zna!ilna mo!virska logarica. Ponekod
najdemo tudi evropsko ogroženo Loeselijevo grezovko (Zupanc, 2004).
Travniki in vodna vegetacija ter obilje vode nudijo življenjski prostor številnim žuželkam,
med katerimi so tudi ogrožene vrste, predvsem metulji in ka!ji pastirji (Zupanc, 2004). Prav
tako Barje poseljujejo številne vrste ptic, ki so na seznamu najbolj ogroženih vrst v
evropskem in celo svetovnem merilu. Le od ljudi je odvisno, ali bodo te vrste ptic na Barju
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tudi ostale, zato je zelo pomembno, da se vsak poseg v Barje skrbno pretehta. Ptice oziroma
njihova gnezda so ogrožena zaradi zgodnje košnje, uporabe težke mehanizacije, zaraš!anja
zemljiš! in drugih posegov v prostor, npr. gradnja avtoceste (Zupanc, 2004). "e bodo posegi
nepremišljeni, tudi te vrste !aka podobna usoda, kot so jo v zadnjih desetletjih doživeli
!rno!eli srakoper, smrdokavra in kozica. Prav tako je izginila v Srednji Evropi zadnja kolonija
južne postovke (Zupanc, 2004).
Preplet teko!ih in stoje!ih voda je pomemben za številne dvoživke, saj tu živi kar 70 % vseh
vrst, ki živijo v Sloveniji. Tu najdemo zeleno rego, hribskega urha, velikega pupka in zeleno
krasta!o. Na Barju mrestijo tudi dvoživke, ki sicer živijo v gozdu. Na Barju živi tudi
mo!virska sklednica, redek barjanski plazilec, ki so ga skoraj iztrebili z lovom, saj je bilo
njihovo meso zelo cenjeno ob koncu 19. stoletja. Danes populacijo ogrožajo tudi akvarijske
želve rde!evratke, ki so tuja vrsta, vnesena na ta prostor in je zelo agresivna. Akvarijske želve
so vnesli ljudje, ki so svoje želve potem, ko so prerasle akvarije, nepremišljeno spustili v
naravo. (Zupanc, 2004). V Ljubljanici živijo vrste rib, ki so uvrš!ene na Rde!i seznam
ogroženih sladkovodnih rib: sulec, divja oblika krapa, lipan, poto!na postrv, kapelj, š!uka,
podust in platnica (Simoneti, 1997). V!asih so na Barju živeli bobri, ki pa jih že davno ni ve!.
Še vedno pa je precej pogosta vidra, še pogostejša pa pižmovka. Zaradi bližine dinarskih
gozdov, ki se raztezajo na južnem robu Ljubljanskega barja, so pogosti ogroženi in zavarovani
netopirji mali podkovnjaki, ki imajo na Barju obilico hrane (Zupanc, 2004).
Narava je na Ljubljanskem barju kljub vsem posegom ostajala pestra vse do danes. Žal
postajajo !lovekovi posegi vse agresivnejši, tako da se sožitje po!asi ruši. Osuševalni jarki so
vse globji in redno o!iš!eni, gradi se okolju in terenu neprilagojena stanovanjska poslopja,
kmetijske površine so intenzivno obdelane in gnojene z razli!nimi gnojili. Problemati!na so
tudi neurejena odlagališ!a odpadkov in gradbenega materiala. Obmo!ja, kot je Ljubljansko
barje, so v svetu vse redkejša. V Evropi je v zadnjih desetletjih izginilo 70 % mokriš!, z
živalmi in rastlinami vred. (Zupanc, 2004). Slovenija se je z vstopom v EU zavezala k
spoštovanju naravovarstvenih direktiv, ki opredeljujejo posebna ohranitvena obmo!ja narave.
Celotno Ljubljansko barje tako sodi v obmo!je Nature 2000, ki predstavlja evropsko omrežje
posebnih varstvenih obmo!ij z namenom zavarovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti
(živalske in rastlinske vrste ter habitati), hkrati pa predstavlja priložnost za lokalno
prebivalstvo, za razvoj sonaravnega kmetijstva in ohranjanje kulturne krajine (Premel!, 2006).
V obmo!ju Nature 2000 je tudi tok Ljubljanice od Podpe!i do soto!ja Ljubljanice in Ižice.
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III. !LOVEKOVI POSEGI V PORE!JE LJUBLJANICE
III. 1. REGULACIJSKI POSEGI V PORE"JE LJUBLJANICE V PRETEKLOSTI
Ljudje se s problemom poplav na Barju ukvarjajo že tiso!letja. Koliš!arji so prilagodili svoje
bivanje naravnemu okolju, Rimljani pa so prvi aktivno posegli v oblikovanje pokrajine. Na
obmo!ju današnje Ljubljane je nastala Emona, ki so jo gradili iz marmorja izpod Krima.
Zaradi lažjega transporta podpeškega marmorja so skopali regulacijski kanal. Tudi nadaljni
posegi v strugo Ljubljanice in ostalih barjanskih potokov so bili namenjeni izboljšanju
plovnosti. Poplave takrat niso nikogar motile, saj je bilo obmo!je nenaseljeno (Zupanc, 2004).
Strugo Ljubljanice so za!eli na!rtno urejati v obdobju 1724 – 58. Na!rtovali in izvedli so
izgradnjo štirih plovnih kanalov. V drugem obdobju ureditvenih del spodnjega dela struge so
za!eli meliorirati Ljubljansko barje (!as gradnje Gruberjevega kanala). Tretje obdobje
regulacijskih del Ljubljanice sega v leta 1824 – 36, ko je bila izravnana struga med
Gadnerjevim mlinom in Selom, re!ni zavoj med Štepanjo vasjo in Fužinami ter obnova
Gruberjevega kanala (Enciklopedija Slovenije, 1989).
V pore!ju Ljubljanice so se osuševalna dela v ve!ji meri pri!ela z letom 1772. Pred
osuševanjem je bilo Ljubljansko barje v celoti poraš!eno z gostim mahom, prepojenim z
vodo, pod katerim je bila plast šote. Pod šoto se je nahajala plast !rne barjanske zemlje, pod
katero je ilovica, ki je jezerski sediment. Ponekod je bil mah poraš!en s sorazmerno nizkimi
smrekami, bori, jelšami, brezami in resjem. Sredi Barja so se v!asih nahajale majhnim
jezercem podobne vodne kotline, imenovane retja, ki pa so po osušitvi Barja ve!inoma
izginila. Iz mo!virja mole!i gri!i so pred in po osuševanju ve!inoma ostali enaki. Ve!ina jih
je poseljenih in deloma obdelanih. Barje so pred osuševanjem uporabljali za pašnike, kadar ni
bilo poplav. Vzroki za pogoste poplave na Barju so bili predvsem premajhni strmci rek ter
ravnina med Vrhniko, Igom in Ljubljano, obilica vode, ki se je ob ve!jem deževju izlila iz
kraških izvirov in premajhna, preplitva ter z mnogimi jezovi in zgradbami zožena struga
Ljubljanice v Ljubljani (Melik, 1927). Pri osuševalnih delih je šlo predvsem za poglobitev in
razširitev struge Ljubljanice v Ljubljani. Za !as visokega vodnega stanja so ji izkopali še en
tok v Gruberjevem kanalu. S poglobitvijo struge Ljubljanice in njenih pritokov so pove!ali
strmec voda na Barju. Kanal naj bi hitreje odvajal vode Ljubljanice in s tem ublažil poplave
na Ljubljanskem barju. Dolg je 2000 m, otvorili pa so ga leta 1780. U!inek kanala ni ustrezal
velikim pri!akovanjem, saj je voda v Ljubljanici in pritokih sicer upadla, vendar ne v
pri!akovani meri. Gruberjev kanal je bil preozek in preplitev in tako so ob ve!jem deževju še
vedno nastopale poplave (Melik, 1927). S poglabljanjem in reguliranjem Ljubljani!ine struge
so ponovno za!eli leta 1825. Na Ljubljanici, v mestu in pod njim so se odstranili vsi jezovi pri
tamkajšnjih mlinih, re!na struga se je poglobila. Hkrati so se lotili tudi osuševalnih del na
Barju samem, izkopali so številne kanale in manjše jarke. (Melik, 1927). V 30. letih 19.
stoletja je ljubljanska ob!ina pod vodstvom župana Hradeckega poceni prodajala in oddajala
po 20 oralov velike parcele. Edini pogoj je bil postavitev stanovanjskega in gospodarskega
poslopja ter vzdrževanje odto!nih jarkov. Mnogi so zgrabili priložnost in nastala so naselja, v
katerih so bile hiše zaradi mehkih tal zgrajene na pilotih. Leta 1828 je bila zgrajena tudi prva
cestna povezava !ez Ljubljansko barje – Ižanska cesta, ki je zgrajena na butarah iz dra!ja in
zasuta s peskom in ima še danes enako osnovo (Zupanc, 2004).
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V prihodnjih desetletjih so se pokazale mnoge pomanjkljivosti dotedanjih osuševalnih del in
škodljive posledice premajhne skrbi za vzdrževanje kanalov in jarkov. Ljudje so se najprej
ukvarjali s poljedelstvom, vendar so kmalu ugotovili, da kljub velikim naporom in vlaganjem
poljedelstvo ne daje pri!akovanih rezultatov. Za!eli so intenzivno izkopavati šoto, ki je dajala
bistveno ve!je zaslužke. Šota je namre! služila kot kurivo, vendar pa jo je za!elo zmanjkovati
hitreje, kot je bilo na!rtovano. Šota se, ko je enkrat na!eta, namre! sama seseda in prhni.
Barjansko dno se je nižalo, voda pa se je vrnila na Ljubljansko barje. (Zupanc, 2004). Struga
Ljubljanice se je v Ljubljani vseskozi zasipala z naplavino, blatom in peskom, posebej ob
ustju Gradaš!ice, Malega grabna in Gruberjevega kanala. Hkrati se je nižala višina Barja,
zaradi rezanja šote, osuševanja in razpadanja vrhnje plasti. Barje je postajalo konkavno, kar je
oteževalo odtok vode z Barja. Nova osuševalna dela so se pri!ela po letu 1857 po na!rtu
svetnika Antona Beyerja. Struga Ljubljanice se je v mestu poglobila, prav tako tudi struga
Gruberjevega kanala. Poglobili so tudi kanale na Barju. Delo so bila kon!ana leta 1867.
Vodna višina na Barju se je tako spet znižala, odtok vode ob visokem vodnem stanju je bil
pospešen, vendar pa tudi tokrat uspeh ni bil dokon!en. Strugi Ljubljanice in Gruberjevega
kanala sta zopet postali preplitvi, strmec voda iz Barja je bil zmanjšan, kar je zopet za!elo
povzro!ati poplave. Novo temeljito poglabljanje (že !etrto) obeh strug v Ljubljani, se je
pri!elo leta 1908. Najprej so se lotili Gruberjevega kanala. To delo so zaklju!ili leta 1912, ko
so na Gruberjevem kanalu pri Špici zgradili zapornico, katere namen je vzdrževanje gladine
Ljubljanice na koti 285,5 m in stabilnost bregov barjanske Ljubljanice ob nizkih vodah. Danes
je Gruberjev kanal dolg 3170 m, naklon je 1,14 % (Melik, 1927; Mohar, 2001). Strugo
Ljubljanice so za!eli poglabljati leta 1912, vendar je to delo prekinila 1. svetovna vojna. Dela
po koncu vojne niso obnovili (Melik, 1927).
Barje je bilo pred za!etkom osuševalnih del težko prehodno, oziroma je bilo prehodno le po
vodnih poteh. Za promet med Ljubljano in Vrhniko je imela Ljubljanica velik pomen, ki ga je
izgubila šele z otvoritvijo železnice Ljubljana – Trst in Ljubljana – Vrhnika (1897). Po
spodnjem toku Ljubljanice so neko! do Vrhnike lahko pluli na poti od "rnega morja po
Donavi in Savi proti Rimu. Do uveljavitve železnice je bila glavna pot za prevoz tovora v
mesto in iz njega. Živahen promet je potekal tudi po Iš!ici do Iga. (http://expo98.literal.si,
2007). Oba bregova Ljubljanice sta bila med Ljubljano in Vrhniko zasajena s hrasti, ki so
prepre!ili, da bi veter neovirano pihal po odprti ravnini in oteževal delo !olnarjem (Melik,
1927).
Pretežni del 20. stoletja so posvetili na!rtom za dokon!no osušitev Barja. Tehnologija se je
sicer spreminjala, osnovna ideja pa ne. Dodatne poglobitve strug, akumulacije, nasipi,
odvodni kanali ter !rpalne postaje so bile stalnica razvojnih na!rtov in planskih dokumentov
ljubljanskih mestnih oblasti. (Zupanc, 2004).
Na Ljubljanici je izvedeno 11 km popolne regulacije struge Ljubljanice in 128 km popolne
regulacije strug njenih pritokov. S tem se je odpravilo škodljivo delovanje vode, vodotoki so
bili stabilizirani in odpravljena je bo!na in talna erozija. Delna regulacija je izvedena na 2 km
Ljubljanice in 28 km njenih pritokov. Ureditev struge s posameznimi objekti pa je bila
izvedena na 7 km Ljubljanice in 15 km njenih pritokov. Skupaj je na Ljubljanici regulirane 20
km struge (50 % celotnega vodnega toka) in 171 km strug njenih pritokov
(Vodnogospodarske osnove..., 1990).
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III. 2. DANAŠNJE STANJE LJUBLJANICE
Za pore!je Ljubljanice je zna!ilna visoka gostota prebivalstva (400 preb./km2), s tem pa se
ve!ajo tudi koli!ine odpadnih voda iz gospodinjstev. Pomemben segment za sonaravno rabo
Ljubljanice je, poleg kanalizacijskega omrežja in !istilne naprave, okoljska ozaveš!enost, ki
se nanaša na zavedanje o lastnem onesnaževanju reke in s tem povezano porabo vode,
zmanjšano uporabo pralnih in !istilnih sredstev v gospodinjstvih in uporaba tehnologij, ki
omogo!ajo racionalno porabo vode (pipe, kotli!ki).
V pore!ju spodnjega toka Ljubljanice je industrija skoncentrirana v Ljubljani in na Vrhniki.
Manjši obrati so v 22 manjših naseljih. Industrija uporablja Ljubljanico za odvajanje odpadnih
voda, ponekod pa njeno vodo uporabljajo v proizvodnih procesih. V minulih letih so uvedli
ukrepe za zmanjšanje obremenitve okolja. V 90-ih letih so v industriji nastale spremembe,
prestrukturiranje ter prilagoditev proizvodnje okoljskim zahtevam. To se kaže predvsem v
spodnjem, ljubljanskem delu toka, kjer se je zmanjšalo industrijsko obremenjevanje. Glede na
kakovost vode Ljubljanice v 70-ih letih, ko je bilo obremenjevanje reke najbolj intenzivno, je
danes stanje precej boljše, predvsem, ko Ljubljanica zapusti Vrhniko, saj se je kakovost vode
izboljšala za dva razreda (iz 4. na 2.). V spodnjem toku je Ljubljanica še vedno zelo
onesnažen vodotok. Zaradi onesnaženja je Ljubljanica izgubila marsikatero možnost. Le na
vhodu v mesto se obujajo športno – rekreativne in turisti!ne dejavnosti. Zmanjšana je
atraktivnost oziroma doživljajska vrednost vodotoka, omejeno je kopanje, spremenjen je
živalski in rastlinski sestav reke. Razraslo se je rastje, prilagojeno onesnaženju, kakovostne
ribe so se umaknile manj kakovostnim, degradiran je re!ni ribolov (www.brezovica.si, 2007)
Ljubljanica (zlasti pri Špici) je v!asih pomenila sinonim za nekaj lepega in pomirjujo!ega,
vendar pa je danes pogled na Špico povsem druga!en, k !emur je veliko pripomoglo
poseljevanje Barja oziroma naselje Rakova Jelša. Sama Špica in lokali na splavih torej niso
glavni problem onesnažene Ljubljanice (Levi!nik, 2007).
Ljubljanica je kompleksen ekosistem, ki ga je treba ohranjati. Njeno prihodnjo funkcijsko
rabo je potrebno uskladiti z na!eli sonaravnega razvoja, kar pomeni da obremenjevanje reke
ne presega njenih samo!istilnih sposobnosti. Žal ugotovitve kažejo na to, da na Ljubljanici
prevladuje nesonaravna raba, saj obremenitev ponekod mo!no presega naravno obnavljanje
reke (www.brezovica.si, 2007).
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III. 2. 1. Ocena kakovosti voda
Kakovost vode je izraz za fizikalne, kemijske in biološke zna!ilnosti vode, ki jih ponavadi
ocenjujemo glede na namen uporabe. Za razli!ne namene rabe so pomembne razli!ne lastnosti
vode (npr. pitna in kopalna voda ne smeta vsebovati strupenih snovi in nevarnih
mikroorganizmov, ker povzro!ajo 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 lo!eno, biološka ocena kakovosti površinskih voda in kemijsko stanje
površinskih voda. Biološka ocena temelji na dolo!itvi saprobnega indeksa, oziroma dolo!anju
karakteristik prisotnih organizmov v vodi. Kemijsko stanje se dolo!i kot dobro ali slabo.
Ocena temelji na povpre!ni vrednosti parametrov, katerih mejne vrednosti so dolo!ene z
Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda (www.arso.gov.si, 2009).
Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja rek je del državnega monitoringa kakovosti
površinskih voda. Eden od glavnih ciljev Vodne direktive je doseganje dobrega ekološkega
stanja in ne poslabševanja stanja voda. V novem pristopu vodna telesa obravnavamo kot
ekosisteme in vrednotimo ekološko stanje. Ekološko stanje rek dolo!amo na podlagi bioloških
elementov kakovosti (fitoplankton, fitobentos in makrofiti, bentoški nevreten!arji in ribe ter
podporni fizikalno – kemijski in hidromorfološki elementi). Vodna direktiva ne dolo!a mejnih
vrednosti za posamezne parametre, pa! pa podaja nov pristop k celostnemu vrednotenju stanja
voda. Naravno stanje je definirano kot stanje brez nevarnih snovi ali drugih ve!jih
obremenitev, ki omogo!ajo življenje vsem organizmom v vodi, kot bi živeli ob
zanemarljivem vplivu !loveka (www.arso.gov.si, 2009). V naslednjih letih se bo podajala
ocena ekološkega stanja, ki predstavlja merjenje spremenljivosti strukture in funkcije glede na
naravno stanje (Ambroži! et al., 2008).
Z vidika nadzora obremenjevanja je najbolj problemati!en ploskovni vir onesnaževanja
(kmetijstvo), vendar le-ta v pore!ju Ljubljanice nima velikega vpliva. Najve!jo težo pri
obremenjevanju Ljubljanice imajo to!kovni viri onesnaževanja, ki pa jih je lažje kontrolirati
kot ploskovne vire onesnaževanja. Gre predvsem za kanalizacijske izpuste, ki se delno
pre!iš!eni odvajajo v Ljubljanico. Koli!ina emisij v Ljubljanici sovpada z razporeditvijo ter
koncentracijo industrije in prebivalstva (Zupan, 1997). Najve!ja onesnaževalca Ljubljanice
sta komunalna odpadna ter tehnološka voda. Razmere so najslabše poleti, ko se organske
snovi zaradi pomanjkanja kisika po!asneje razgrajujejo (Žurnal, 2009).
Ljubljanica je ena izmed najbolj onesnaženih rek v Sloveniji. Reko onesnažujejo številni
direktni fekalni in industrijski izpusti, ki niso ustrezno o!iš!eni. Ob reki so ve!ja obmo!ja, ki
nimajo kanalizacijskega omrežja, zato se voda iz greznic pretaka v reko. Ljubljanico
onesnažujejo tudi razbremenilniki kanalizacije, saj se ob ve!jih nalivih njihova vsebina
preliva v reko. Ob visokih vodah Ljubljanica vdira v kanalizacijski sistem. Leta 2006 je bilo
le 66 % objektov v MOL priklju!enih na kanalizacijo, zato so verjetno tudi drugi vodotoki
onesnaženi s fekalno vodo iz greznic in vodo iz obrtnih dejavnosti, vendar niso pod nadzorom
(Notar et al., 2000; Plut, 2007).
Za vsa merilna mesta na Ljubljanici so bili ocenjeni tudi rezultati bakterioloških analiz o
primernosti voda za kopanje. Od 24 vzorcev je bil neopore!en le vzorec Ljubljanice nad
izlivom Bezlanovega grabna. Ostali vzorci so bili opore!ni in tako neprimerni za kopanje
(Notar et al., 2000). Mikrobiološke razmere ne izpolnjujejo kriterijev za kopalne vode,
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predvsem zaradi mikroorganizmov fekalnega izvora, glede na kriterije površinskih vod za
življenje sladkovodnih rib pa je stanje vode prav tako neustrezno (Žurnal, 2009; Plut, 2007).

Preglednica 1: Biološka ocena kakovosti Ljubljanice
vodotok
Merilno mesto
2003
Ljubljanica
Livada
2
Zalog
3/3–4

2004
/
2–3

2005
2
2

Vir: http://www.arso.gov.si, 2009.
"e primerjamo biološke ocene Ljubljanice na merilnem mestu v Zalogu lahko vidimo, da se
je v zadnjem !asu kakovost vode izboljšala za 1 – 2 razreda, vzrok za to pa je za!etek
delovanja centralne !istilne 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 kemijsko stanje dobro. Merilni mesti sta bili Livada in Zalog. (www.arso.gov.si, 2009)
Preglednica 2: Kemijsko stanje Ljubljanice v letih 2002 – 2006
vodotok
Merilno
2002
2003
2004
2005
mesto
Ljubljanica Livada
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Zalog
Slabo
Slabo (Hg Dobro
Dobro
(AOX,
v sed.)
MO,det.,
Hg v sed.)
V oklepaju so navedeni vzroki za slabo kemijsko stanje reke v dolo!enem letu.

2006
Dobro
Dobro

AOX – organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije
MO – mineralna olja
Det. – anionaktivni detergenti
Hg v sed. – trend naraš!anja živega srebra v sedimentu
(www.arso.gov.si, 2009).
Merilno mesto na Livadi je reprezantativno tudi za del toka od Podpe!i do soto!ja Ljubljanice
in Ižice, ker se nahaja kmalu po vstopu reke v mestni predel Ljubljane.

14

III. 2.1.1. Ekotoksikološke analize vodotokov na obravnavanem obmo!ju
Leta 2003 so na Zavodu za varstvo narave izvedli ekotoksikološko kartiranje površinskih vod.
Ekotoksikološke analize so biološki testi, ki sledijo vplivu vode in njenih sedimentov na
bistvene življenske funkcije organizmov. Tako dolo!imo le, !e je voda toksi!na ali ne, snov,
ki jo zastruplja pa moramo poiskati s fizikalno – kemijskimi analizami. Meritve so opravljali
predvsem na manjših vodotokih, ker je pri ve!jih toksi!nost težje dolo!iti zaradi velikega
pretoka vode, v kateri se toksi!ne snovi mo!no razred!ijo (Zrimec, Zrimec Berden, 2003).
Ekotoksikološko kartiranje so izvedli na površinskih vodotokih v MOL, v diplomskem delu
pa sem omenile le stanje tistih, ki se neposredno izlivalo v Ljubljanico in s tem vplivajo na
njeno onesnaženost. To so Gradaš!ica, Galjevec, Jur!kov graben, Ižica, Curnovec in sama
Ljubljanica.
Glede na to je za revitalizacijo Ljubljanice zelo pomembno, da se izboljša stanje oziroma
kakovost vode njenih pritokov.
! Gradaš!ica
Gradaš!ica izvira v Polhograjskem hribovju in vstopi v MOL na Vrhovcih. Tam se razcepi na
Mali graben, ki te!e po naravni strugi in Gradaš!ico, ki do izliva v Ljubljanico te!e po
betonski strugi. Vso pot od Vrhovcev te!e Gradaš!ica skozi gosto naseljene predele. Mesto
pride z njo v stik preko onesnaženih iztokov in razbremenilnikov kanalizacije. Betonsko
korito je brez življenja, deloma ga poraš!ajo trdožive alge, ki nekoliko o!istijo vodo.
Zdravstveno so ogroženi vrti!karji, ki s strupeno vodo zalivajo svoje vrtove in so tudi edini
prebivalci, ki pridejo v stik z vodo iz Gradaš!ice. Potok najbolj onesnažuje kanalizacija, ker
se njeni razbremenilniki iztekajo neposredno v potok. Pogosto je struga polna toaletnega
papirja in drugih odpadkov, zato nedostopnost struge za prebivalce niti ni velika izguba.
Onesnaženje bi vsaj malo zmanjšali, !e bi bila struga naravna ter poraš!ena. Možna rešitev bi
bila uporaba ekoremediacij. Toksi!nost je višja v obdobjih nizkega vodostaja. Opazno je tudi
posami!no pojavljanje onesnaženih odsekov zaradi izlivov onesnažene vode iz lokalnih
iztokov ter razbremenilnikov kanalizacije (Zrimec, Zrimec Berden, 2003; Plut, 2007).
! Galjevec, Jur!kov graben, Ižica
Galjevec in Jur!kov graben sta betonska kanala, ki zbirata kanalizacijo okoliških naselij
(Galjevica, Ilovica). Oba se izlivata v Ljubljanico pred Špico. V Galjevcu je voda kalna, dno
je pokrito z odmrlimi organizmi, v njem pa se nabirajo odvrženi odpadki. Tak se izliva v
Ljubljanico. Tudi voda v Jur!kovem grabnu je pred izlivom v Ljubljanico kalna, rjava in
smrde!a. Zaradi onesnaženja, ki ga prinašata ta dva potoka, je Ljubljanica tu mo!no
onesnažena in toksi!na kljub velikemu pretoku in s tem red!enju, kar je za tako velik vodotok
resno onesnaženje. Na Špici so pogosta vodna udejstvovanja, zato je tu toksi!na voda
neposredno zdravstveno problemati!na.
Ižica se v Ljubljanico izliva pred Rakovo jelšo. Do naselja ob Ižanski cesti prite!e relativno
neobremenjena. Iz naselja pa do nje vodi veliko grabnov, v katere se iztekajo gospodinjske
odplake, vendar se zaradi velikega pretoka in redkejše poselitve toliko razred!ijo, da Ižica ni
toksi!na. Iztoki smrdijo po kanalizaciji (Zrimec, Zrimec Berden, 2003).
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! Curnovec
Jarek Curnovca se za!ne pri Vnanjih goricah in te!e !ez Ljubljansko barje mimo deponije
Barje. V Ljubljanico se izliva pred Ižico in Malim grabnom. Mo!no ga obremenjujejo !rna
naselja z neurejeno kanalizacijo in odvozom odpadkov. Na njegovo toksi!nost vpliva tudi
deponija Barje, predvsem stari del odlagališ!a. "eprav je kriti!no onesnažen, na kakovost
Ljubljanice ne vpliva bistveno, verjetno zaradi majhnega pretoka (Zrimec, Zrimec Berden,
2003; Plut, 2007).
! Ljubljanica
Rezultati vzor!enja so pokazali, da je bil iztok C"N toksi!en, popolnoma toksi!na je tudi
Ljubljanica do izliva v Savo. Toksi!na voda je tekla še nekaj kilometrov ob desnem bregu
Save. Ljubljanica pri Podpe!i pa je bila na meji toksi!nosti.
Ljubljanica v ve!jem delu toka od Lip do Livade ni bila toksi!na, na posameznih merilnih
mestih pa rahlo do izjemoma zelo toksi!na. V središ!u Ljubljane Ljubljanica praviloma ni
toksi!na, toksi!na pa je na Bregu pred Tromostovjem in v Vev!ah. Voda iz Gruberjevega
kanala je bila netoksi!na na vseh mestih vzor!enja (Plut, 2007).
! Mali graben
Mali graben se za!ne na Vrhovcih, ko se Gradaš!ica razcepi na dva dela. Te!e po naravni
strugi do avtocestnega križa pri Dolgem mostu skozi pretežno nenaseljen predel. Pot nadaljuje
skozi ve! naselij, kjer se vanj izlije precej toksi!nih iztokov. Mali graben je eden redkih
vodotokov, ki v Ljubljani te!ejo po naravni strugi in ima porasle bregove, kar mu omogo!a
ve!jo samo!istilno sposobnost, kot jo imajo vodotoki, ki te!ejo skozi Ljubljano, zato kljub
velikemu številu toksi!nih iztokov voda v Malem grabnu skoraj nikoli ni toksi!na. Voda v
betonskih strugah se namre! !isti bistveno po!asneje kot voda v naravnih, nereguliranih
strugah (Plut, 2002). Množica lokalnih onesnaževalcev z gospodinjskimi odplakami njegove
onesnaženosti ne pove!a do toksi!nosti (Plut, 2007).
Te ugotovitve bi lahko upoštevali pri revitalizaciji Ljubljanice, saj bi z vrnitvijo naravne
struge reki že veliko pripomogli k izboljšanju stanja, v katerem je reka sedaj.
Glede na rabo tal so vodotoki v razli!nih kategorijah. Toksi!ni viški vodotoki (Glinš!ica,
Pržanec, Gradaš!ica, Koseški bajer) so na urbanih površinah in s tem neposredno ogrožajo
zdravje okoliških prebivalcev, ki prihajajo v stik z vodo. Podobno je tudi z Galjevcem in
Jur!kovim grabnom. Curnovec, Gameljš!ica in Pržanec te!ejo po agrarnih površinah in ljudi
neposredno ne ogrožajo, seveda !e kmetje ne namakajo površin s to vodo. Ljubljanica za
Zalogom te!e po naravnih habitatih, zato so tam ogroženi predvsem ribi!i. Pržanec in
Curnovec te!eta po zavarovanih obmo!jih, zato bodo potrebni ukrepi za sanacijo vodotokov.
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III. 3. POMEMBNEJŠI VIRI EMISIJ, KI VPLIVAJO NA KVALITETO LJUBLJANICE
III. 3. 1. Industrija
Za stanje vodotokov so pomembne predvsem tiste industrijske panoge, ki v proizvodnem
procesu uporabljajo njihovo vodo (z odvzemom in izpustom) in so v neposredni snovni in
termi!ni povezavi z reko. Na ljubljanskem obmo!ju delujejo razli!ne industrijske panoge, ki
odvajajo tehnološko odpadno vodo:
" 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 !rpalke, 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,…)
" odlagališ!e odpadkov (JP Snaga, Deponija Barje,…)
" tekstilna industrija (Julon, Velana – tovarna zaves, Tekstilna Medvode,…)
" proizvodnja papirja, kartona in lepenke (Papirnica Vev!e, Gori!ane 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 !istilnica in pralnica, Fotona, SŽ – CD Ljubljana, SCT
strojegradnja, Litostroj,…).
(www.arso.si 2009)
Industrija prispeva približno 2/3 skupne organske obremenitve. Med dvajsetimi najve!jimi
onesnaževalci vode je kar deset podjetij iz prehrambene industrije. Zna!ilnost odpadne vode
iz prehrambene industrije je predvsem visoka koncentracija KPK in BPK5. Odpadna voda
istega onesnaževalca ima lahko ob!asno tudi ekstremno nizko ali ekstremno visoko vrednost
pH, kar je posledica !iš!enja tehnoloških naprav. Problem je tudi v tem, da ve!ji industrijski
obrati nimajo lastnih industrijskih !istilnih naprav za pred!iš!enje odpadne vode (Notar et al.,
2000; Plut, 2007).
Ljubljanske mlekarne predstavljajo potencialno tveganje za onesnaženje vode, ki je povezano
predvsem s hladilno tehniko (amoniak, hladilne teko!ine), tveganje pa predstavlja tudi
organsko onesnaženje (razlitje mleka). V letu 2008 so pridobili okoljevarstveno dovoljenje
IPPC (Letno poro!ilo, 2008).
KOTO-ve odpadne vode vsebujejo povišane koncentracije amonijevega dušika in
težkohlapnih lipofilnih snovi. Papirnica Vev!e poleg organskega onesnaževanja izpuš!a tudi
ligninsulfonat. Stranski produkt galvanizacije in elektrogalvanizacije sta cink in kadmij (Iskra,
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Saturnus). V naseljih so zaradi pove!anega prometa povišane koncentracije svinca in
mineralnih olj, ki se spirajo s tal in cest (Mohar, 2001).
TE-TO izpuš!a 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 vra!anja 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 poro!ilo, 2008).
Odpadne vode oddelka za nuklearno medicino Klini!nega centra vsebujejo velike koli!ine
joda, zato imajo na onkološkem inštitutu v ta namen zgrajen zaprt zadrževalnik, ki jim ga
prazni VO-KA (Mohar, 2001).

III. 3. 2. Obrt in storitve
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 nesre!e ali ob izpustu nevarnih snovi v okolje. Odpadne vode iz teh
obratov se v krajih z urejenim kanalizacijskim omrežjem odvajajo skozi omrežje na
komunalne !istilne naprave, v krajih brez kanalizacijskega omrežja pa v razli!ne greznice.

III. 3. 3. Kmetijstvo
Razvojne usmeritve na kmetijskem podro!ju upoštevajo tradicionalno kmetijstvo,
zmanjševanje rabe gnojil, pesticidov in herbicidov, !im manj strojne obdelave in pridelavo
avtohtonih in tradicionalnih vrst kmetijskih rastlin. Ti ukrepi so namenjeni ohranjanju
habitatov in ekosistemov, saj je variabilnost vrst in habitatov odvisna tudi od na!ina
kmetovanja.
Za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva so predlagali naslednje ukrepe:
- odpravljanje zaraš!anja;
- zmanjšanje erozije;
- ohranjanje kolobarjenja;
- ozelenitev ob kmetijskih površinah (vegetacijski pasovi);
- integrirano vrtnarstvo;
- ekološko kmetovanje.
(Notar et al., 2000).
Kmetijstvo nima velikega vpliva na onesnaženost Ljubljanice. Na Barju z zaledjem so slabe
naravne razmere za razvoj in širjenje sodobne kmetijske pridelave, ki temelji na ve!jih
vlaganjih v opremo in zgradbe. Ve!ji poudarek bi lahko namenili traviš!em in pašni reji
oziroma ekstenzivnemu na!inu kmetovanja. Kmetom na Barju bi morali omogo!iti, da
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razvijejo dopolnilne dejavnosti na kmetijah (kme!ki turizem, razvoj okolju prijaznejše
kmetijske proizvodnje, uvedba blagovnih znamk,...)
Na Barju je raven talne vode tako znižana, da se pri!no travinje takoj zaraš!ati z grmovjem,
!im se opusti raba. Z vklju!itvijo paše pa se obvladuje relativno velike površine kmetijskih
zemljiš!, na na!in, ki je najbližji naravnemu izkoriš!anju. Za Barje bi bil pomemben tudi dvig
podtalnice ter stalna zamo!virjenost dolo!enih delov, kar bi ohranilo biotsko raznovrstnost.
Barje je zaradi specifi!nih lastnosti zemlje primerno predvsem za pridelovanje krme. Poleg
tega obstaja na tem obmo!ju velik interes varstva narave in rekreacije. Na njivah prevladuje
pridelovanje koruze, kar se veže na živinorejo, ki je glavna tržna panoga tega obmo!ja.
Primerna je zlasti konjereja (krma). Prisotna je ekstenzifikacija rabe kmetijskih zemljiš!.
Najbolj izrazito je zaraš!anje in zmanjševanje obsega njiv na ra!un travnikov (Lampi!, 2008).
Na varstvenih pasovih je 1990 ha poljedelskih površin, ve!inoma z intenzivnejšim
pridelovanjem hrane za živilski trg. 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. kadmij in svinec. Kmetje sami kot najve!ji
okoljski problem smatrajo neurejeno kanalizacijo, sledijo problemi povezani s prometom,
poplavljanje, nenadzorovano zasipavanje ter neurejena odlagališ!a odpadkov (Lampi!, 2008).
Kmetovanje na vodovarstvenih pasovih je omejeno z uredbami, ki prepovedujejo uporabo
nekaterih pesticidov in omejujejo uporabo gnojil. Kmetje ob upoštevanju teh uredb ne bi imeli
dohodka, zato bi bilo smiselno uvesti subvencije kot nadomestilo za manjši pridelek in
sanacijo kmetij (Plut, 2007).
Povišana koncentracija nitratnih ionov, ki se pojavljajo skupaj z amonijevimi ioni pred
Ljubljano, je povezana z izpiranjem gnojil na obdelovalnih površinah Ljubljanskega barja ter
kmetijskega onesnaževanja s kraškega zaledja Ljubljanice. Zaradi kraškega zna!aja prihaja pri
Ljubljanici do alohtonega onesnaževanja (Mohar, 2001).
Posebno poglavje predstavljajo ribogojnice in ribi!i, ki lahko z vlaganjem neavtohtonih vrst
negativno vplivajo na vodne habitate, z varstvom avtohtonih vrst pa veliko prispevajo k
njihovemu bogastvu (Bricelj et al., 2003).
Na obravnavanem obmo!ju se na!rtno podpira razvoj ekološkega kmetijstva, kar pripomore
k:
- varovanju talne vode oziroma zalog pitne vode
- ohranjanju naravnega bogastva
- osveš!anju mladih in širše javnosti o pomembnosti varovanja okolja
Konec leta 2008 je bilo v nadzor ekološke pridelave vklju!enih 17 kmetij oziroma kmetijskih
obratov (www.itr.si, 2009).
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III. 3. 4. Odlagališ!a odpadkov
Odlagališ!a predstavljajo veliko možnost onesnaženja, še posebno nevarna pa so divja
odlagališ!a in smetiš!a, saj so na njih velikokrat prisotne nevarne in strupene snovi.
Ljubljanico najbolj obremenjuje ljubljanska deponija Barje, problemati!na pa so tudi divja
odlagališ!a gradbenega materiala na Barju, med katerimi so tudi nevarni odpadki (med
drugim tudi azbestne ploš!e). Glede sanacij ni dovolj medob!inskega interesa pa tudi
kaznovalna politika ni dovolj u!inkovita.
Deponija Barje
Deponija Barje se zaradi lege v poplavnem obmo!ju uvrš!a med odlagališ!a na tveganih
obmo!jih (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 odlagališ!u za inertne odpadke ali pa se uporabljajo kot
prekrivni material in za druga vzdrževalna dela (http://kijz.jh-lj.si, 2009).
Deponija je razdeljena na stari in novi del. Stari del leži med potokom Curnovec in južno
obvoznico. Na njem so odlagali odpadke razli!nih izvorov in vrst, razen radioaktivnih. Na
odlagališ!u ni bilo nobene zaš!ite 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 zavzema 47,5 ha. Deponijski prostor so
zapolnili med leti 1964 in1987 s povpre!no debelino nanosa odpadkov 10 m. Površina
vzhodnega dela je zatravljena in zasajena s topoli, vendar še ni dokon!no urejena. Na
jugovzhodnem delu je postavljena tudi pilotna rastlinska !istilna naprava. Novi del deponije
obsega 41,5 ha in je za!el 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 predvidenih petih odlagalnih polj so delno ali skoraj v
celoti zapolnjena tri.
Vplivi odlagališ!a so omejeni z razli!nimi tehni!nimi ukrepi, zato lo!ijo padavinske in
izcedne vode, kontrolirano zajemajo izcedne vode in zatesnijo dna polj. Zbrane izcedne vode
se pre!rpavajo v javno kanalizacijsko omrežje, padavinske vode pa se zbirajo v lagunah, kjer
se delno pre!istijo pred izpustom v Bezlanov graben (Plut, 2007). Kontrola vodotokov, ki
mejijo na deponijo, se izvaja pred za!etkom vpliva deponije in na koncu deponijskega
obmo!ja (do 2-krat mese!no). 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
odlagališ!a. (Notar et al., 2000).
Potrebna bi bila sanacija starega dela odlagališ!a, ki bi prepre!ila onesnaževanje z izcednimi
vodami. Predvidena je gradnja biološke !istilne naprave, zgrajena je tudi rastlinska !istilna
naprava, ki pa po rekultivaciji dela odlagališ!a za golf igriš!e ne more dejansko delovati (Plut,
2007).
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IV. ODNOS PREBIVALSTVA DO LJUBLJANICE
Pojem !lovekovo okolje povezuje naravne in antropogene sestavine v nedeljivo celoto, v
katerem se družba sre!uje s pozitivnimi ali negativnimi u!inki, ki so lahko antropogenega ali
naravnega izvora. Prekomerna onesnaženost ali degradacija okolja kaže na stopnjo
preobrazbe, ko je v okolju naravni potencial prekora!en do take stopnje, da samo!istilne
sposobnosti narave ne zmorejo ve! nevtralizirati ali presnavljati emisij v vseh treh agregatnih
stanjih. Prekomerno izkoriš!anje naravnih virov je temeljilo na predpostavki, da so naravni
viri neiz!rpni, tako da moramo sedanje stanje okolja razumeti kot posledico vsega
dosedanjega delovanja in kopi!enja negativnih u!inkov, ne le sedanjih posegov v okolje.
Premagovanje ekoloških problemov je odvisno tudi od na!ina njihovega razumevanja, saj se
ljudje nagibajo k preprostejšemu razumevanju posameznih pojavov, ne pa k medsebojni
povezavi posameznih sestavin okolja. Taka miselnost privede do negativnih prostorskih
u!inkov posameznih posegov, ki le kratkoro!no ali za dolo!eno skupino prinese izboljšave.
Degradacija okolja se odraža v družbenogeografskih zna!ilnostih pokrajine in ima razli!ne
vplive na prebivalce. Zaznavanje okolja je odvisno od stopnje naše pripravljenosti in
sposobnosti zaznavanja ekoloških problemov in ne ustreza povsem dejanskemu stanju okolja.
Na podlagi zaznave okolja se oblikujejo reakcije in odlo!itve, ki so odvisne od številnih
dejavnikov in ve!inoma ponovno vplivajo na spremembe v okolju. Dejavniki, ki vplivajo na
razli!no razumevanje oziroma dojemanje okolja, so združeni v skupino socialnogeografskih
filtrov, kot so starostna, izobrazbeno in poklicna sestava prebivalstva, ekonomska mo!,
stopnja navezanosti in odvisnosti od narave, kulturno, versko, nacionalno poreklo ter osebni
motivi (Špes, 1998).
Vrednotenje okolja je subjektivno dolo!ljivo, saj si ljudje informacije pridobivamo na
neposreden na!in ob stiku z okoljem, na posreden na!in preko medijev ali pa si informacijo
pridobimo s sklepanjem (Poli!, 1999). Ljudi za!ne problem onesnaženja skrbeti, ko je le-ta že
viden, zato je problemati!no onesnaževanje, ki je ljudem prikrito in ga zaznajo le instrumenti.
Kljub temu v onesnaženem okolju ljudje pogosto ne ukrepajo. Pasivni so zaradi adaptacije na
onesnaženo okolje ter visokih stroškov sanacije problema, ko pa postane stres zaradi
neprestane izpostavljenosti onesnaženemu okolju prevelik, se ljudje uprejo in ponavadi želijo
takojšnjo sanacijo problema. Problem je tudi v tem, da ljudje ponavadi istovetijo
onesnaževalce samo s podjetji, ne zavedajo pa se, da so tudi sami onesnaževalci.
Onesnaženost ljudi soo!a z omejitvami (npr. nepriporo!ljivo kopanje v Ljubljanici) (Poli!,
1999). Okolju naklonjeno vedenje mora postati nagrajujo!e in njegovi stroški nižji, višja mora
biti tudi motivacija. Ukinitev zunanje spodbude pogosto zniža okolju naklonjeno vedenje.
Oddaljenost posledic, tako !asovnih, kot prostorskih, je pogosto tista, ki omogo!a neustrezno
vedenje, zato je potrebna povratna informacija, kjer ljudje prepoznajo u!inke svojih lastnih
ravnanj (Poli!, 1999).
Mo!an vpliv na racionalnejšo porabo vode ima okoljska ozaveš!enost. Ljudi bi bilo potrebno
bolj okoljsko ozaveš!ati in jim predstaviti sonaravni razvoj, kjer se prepletajo ekonomski,
naravovarstveni in eti!ni vidiki.
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Ekonomski vidik sonaravnega razvoja vklju!uje:
- ohranjanje zdravja prebivalstva in izboljšanje kvalitete življenja;
- ohranjanje in zavarovanje genskih virov za kmetijstvo, farmacijo in medicino;
- varstvo vodnih virov in pitne vode;
- ohranjanje zdravja in rodovitnosti prsti;
- razvoj turizma in odpiranje novih delovnih mest za lokalno prebivalstvo;
- ohranitev naravne in kulturne krajine za prihodnje generacije;
- nacionalna varnost.
Naravovarstveni vidik sonaravnega razvoja vklju!uje:
- raziskovalne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
- znanstvena prou!evanja biotske pestrosti živega sveta v ohranjenih ekosistemih.
Eti!ni vidik sonaravnega razvoja vklju!uje:
- varovanje naravne in kulturne dediš!ine kot pogoj za ohranitev identitete naroda;
- povezanost tradicije in duhovnih izro!il prebivalstva z naravo in kulturno krajino;
- vzpodbujanje umetniške in kulturne ustvarjalnosti v neokrnjeni naravi;
- pomembnost lepot naravne in kulturne krajine za estetsko podoživljanje in duhovno
prenovo !loveka.
(Notar et al., 2000).
Z vprašalnikom, ki sem ga izvedla med doma!ini obravnavanega obmo!ja, sem želela
pridobiti njihova mnenja o reki Ljubljanici oziroma njihov odnos do reke in obvodnega
prostora. Zanimalo me je, kaj reka pomeni prebivalcem, kaj menijo o njeni onesnaženosti ter
!e se zavedajo lastnega vpliva na onesnaževanje.
Vprašalnik je razdeljen na tri sklope; prvi sklop zajema vprašanja o odnosu prebivalcev do
reke, drugi sklop vsebuje vprašanja o onesnaženosti reke, tretji sklop pa zajema mnenja o
stanju vodotoka ter o njihovih predlogih za izboljšanje njegovega stanja.
Anketiranje sem izvedla spomladi 2009 med naklju!no izbranimi prebivalci. Edini pogoj je
bil, da živijo ob spodnjem toku reke Ljubljanice (od Podpe!i do izliva Ljubljanice v Savo).
Vzorec je zajemal 20 oseb.
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1. Kako pogosto ste v stiku z reko Ljubljanico?
Na vprašanje, kako pogosto so v stiku z reko Ljubljanico, je 10% prebivalcev odgovorilo, da
pogosto, kar pomeni vsaj enkrat tedensko, 30% jih je v stiku z reko redko (vsaj enkrat
mese!no). Najve! vprašanih (55%) je v stiku z reko zelo redko, kar pomeni le enkrat letno. 5
% vprašanih prebivalcev ni nikoli v stiku z reko.
Grafikon 1: Pogostost obiska reke Ljubljanice
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2. Kako doživljate reko?
Na vprašanje kako prebivalci doživljajo reko, je bilo možnih ve! odgovorov, ki so jih
vprašani razvrstili po pomembnosti.
Grafikon 2: Doživljanje reke Ljubljanice

Najve! vprašanih je na prvo mesto postavilo reko kot življenski prostor rastlin in živali (13
odgovorov). 4 vprašani doživljajo reko predvsem kot odvajalko odplak, enemu vprašanemu
reka najbolj predstavlja prostor za rekreacijo, dvema pa estetski element pokrajine.
Na drugo mesto po pomembnosti so vprašani razvrstili reko kot estetski element pokrajine (3
odgovori), sledi reka kot prostor rekreacije (2 odgovora) ter po en odgovor za reko kot
odvajalko odplak in življenski prostor rastlin in živali.
Med manj pomembne dejavnike so vprašani v ve!ini uvrstili reko kot estetski element
pokrajine, sledita pa doživljanje reke kot prostor rekreacije in reke kot odvajalko odplak.
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3. Ali menite, da je reka Ljubljanica onesnažena?
Grafikon 3: Onesnaženost reke Ljubljanice

Na vprašanje o onesnaženosti Ljubljanice v toku od Podpe!i do Ljubljane je ve!ina vprašanih
(75 %) menila, da je reka onesnažena in le 25 % jih je odgovorilo, da ni. Vprašani, ki so
odgovorili z ne, niso živeli neposredno v bližini tega dela toka Ljubljanice, zato se verjetno ne
zavedajo problemov z neurejeno kanalizacijo, oziroma se jim reka v tem delu zdi !istejša od
njenega toka skozi Ljubljano.
Vsi vprašani menijo, da je reka onesnažena v svojem toku skozi Ljubljano do izliva v Savo.
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4. S katero oceno bi ocenili kakovost Ljubljanice?

Grafikon 4a: Ocene kakovosti v toku od Podpe!i do Ljubljane

5 % vprašanih je reko v tem delu toka ocenilo z najboljšo oceno, 35 % z oceno dobro, 60 %
pa z oceno slabo. Najslabše kakovosti se reka v tem delu toka ni zdela nikomur od vprašanih.

Grafikon 4b: Ocene kakovosti v toku od Ljubljane do izliva v Savo

10 % je reko ocenilo z oceno najboljše kakovosti, 15 % jo je ocenilo z dobro oceno, 20 % pa s
slabo oceno. Najslabšo oceno ji je prisodilo 55 % vprašanih. Te ocene kakovosti odstopajo od
prejšnjega vprašanja o onesnaženosti Ljubljanice v delu toka od Ljubljane do izliva v Savo,
ko so vsi vprašani menili,da je reka v tem delu toka onesnažena.
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5. Ali se zaradi reke po!utite posredno ali neposredno ogroženi?
Grafikon 5: Ogroženost zaradi reke

Ve!ina vprašanih se zaradi reke ne po!uti ogroženih. Tiste, ki se po!utijo ogrožene, bolj skrbi
onesnaženost vode, kot pa poplave. Poplave bolj skrbijo prebivalce, ki živijo v zgornjem delu
prou!evanega dela vodotoka, kot tiste, ki živijo v Ljubljani oziroma ob spodnjem delu toka,
kar je razumljivo, saj ima Ljubljanica v svojem toku skozi Ljubljano zabetonirane bregove in
globoko strugo.
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6. Ali se vam zdi, da je ogroženost in/ali degradiranost katerega drugega pokrajinskega
elementa obvodnega prostora bolj zaskrbljujo!a kot onesnaženost vode?
Ve!ini vprašanih (50 %) se zdi najbolj zaskrbljujo!a onesnaženost vode. 20 % vprašanih se
zdi bolj kot onesnaženost vode zaskrbljujo!a onesnaženost zraka, 20 % pa degradacija
vegetacije. 10 % jih meni, da je najbolj problemati!na onesnaženost prsti. Ljudje, ki so kot
problemati!no navedli degradacijo vegetacije in prsti, so pogosteje v stiku z Ljubljanico, zato
lahko bolj pozorno spremljajo spremembe na vseh pokrajinskih elementih.
Grafikon 6: Degradiranost pokrajinskih elementov
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7. Kdo so po vašem mnenju najve!ji onesnaževalci Ljubljanice?
Grafikon 7: Najpomembnejši onesnaževalci Ljubljanice

Vprašani so odgovore razvrstili po pomembnosti. Najpomembnejši, oziroma najve!ji
onesnaževalci Ljubljanice so se vprašanim zdele industrijske odplake ter izcedne vode iz
odlagališ! odpadkov, gnojiš!, skladiš!,... nekoliko manj je bilo odgovorov, da so najve!ji
onesnaževalec pesticidi, herbicidi in gnojila, še manj pa je bilo odgovorov, da je to promet in
kosovni odpadki. Še vedno je veliko ljudi, ki imajo Ljubljanico za odlagališ!e odpadkov,
predvsem kosovnih. Lanskoletna !istilna akcija Ljubljanice je reko in njeno obrežje
razbremenila za dve toni in pol odpadkov, kar je bistveno ve! kot lani.
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8. Ali menite, da tudi vi vplivate na onesnaženje vode?
Grafikon 8: Mnenje o vplivu prebivalcev na onesnaženje vode

Ve!ina vprašanih (65 %) je menila, da tudi sami vplivajo na onesnaževanje vode. Zanimalo
me je, zakaj tako menijo, oziroma s !im vplivajo na onesnaževanje. 25 % vprašanih je
omenilo kanalizacijo oziroma vpliv na onesnaženje s proizvajanjem odplak ter neu!inkovitost
!istilne naprave. 5 % anketiranih meni, da vplivajo na onesnaženje vode z ustvarjanjem
odpadkov in posledi!no z nastankom izcednih vod na deponijah. 30 % anketiranih pa misli,
da onesnažujejo vodo predvsem z uporabo !istilnih sredstev in celo kozmeti!nih preparatov.
35 % vprašanih je menilo, da sami ne vplivajo na onesnaževanje vode, kot vzrok za tako
mnenje pa so navedli dejstvo, da v reko ne me!ejo odpadkov.
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9. V katerem letnem !asu je Ljubljanica najbolj onesnažena ter po !em to sklepate?
Vprašani so imeli na voljo le odgovor o letnem !asu, vzrok za dolo!en odgovor pa so morali
podati sami. Kljub temu, da je vprašanje odprtega tipa, so si odgovori med seboj precej
podobni.
Grafikon 9: Onesnaženost reke po letnih !asih

Ve!ina vprašanih (55 %) je menilo, da je Ljubljanica najbolj onesnažena poleti, od teh jih je
14 % menilo, da je tako zaradi poletnega nizkega vodostaja, 14 % vprašanih kot vzrok navaja
smrad (voda zaudarja), 29 % meni, da je tako zaradi pove!anega poletnega turizma, 43 % pa
jih misli, da je Ljubljanica najbolj onesnažena poleti zaradi pove!anega gnojenja in uporabe
pesticidov na Barju.
Drug najbolj pogost odgovor (25 %) je bil, da je reka najbolj onesnažena spomladi. 40 % teh,
ki menijo, da je najve!ja onesnaženost reke spomladi, misli, da je vzrok v visoki vodi, ki
prenaša umazanijo ter s tem povzro!a kalnost re!ne vode. 60 % jih je mnenja, da je reka
najbolj onesnažena spomladi zaradi gnojenja in uporabe pesticidov.
Zanimivo je, da se v dveh odgovorih pojavita ista vzroka za onesnaženost, to je gnojenje in
uporaba pesticidov.
Tretji odgovor po pogostosti je bil onesnaženost reke pozimi. Tako je odgovorilo 15 %
vprašanih. Kot vzrok so vsi navedli obilico vode, ki spira umazanijo in pesticide, ki so se
nakopi!ili na poljih.
Najmanj vprašanih (5 %) jih meni, da je Ljubljanica najbolj onesnažena jeseni, vzrok za to pa
je pove!ana koli!ina padavin.
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10. Ali zaznavate negativne vplive onesnaženosti v vodi in njeni okolici in katere?
Grafikon 10: Negativni vplivi onesnaženosti v vodi

Kot najpomembnejši vpliv onesnaženosti v vodi in njeni okolici anketirani opažajo poškodbe
in umiranje obvodnega rastja (40 %). 55 % anketiranih najpomembnejši vpliv onesnaženosti
opaža v poginih rib, 5 % pa meni, da se vpliv onesnaženosti najbolj kaže v zdravju ljudi.
Ve!ina anketiranih je mnenja, da onesnaženost najmanj vpliva na zdravje ljudi in na zmanjšan
obisk vodnega in obvodnega prostora.
Dva anketirana sta kot negativen vpliv onesnaženosti omenila pojav zelenih alg oziroma
evtrofikacijo ter dejstvo, da je bila v!asih voda dovolj !ista za kopanje, danes pa ni ve!.
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11. Ali menite, da se je onesnaženost reke v zadnjem desetletju kaj spremenila?
Grafikon 11: Spremembe glede onesnaženosti reke v zadnjem desetletju

Ve!ina vprašanih meni (70 %), da onesnaženost v zadnjem desetletju naraš!a, 10 % jih misli,
da ni sprememb glede onesnaženosti Ljubljanice, 20 % pa je mnenja, da onesnaženost reke
celo upada.

12. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno narediti za izboljšanje kakovosti vodotoka?
37 % vprašanih je menilo, da bi kakovost vodotoka najbolj izboljšali z zmanjšanjem koli!in
odplak in zmanjšanjem koli!in pesticidov ter gnojil. 32 % jih je menilo, da bi kakovost najbolj
izboljšale u!inkovite !istilne naprave, 26 % pa jih je mislilo, da bi bilo najbolj u!inkovito
ozaveš!anje oziroma izobraževanje prebivalcev. 5 % vprašanih je poudarilo, da bi kakovost
vodotoka izboljšal bolj spoštljiv odnos do reke.
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13. Kaj bi bili sami pripravljeni prispevati k izboljšanju kvalitete vodnega toka?
Grafikon 12: Prispevek prebivalcev k izboljšanju kvalitete vode

48 % vprašanih bi bilo pripravljenih racionalizirati porabo vode in s tem zmanjšati svoj
prispevek k onesnaževanju vodnega toka. Sledi pripravljenost sodelovati v prostovoljnih
akcijah (40 % odgovorov), najmanj pa so ljudje pripravljeni pla!evati okoljski davek. Le 12
% vprašanih bi bilo na tak na!in pripravljenih izboljšati kvaliteto vodnega toka.

14. Kako bi vi vzbudili zanimanje za ve!jo aktualnost / atraktivnost reke Ljubljanice?
40 % vprašanih bi zanimanje za Ljubljanico izboljšali z ureditvijo okolice oziroma ureditvijo
parkov v okolici Ljubljanice, ali pa bi uredili ve! sprehajalnih poti. 15 % jih meni, da bi bilo
potrebno bolj poskrbeti za turisti!no ponudbo in bolj propagirati samo reko oziroma
dejavnosti, ki se jih lahko izvaja v okolici reke. Prav tako 15 % vprašanih meni, da bi morali
bolj ozaveš!ati oziroma izobraževati ljudi, ki bi se na tak na!in za!eli bolj zavedati reke ob
kateri živijo. Presenetljivo pa se mi je zdelo, da je kar 25 % vprašanih odgovorilo, da v zvezi z
ve!jo aktualnostjo reke ne bi storili ni!, oziroma da ne želijo vzbuditi ve!jega zanimanja za
reko, ker želijo, da bi reka ostala ali pa postala !imbolj divja in naravna.
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15. Kateri funkcijski rabi Ljubljanice bi v prihodnosti namenili najve! pozornosti?
Odgovori na to vprašanje se v veliki meri pokrivajo s prejšnjim vprašanjem, saj je kar 77 %
vprašanih odgovorilo, da bi najve! pozornosti namenili naravovarstveni funkcijski rabi reke,
kamor bi vklju!ili naravovarstveni park ter razli!ne u!ne poti.
Grafikon 13: Prihodnja funkcijska raba Ljubljanice

Naravovarstveni rabi sledi turisti!na funkcijska raba (18 % odgovorov), ki bi vklju!evala
predvsem razli!ne prireditve na ali ob reki in plovbo ter !olnarjenje po Ljubljanici.
Le 5 % vprašanih si želi, da bi bilo v prihodnje najve! pozornosti namenjeno rekreacijski
funkcijski rabi reke, kamor bi sodile dejavnosti kot so veslanje ali ribolov.
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16. Ali ste že slišali za revitalizacijo vodnih površin?
Grafikon 14: Seznanjenost prebivalcev z revitalizacijo vodnih površin

Tisti, ki so odgovorili z da, so v 54 % rekli, da revitalizacija pomeni oživljanje oziroma
povrnitev reke v prvotno stanje, 31 % pa da to pomeni izboljšanje kakovosti reke. 15 % tistih,
ki so odgovorili z da, ni odgovorilo na vprašanje o pomenu revitalizacije.
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Podatki o anketirancih:
-

Spol: anketa je bila enakomerno razdeljena med oba spola
Starost: starostne omejitve ni bilo, najstarejša anketiranka je bila stara 91 let, najmlajši
pa 23 let.
Izobrazba:
Grafikon 15: Izobrazbena struktura prebivalcev

50 % anketirancev je imela kon!ano srednjo šolo, 45 % jih je imelo kon!ano višjo
oziroma visoko šolo, 5 % vprašanih pa je zaklju!ilo osnovno šolo.
-

Zaposlitev:

Grafikon 16: Zaposlitvena struktura prebivalcev
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Nih!e od anketiranih ni bil zaposlen v primarnem sektorju, zato primarni sektor ni prikazan na
grafu, prav tako tudi med tistimi, ki niso zaposleni ni bilo nikogar, ki bi !akal na zaposlitev.
V sekundarnem sektorju je bilo zaposlenih 10 % anketiranih, v terciarnem sektorju 30 % in v
kvartarnem sektorju 15 %. Delež anketiranih brez zaposlitve je zajemal 45 % vprašanih, od
teh je bilo 30 % upokojencev in 15 % šolajo!ih.
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V. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN SONARAVNO RABO PORE!JA
LJUBLJANICE
Reka Ljubljanica je pomembna prostorska in okoljska sestavina Ljubljane. Za prebivalce
predstavlja eno od prepoznavnih zna!ilnosti mesta. Ne glede na oceno o manjši povezanosti
mestnega življenja z reko v primerjavi s preteklostjo pa Ljubljanica predvsem v svojem toku
skozi mesto še vedno predstavlja velik del življenja in prireditev v mestu (tržnica,
tromostovje, stojnice v prazni!nem !asu,...). reka in re!ni prostor sta na!eloma v javni rabi,
kar pomeni, da moramo premišljeno opredeljevati rabo obre!nega pasu. Javna raba namre!
pomeni zagotovljeno prehodnost vzdolž reke ter dostop do bregov, kar je potrebno upoštevati
tudi pri ureditvah re!nega 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 !emer moramo upoštevati ekonomska, umetnostno zgodovinska in
naravovarstvena izhodiš!a (Simoneti, 1997).
Reko in obre!ni prostor je potrebno aktivno vklju!iti v življenje prebivalcev, vendar pa gre za
prostor, kjer se konfliktno sre!ujejo razli!ni družbeni interesi in dejavniki:
- Ljubljanica z ohranjenimi naravnimi elementi in svojo vlogo v mestnem središ!u predstavlja
visoko vreden prostor, ki je hkrati predmet neformalne rabe prostora (!rne gradnje, vrti!ki,
odlagališ!a odpadkov)
- Ljubljanica v ekološkem smislu bogati mesto, hkrati pa je odvajalka odplak in trdih
odpadkov
- Nepozidan prostor ob reki predstavlja potencial za turisti!no in rekreacijsko rabo,
kmetijstvo, poselitev, industrijo, hkrati pa gre za pokrajinsko pomembna obmo!ja. (Simoneti,
1997).
Vsak poseg, ki se pojavi v prostoru, pomeni vpliv na družbeno in naravno okolje, zato je
potrebno dolo!iti prioritetne rabe prostora ter za vsako rabo narediti presojo vplivov na
okolje. Glede na sedanje stanje je potrebno zagotoviti zmanjšanje onesnaženja.
Najprimernejša rešitev je preventivna zaš!ita pred onesnaženjem, tako da so dejavnosti, ki
obremenilno delujejo na vodne vire, onemogo!ene. Najcenejša oblika zmanjševanja
obremenjevanja je zmanjšana poraba vode in s tem tudi zmanjšanje koli!in odpadne vode.
Obdelava odpadne vode je najpogostejši ukrep pri zmanjševanju onesnaženosti (reševanje
problema na koncu pipe). Problem bi bilo potrebno za!eti reševati pri izvoru obremenjevanja
(Mohar, 2001).
Pri !iš!enju odpadnih voda gre za !iš!enje voda v !istilnih napravah. Pogoj za to je zgrajeno
kanalizacijsko omrežje. Uveljavljajo se tudi rastlinske !istilne naprave. "iš!enje samega
vodnega vira je najzahtevnejše in se praviloma uporablja pri vodnih virih z vodooskrbnim
oziroma turisti!no – rekreacijskim pomenom (Mohar, 2001).
Sonaravni razvoj obsega ukrepe za omejitev pritiskov !loveka na reke in pore!ja, ublažitev
posledic re!nih regulacij in onesnaževanja ter izboljšanja stanja z vzpodbujanjem naravnih
procesov (Plut, 2000). Za dosego sonaravnega uravnoteženega razvoja vodnih virov bi bilo
potrebno zagotoviti smotrno rabo vode, !iš!enje odpadne vode, zmanjšanje polucijskega
obremenjevanja, sanacijo divjih odlagališ!, renaturacijo vodnega in obvodnega sveta (Mohar,
2001). Sonaravni vidik gospodarjenja z Ljubljanico mora upoštevati tudi prebivalstveno
mnenje z vidika okoljske ozaveš!enosti, kajti prebivalstveni odziv je nujen pri soodlo!anju o
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urejanju prostora (Mohar, 2001). Vse dejavnosti na vodnem toku ali v pore!ju morajo
temeljiti 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 regeneracije (Plut, 1997). Aktualni na!ini rabe Ljubljanice kažejo, da
današnja raba ne temelji na na!elih sonaravnosti. Ljubljanica ima predvsem vlogo odvodnice
odpadnih vod. Nesonaravna aktualna raba še pove!uje pritisk v !asu poletnih nižkov, ko je
ob!utljivost vodnega okolja najve!ja. Zaradi melioracij Ljubljanice tudi niso ohranjena
nekatera poplavna obmo!ja, ki so zelo pomembna za okolje. (Mohar, 2001). 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 onemogo!a
stik z vodo obrežnemu rastju, živalim in ljudem. Ljubljanica ni aktivni oblikovalec svojega
obvodnega prostora, zato je njen tok monoton, neprivla!na pa je tudi zaradi svoje
onesnaženosti. Ljubljanica na Barju je popolnoma druga!na, saj je obvodni prostor poraš!en,
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 – turisti!ni
potencial. Ljubljanica je od Ljubljane do Podpe!i oziroma Vrhnike plovna ter privla!na za
ribi!e in ljubitelje ptic (Plut, 2007).

V. 1. KANALIZACIJA IN "ISTILNE NAPRAVE
Ministrstvo za okolje in prostor je leta 1999 zasnovalo operativni program odvodnjavanja in
!iš!enja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe, ki predvideva
izvedbo ve!ine sanacij virov onesnaženja med letoma 2008 – 2017, s !imer bi bilo na
kanalizacijsko omrežje priklju!eno 91 % prebivalstva Slovenije. V MOL je na kanalizacijsko
omrežje priklju!enih le 60 % objektov. Ljubljanico tako onesnažujejo odpadne vode iz
naselij, ki nimajo kanalizacijskega omrežja, problemati!na je odpadna voda iz industrijskih
kompleksov, izcedna voda iz ljubljanske deponije ter neustrezen star kanalizacijski sistem.
Najbolj problemati!na so naselja, ki imajo fekalne izpuste speljane direktno v reko (npr.
Rakova jelša). Za izboljšanje razmer v reki je v teku nadgradnja kanalizacijskega omrežja v
Ljubljani, pri !emer je prednostna naloga prav ureditev kanalizacije Rakove jelše, kjer je
problem odpadne vode najve!ji. V sklopu teh del je predvidena tudi izgradnja treh
zadrževalnih bazenov. Dela naj bi bila kon!ana do leta 2011 (www.demokracija.si, 2009).
Poleg Ljubljanice bo potrebno urediti tudi odvajanje in !iš!enje komunalnih voda na pritokih
Ljubljanice. Izboljšanje stanja bi bilo mogo!e tudi z ve!jim nadzorom nad pravilno izvedbo
greznic, tam kjer ni mogo!a priklju!itev na kanalizacijsko omrežje.
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Preglednica 3: Odpadna voda, izpuš!ena iz javnih kanalizacijskih sistemov (v 1000 m³)
1990
1995
1999
2000
2001
2002
2003
Indeks
2003/1990
nepre!iš!ena 87463 52554 43043 35924 38251 37730 39992 46
1239
1341
1306
1279
1059
3,5
Ljubljanica 30329 7473
49611 79262 79962 89858 80212 87455 84796 171
Pre!iš!ena
38776 42868 44108 35671 40904 30843 110
Ljubljanica 2794
Vir: Statisti!ni urad RS, 2009
Preglednica prikazuje izpuste pre!iš!ene in nepre!iš!ene vode iz javnih kanalizacijskih
sistemov. Podatki so sicer za celotno pore!je Ljubljanice, vendar sem želela prikazati trend
gibanja odpadne vode. Indeks prikazuje upadanje koli!ine nepre!iš!ene odpadne vode in
hkrati porast koli!ine odpadne vode, kar je dober znak, bi pa bilo potrebno zmanjšanje
koli!ine odpadne vode nasploh.
Samo!istilne sposobnosti Ljubljanice so zmerne do nizke, zato je pomembno, da se le-ta ne
presega s prekomernim obremenjevanjem. To pomeni zmanjšanje koli!in odpadnih voda na
izvoru, tako v gospodinjstvih, kot v industriji. V industrijo je potrebno vnesti proizvodne
procese in tehnologijo, ki imajo zelo majhen okoljski vpliv, ali pa le-tega sploh ni, oziroma
tehnologijo, ki ne presega samo!istilnih sposobnosti reke. Prebivalstvo naselij je potrebno
priklju!iti na !istilne naprave, katerih kapaciteto je potrebno usklajevati z rastjo prebivalstva
in industrije oziroma trendi koli!ine in kakovosti odpadne vode. Smotrnejša je izgradnja
ve!jega števila manjših !istilnih naprav.
Zgornji tok od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice
V obmo!ju zgornjega toka je najve!ji onesnaževalec Ljubljanice prebivalstvo. Problem
predstavljajo odpadne vode iz gospodinjstev, gospodinjstva pa ta problem rešujejo sama z
izgradnjo greznic. V tem delu namre! ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in s tem tudi ni
priklju!enosti na kanalizacijsko omrežje. Poraba vode v gospodinjstvih je v primerjavi z
industrijo ve! kot desetkrat ve!ja. To kaže na majhen vpliv industrije na tem obmo!ju.
Problem izgradnje kanalizacijskega omrežja so predvsem nestabilna tla. Zaradi pogreznjenih
tal je prenehala delovati !istilna naprava v Notranjih Goricah. Obratuje le majhna !istilna
naprava za približno deset hiš v zaselku Žabnica. (Mohar, 2001)
S sonaravnega vidika je potrebno zagotoviti urejeno odvajanje odpadne vode. Izgraditi bi
morali ustrezno !istilno napravo z zmogljivostjo okoli 7000 PE in na kanalizacijsko omrežje
priklju!iti !imve! prebivalstva. Zaradi razpršene poselitve bi bilo smiselno zgraditi ve!
manjših !istilnih naprav. (Mohar,2001)
Možnost izboljšanja kakovosti vode predstavljajo tudi biološke !istilne naprave za
individualne objekte, za kar pa bi morali zagotoviti ustrezen nadzor nad izgradnjo le – teh.
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Spodnji tok od soto!ja Ižice in Ljubljanice do soto!ja Ljubljanice in Save
V spodnjem toku Ljubljanice je najve!ji onesnaževalec prebivalstvo. V Ljubljani je 2/3
prebivalstva priklju!enega na kanalizacijsko omrežje. Glede na zgoš!eno poselitev v Ljubljani
bi bilo smotrno še pove!ati delež prebivalstva, ki je priklju!eno na urejeno odvajanje
odpadnih voda, kar bi zmanjšalo razpršenost gospodinjskih onesnaževalcev. V Ljubljani je
bolj kot priklju!enost prebivalstva na kanalizacijo problemati!no !iš!enje gospodinjskih,
industrijskih in meteornih voda. Poraba vode v gospodinjstvih ve! kot dvakrat presega porabo
vode v industriji. Zmanjšati je potrebno porabo vode, kar pa je povezano z ozaveš!enostjo
prebivalcev (Mohar, 2001).
Drug najve!ji vir obremenjevanja Ljubljanice so industrijske odpadne vode. Najve! je
odpadnih voda iz papirne, prehrambene in živilske industrije. V zadnjem desetletju je v
industriji ljubljanskega obmo!ja prišlo do sprememb, ki so vplivale na zmanjšanje porabe
vode in obremenjenosti odpadnih voda, reciklažo tehnološke vode, uvajanje novih okoljsko
sprejemljivih proizvodenj,... Najve!ji industrijski onesnaževalci morajo svoje odpadne vode
delno o!istiti, preden jih odvajajo v centralno !istilno napravo. Za izgradnjo internih !istilnih
naprav so že poskrbeli v KOTO in Jata v Zalogu ter papirnica Vev!e (Kus, 2001).
V zadnjem desetletju beležijo zmanjšanje prodaje vode gospodarstvu za 46 %, kar je
posledica zmanjšanja proizvodnje, prestrukturiranja industrije ter za!etka uveljavljanja
sonaravnih na!el v industrijskih dejavnostih. Skoraj za 1/3 je zmanjšana koli!ina odvedene
industrijske odpadne vode. (Mohar, 2001).
"istilno napravo v Zalogu so uradno odprli septembra 2005 in predstavlja najzmogljivejšo
!istilno napravo v Sloveniji, ki na leto o!isti okoli 28 milijonov m3 odpadne vode iz 1100 km
ljubljanskih kanalizacijskih cevi. Centralna !istilna naprava Ljubljana je zasnovana kot
enostopenjska mehansko – biološka !istilna naprava s sekundarno stopnjo !iš!enja, v kateri
gre za odstranitev ogljikovih spojin in nitrifikacijo (Voda, 2005). Lokacija današnje !istilne
naprave sicer reši problem izliva Ljubljanice, v toku od Podpe!i do izliva v Zalogu pa bi bilo
potrebno zgraditi manjše !istilne naprave, ki bi bile navezane na centralni !istilni sistem
Ljubljane, za naselja kot so Rakova jelša, Rudnik, Vnanje in Notranje gorice (www.rtvslo.si,
2008).
Vpliva !istilnih naprav na kakovost reke se zavedajo tudi anketiranci, saj jih 32 % meni, da bi
kakovost vode najbolj izboljšale u!inkovite !istilne naprave.

V. 2. EKOREMEDIACIJE IN REVITALIZACIJA
Revitalizacija pomeni obnovitev ekološkega ravnotežja v degradiranem vodotoku v sonaravno
stanje z ustreznimi vodno – gospodarstvenimi posegi, oziroma ekoremediacijami, ki so na!ini
varovanja ali !iš!enja okolja z naravnimi ali sonaravnimi ekosistemi. Posegi, ki lahko
izboljšajo stanje so razli!ni, od zasaditve obrežja, tolmunov, pragov, odbija!ev, brzic,…
Na takšen na!in ciljano obnovimo zgradbo in funkcijo vodnega in obvodnega biotopa ter
opredelimo ekosistemsko, krajinsko in ve!namensko izrabo prostora (www.limnos.si, 2007;
Katalini# et al., 2006 ).
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S pojmom revitalizacija je povezan tudi pojem renaturacija, ki pomeni obnovo oziroma
sanacijo prvotnih zna!ilnosti narave in podobe degradiranega okolja, npr. vrnitev vodotokov v
prvotno stanje (Lah, 2002).
Sanacija na obmo!ju površinskih vodotokov zahteva naslednje ukrepe:
- upoštevanje že veljavnih predpisov države in ob!ine
- dosleden inšpekcijski nadzor nad onesnaževalci in posegi v prostor na obmo!ju
vodovarstvenih pasov, stalen nadzor obmo!ij, kjer se pojavljajo divje gramoznice ter
dosleden inšpekcijski nadzor nad industrijskimi in obrtnimi onesnaževalci
- ustanovitev lokalne nadzorne službe varstva okolja
- priprava registra onesnaževalcev
- dograditev in sanacija kanalizacijskega sistema ter predpis o na!inu zbiranja in !iš!enja
komunalnih odpadnih vod pri individualni poselitvi
- analiza o potrebnih subvencijah za okolju prijazno kmetovanje in sanacija kmetij
(gnojiš!a)
- prepoved spremljajo!ih dejavnosti, ki v procesu uporabljajo nevarne snovi
- sanacijski program za obmo!ja industrijskih con na varstvenih pasovih vodnih virov
- sanacija divjih odlagališ!
- razglasitev gozdov v drugem varstvenem pasu vodnih virov kot varovalni gozd
- delovanje centralne !istilne naprave
- zadrževalni bazeni na zbiralnikih za zadrževanje voda ob nalivih ter korekcije prelivov
pri razbremenilnikih
- revitalizacija in sonaravno urejanje vodotokov z retenzijskimi površinami.
(Notar et al., 2000).
Ekoremediacije so uporabne za zaš!ito in obnovo razli!nih vodnih in obvodnih ter nanje
navezanih ekosistemov. Lahko se jih uporabi pri gosteje ali redkeje naseljenih obmo!jih ter
povsod, kjer se pojavljajo koli!insko majhne, vendar stalne odpadne vode, pri !emer so za
njihovo sanacijo obi!ajno na voljo le skromna sredstva. Ekoremediacije so ena izmed najbolj
realnih slovenskih perspektiv za doseganje !asovno in kakovostno ostrih normativov.
Sodobne razvojne rešitve morajo biti v prid obnove in varovanja okolja trajnostno naravnane,
kar je mogo!e le ob enakovrednem vklju!evanju družbe, gospodarstva in okolja (www.zrcsazu.si, 2006).
Kljub temu, da so bregovi Ljubljanice zlasti v mestnem delu od zapornic do soto!ja s Savo
zaraš!eni in dajejo videz naravne zaraš!enosti, pa jih poraš!a 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 mo!no ogroža obstoje!e
ekosisteme. Potrebna je sanacija brežin, ki bi omogo!ala rast prvotne vegetacije (Simoneti,
1997).
Ekološki vidik je eden pomembnejših, saj reka z obrežji omogo!a pretok vrst iz naravnega
obmo!ja Barja skozi mesto do zopet bolj naravnega obmo!ja soto!ja s Savo in obratno.
Ekološki pomen je ve!ji, !e je voda neonesnažena in !e obstaja možnost ohranitve oziroma
vzpostavitve habitatov (obraš!enost obvodnega pasu). Posegi v obrežja in bregove povzro!ajo
degradacije prsti, reliefa in vegetacije, kar zaznavajo tudi prebivalci. Tistim, ki so pogosteje v
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stiku z reko, se degradacija vegetacije in prsti zdi celo bolj zaskrbljujo!a kot onesnaženost
vode, zato je povsod, kjer je mogo!e treba vzpostaviti varovalni pas, znotraj katerega bi bile
rebe podrejene vodnemu okolju. V naravi ne moremo spremljati vseh spremenljivk, ki kažejo
stanje okolja, zato si za oceno stanja izberemo indikatorske vrste ali skupine. Dobri indikatorji
ekoloških razmer v okolju so ptice. Indikatorske vrste za ekosistem Ljubljanice so ptice, ki
sicer gnezdijo na Barju: mali ponirek, kvaka!, mali martinec, vodomec, re!ni cvr!alec in
škrlatec. Vse vrste razen malega ponirka so v Sloveniji redke in ogrožene. Majhna številnost,
v kateri se pojavljajo, kaže na to, da je obrežna vegetacija slabo razvita ali antropogeno
spremenjena, kar je posledica gospodarskega izkoriš!anja zemljiš! ob vodotoku in
izravnavanja struge v preteklosti. Za izboljšanje stanja bi bilo potrebno razširiti pas grmovja
in drevja (Simoneti, 1997).
Zgornji tok od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice
V tem delu toka so prisotne razmeroma naravne rastlinske združbe, !eprav ponekod
antropogeni vplivi segajo do same struge (kmetijstvo). Na tem delu je potrebno ohraniti
bregove, ker so najmanj degradirani. Ljubljanica ima tu zna!ilno podobo ravninske in
barjanske reke. Uporaba ekoremediacij v primeru Ljubljanice bi bila smiselna zlasti v njenem
toku od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice, kjer je ve! možnosti in prostora za ureditev
blažilnih obmo!ij in rastlinskih !istilnih naprav pa tudi ohranjanja mokriš!. Primerne bi bile
zaradi razpršene poselitve in neurejene kanalizacije. Rastlinske !istilne naprave so primerne
zlasti za obmo!ja, ki so okoljevarstveno zelo ob!utljiva. U!inkovitost rastlinskih !istilnih
naprav je visoka tudi pozimi, predvsem zaradi mikroorganizmov v prsti, ki ohranijo svojo
aktivnost, medtem ko rastline pozimi niso dejavne.
Rastlinske !istilne naprave lahko uporabimo za:
- !iš!enje voda iz skupin hiš, kmetij, farm, kampov in manjših naselij do 1000 PE;
- za ve!je obremenitve do 5000 PE, !e je na razpolago dovolj prostora (za 1 PE
potrebujemo 2 do 3 m² površine zemljiš!a);
- za terciarno !iš!enje pri obstoje!ih !istilnih napravah;
- za onesnažene vode na vodovarstvenih obmo!jih;
- za individualne hiše, !e je priklop na kanalizacijo oddaljen;
- za obarvane vode in odplake, ki vsebujejo strupene snovi (pesticidi, fenoli, kovine).
(Bulc, Vrhovšek, 1996).
Obmo!je Ljubljanskega barja in južnega dela Ljubljane je mo!no poplavno ogroženo.
Poplavno varnost zagotavljajo obmo!ja varstva pred poplavami. Odto!ne razmere se slabšajo
zaradi pogrezanja Barja, kar je posledica obtežitve z objekti in !rpanja vode. Reševanje
problematike odto!nega režima je ohranjanje obstoje!ih naravnih retencijskih in poplavnih
površin ter prepre!evanje njihove urbanizacije. Poplavno varnost je možno zagotoviti s
sistemom zadrževanja visokih voda v višje leže!ih obmo!jih in prevajanjem visokih voda na
Barje z razbremenilnimi kanali. Urediti je potrebno vodne zadrževalnike, vodne tokove pa
povrniti v naravno stanje in jim tako pove!ati samo!istilne 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).
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Spodnji tok od soto!ja Ižice in Ljubljanice do soto!ja Ljubljanice in Save
Od soto!ja Ižice in Ljubljanice do Zaloga 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). Od Zaloga do soto!ja s Savo je naravna vegetacija uni!ena,
oziroma so jo nadomestile alohtone, okrasne in kulturne rastline (Simoneti, 1997).
Glede na to, da je naravna vegetacija na tem delu uni!ena ali spremenjena, se je treba pri
urejanju izogibati vnosu agresivnih alohtonih vrst, ki se lahko hitro nenadzorovano razširijo
izven urejanega obmo!ja. Pri posegih ali spremembah namembnosti je treba zlasti poskrbeti
za ohranitev zamo!virjenih in vlažnih rastiš! z naravno vegetacijo. V delu toka od Zaloga do
izliva v Savo je možno ohranjanje mokriš! in vzpostavitev vegetacijskega pasu, v delu toka
skozi center pa bi na delih, kjer to prostor omogo!a, vzpostavili vegetacijski pas. Predlagane
lokacije za ekoremediacije so betoniran kanal Galjevca, stranski rokav Curnovca in Jur!kov
graben.

V. 3. REKREACIJA IN TURIZEM TER PLOVBA
Zgornji tok od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice
Za tok Ljubljanice na Ljubljanskem barju je zna!ilno, da je obrežni prostor poraš!en s
hidrofilnim rastjem, obdajajo pa ga kmetijske površine. Skozi naselje reka te!e le pri Podpe!i.
Bregovi struge so precej strmi, zato je stik z vodo najlažji ob kanalih, ki se iztekajo v
Ljubljanico. V barjanskem delu javnih ureditev, vezanih na vodo, prakti!no ni. Razlog je
kmetijska raba, ki na obmo!jih vlažnih travnikov dopuš!a ostanke re!nih rokavov in mrtvic.
Pomembna je ohranitev le – teh tudi ob prehajanju na druge rabe na tem obmo!ju. V delu toka
od soto!ja Ižice in Ljubljanice do Špice je javna površina PST, ki sicer ni programsko vezana
na vodo, vendar v nekaterih delih omogo!a z reko vidni stik.
Prehodnost obvodnega sveta vzdolž toka sicer otežuje rastje in jarki, vendar pa je tok od
Podpe!i do Ljubljane zelo slikovit, zato bi ga bilo dobro primerno urediti, saj bi tako imel
turisti!no – rekreacijski potencial. Ljubljanica je na tem odseku plovna. Videti je mogo!e
številne ptice in druge živali (npr. nutrije), obrežje pa ni zasmeteno, zato je reka privla!na tudi
za ribi!e in ljubitelje ptic. (www.preberi.si, 2007).
Glede na strukturo ribjih vrst je Ljubljanica v tem delu toka mešana voda. Ribolov je mogo!
celo leto, omejitev je le lovna sezona posamezne ribje vrste. Na samem Barju je otežko!en
dostop za ribolov z obrežja zaradi gostega obvodnega rastja (Mohar, 2001). V zgornjem toku
je Ljubljanica pogojno ustrezna za kopanje. Ustreza kriteriju strmca, višine vode ter kakovosti
vodnega toka. Na Barju bi bilo mogo!e kopanje tudi v !asu poletnih nižkov. Problem
predstavlja temperatura vode, ki ne ustreza kriteriju za minimalne temperature za kopalne
vode. Dostop do vode je mogo! tam, kjer je odstranjeno obrežno rastje in so utrjeni bregovi,
oziroma so zgrajene stopnice ali pa je na obrežje pritrjen splav (Mohar, 2001).
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Ob Ljubljanici izven mesta je še veliko neokrnjene narave, ki bi jo lahko uporabili v
izobraževalne namene, tako da bi tam uredili u!ne poti ali pa bi uredili prostor za oddih in
rekreacijo.
Spodnji tok od soto!ja Ižice in Ljubljanice do soto!ja Ljubljanice in Save
Obvodni prostor reke Ljubljanice je v Ljubljani obdan s pozidanimi površinami, njena struga
pa skoraj v celoti preoblikovana. Reka je zaradi obzidave poglobljene struge pod nivojem
mestnih javnih površin. Tok v betonskem koritu onemogo!a stik z vodo tako obrežnemu
rastju, kot živalim in obiskovalcem. Na nekaterih mestih so obrežja urejena v terase, kar
omogo!a dostop do vode, dostop do vode pa omogo!ajo tudi požarni dostopi. Zaradi strmega
brega mora biti reka zaradi varnosti fizi!no lo!ena od ostalega prostora z ograjo. Na obmo!ju
od centra do Zaloga so urejene sprehajalne in rekreacijske površine, ki so od vode lo!ene z
obvodno vegetacijo, vendar pa le – ta ni sklenjena, zato je omogo!en vidni stik z vodo. Breg
je položnejši, zato je mogo! dostop do vode, kljub temu, da dostopi niso urejeni.
Tudi v tem delu toka je omogo!en ribolov !ez celo leto, obrežja pa so dostopna za ribolov.
Glede rib je Ljubljanica v spodnjem toku mešana voda. V tem delu je Ljubljanica v
najslabšem kakovostnem razredu, zato je spremenjena tudi vrstna sestava rib.
Kopanje v spodnjem toku ne ustreza normativom. Strmec je sicer zadovoljivo nizek, vendar
temperatura ne dosega normativov (18°C), poleg tega pa kopanje ni priporo!ljivo zaradi
onesnažene vode. Z vidika dostopnosti je za kopanje in son!enje najprimernejše obmo!je od
Špice do Karlovškega mosta, kjer je obrežje primerno utrjeno, s kamenjem pa je obzidano
tudi dno. Omejitveni dejavnik je površina obrežja, ki bi bila namenjena obvodnim
dejavnostim. Športno – rekreacijskih objektov, ki bi bili povezani z dejavnostmi na reki,
prakti!no ni (razen kajak – kanu klubi na Špici in Livadi) (Mohar, 2001).
Z obrežjem Ljubljanice so se ukvarjali tudi mladi arhitekti in oblikovalci, ki so v okviru
projekta Prostorož predstavili spregledane mestne površine, ki so jih s pomo!jo ustvarjalnih
intervencij spremenili v uporabne urbane površine. S tem so ustvarili prostor, ki nudi
obiskovalcem možnosti za druženje, igro in delo na prostem. Problem nastane, ker se ljudje
ponavadi sre!ujejo z Ljubljanico le v centru mesta, kjer je Ljubljanica pravzaprav le nekakšen
»urbani kanal«, ki je le-to postal s poglobitvijo struge in betonskimi opornimi zidovi. Reka je
na ta na!in izgubila stik z ljudmi. V centru so sicer poskušali oživiti t.i. pristaniš!a, ki pa so
ali propadla (Makalonca) ali pa bolj kot ne životarijo (Cankarjevo nabrežje) (www.trajekt.si,
2007). Ob Ljubljanici poteka krožna pot, ki je zanimivo sprehajališ!e. Pot vodi od Špice, kjer
je organizirana plaža pa do Zmajskega mostu. Na Ljubljanici deluje tudi ve! splavov, ki
skrbijo za širitev javnega prostora reke in jo bogatijo z novimi vsebinami. Na splavih potekajo
razne otroške delavnice, razstave in predstave ter kavarne. Za predstavitev zgodovine reke
skrbijo informativne predstavitve (www.prostorož.org, 2007).
Pove!ano zanimanje za reko, ki se v zadnjem !asu kaže v poskusih organizirane plovbe,
prireditvah na Ljubljanici in na njenih nabrežjih ter ureditvah nekaterih nabrežij v mestnem
delu zahteva ureditev celotnega mestnega dela Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Mestna
ob!ina je na podlagi javnega nate!aja pridobila strokovne podlage za obravnavanje prostora
ter idejne zasnove mostov in brvi, ki jih je treba zgraditi v bližnji prihodnosti. Ljubljanica in
Gruberjev prekop sestavljata obro!, ki v mestnem življenju še nima prave vloge. Treba je
urediti in ozeleniti nabrežja, obrežne pešpoti in kolesarske steze zvezno po celotnem obro!u.
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V obro!u se pojavljajo tudi možnosti krožne plovbe z vstopno – izstopnimi mesti ter
namestitve programov, povezanih z reko. Obro! je dolg skoraj 8 kilometrov, ladjica bi ga
obplula v dveh do treh urah, kolesar bi ga prevozil v kakšni uri, povpre!ni rekreativec pa
pretekel v kakšni uri in pol. Na obmo!ju Špice naj bi se pri urejanju prostora ohranile vse
dosedanje dejavnosti, ki so se spontano naselile na ta prostor in lahko prispevajo k njegovi
pestrosti in želeni podobi. Ureditev mestnega parka z zveznim padcem proti Ljubljanici naj bi
obsegala ve!jo ve!namensko zeleno površino, na kateri naj bi se ohranilo vse zdravo
obstoje!e drevje, naknadne ureditve pa naj se prilagodijo s premišljeno novo zasaditvijo.
Vzdolž struge Ljubljanice je predvideno nadaljevanje oblikovanja nabrežja z obstoje!imi
profili ter povezavo pod Prulskim mostom. Tudi za obstoje!i radij obrežja na sami Špici proti
Gruberjevemu prekopu je predvideno, da se ohrani. Preveriti je treba še prometno ureditev v
odnosu do parkirnih mest. Reševanje parkirnih mest na samem obmo!je je problemati!no,
zato naj bi se v rešitev vklju!ila tudi parkirna mesta na obmo!ju šol !ez prekop, kadar jih je
mogo!e uporabiti. (Lenard, 2007). Predvidena je tudi gradnja nove brvi pri Špici, ki naj bi bila
namenjena pešcem in kolesarjem. Povezovala bo obmo!je Prul in Špice s predelom šol !ez
Gruberjev prekop in naprej z Botani!nim vrtom ter tako ustvarila novo pomembno povezavo.
Nov Hradeckega most bo nadomestil sedanjega in bo zgrajen tudi za motorni promet. Novi
most bo omogo!il povezavo obeh nabrežij s pešpotmi in kolesarskimi stezami. Na
Krakovskem nasipu je treba ob tem prenoviti zelenico in odstraniti porušena oziroma zasuta
zakloniš!a. Ponuja se tudi trasiranje nove pešpoti na robu brežine, saj je na voljo od 5 do 9
metrov zelenice. Tako bi lahko obnovili celotno nabrežje Krakovskega nasipa od izliva
Gradaš!ice do Šentjakobskega mostu (Lenard, 2007).
Bregove Ljubljanice bi lahko po zgledu reke Sene, Tibere in reke Spree poleti uredili kot
plaže. V Parizu namre! že od poletja 2002 na bregovih Sene uredijo plažo, kjer se ljudje lahko
le sproš!ajo, ali pa se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi. Plaža je izredno priljubljena, lani jo
je obiskalo kar štiri milijone ljudi. Na bregove nasujejo mivko, nasajene so palme, živahen pa
je tudi re!ni promet. Plaža se razteza na petkilometrskem obalnem pasu. Obisk plaže je
brezpla!en, organizirane so razli!ne prireditve, tako da se stalno nekaj dogaja. Žariš!a
dogajanja so ob nacionalni knjižnici pa tudi v bližini !etrti, posve!eni znanosti in tehnologiji.
Najpogostejši obiskovalci so predstavniki meš!anstva, zato so njim prilagodili tudi
spremljevalne dejavnosti, kot so brezpla!na izposoja knjig in revij, te!aji slikanja za otroke,
brezži!na spletna povezava…(Delo, 2007). Podobno je urejeno tudi obrežje reke Spree v
Berlinu, ki se že spomladi spremeni v plaže z ležalniki. Morsko razpoloženje ustvarijo tudi
številni plažni bari, kjer poleg športnih aktivnosti prirejajo predvsem koncerte, no!ne zabave
in projekcije filmov. Ob Ljubljanici bi tako plažo lahko uredili na bregovih od Prul do Špice,
kjer so zdaj le zanemarjene betonske stopnice oziroma terase ter polomljene klopi. Breg je
tam širši in tudi poraš!en z drevjem, ki nudi senco.
Obstoje!i na!rt za park ob Ljubljanici je izdelan. Park naj bi obsegal 3,45 ha veliko obmo!je
med Prulami, Ljubljanico in Gruberjevim prekopom. Glede na to, da je Ljubljanica trenutno
še preve! onesnažena za kopanje, bi bil park za za!etek namenjen predvsem rekreaciji ob vodi
in na njej. Sanirali naj bi desni breg Ljubljanice in levi breg Gruberejvega prekopa, kjer bi
uredili veliko mestno pristaniš!e s pontonskimi privezi za ladje ter nabrežna stopniš!a. Na
zelenici v smeri proti Prulam bi bil park z velikim paviljonom, nepokrit prostor za razne
prireditve in otroško igriš!e ter številne poti in kolesarske steze. Za stanovalce Prul in Špice je
47

predvidena tudi gradnja garažne hiše, saj je na dovoznih cestah predvidenih le 50 parkirnih
prostorov (Petkovšek, 2009).
Slika 1 predstavlja trenutno (aktualno) in potencialno rabo Ljubljanice. Potencialna raba mora
iz aktualne rabe ohraniti tiste dejavnosti, ki zagotavljajo uravnotežen razvoj ter uvesti take
nove dejavnosti, ki so z vidika vodnoekološke ob!utljivosti najmanj obremenjujo!e.
AKTUALNA RABA

-

POTENCIALNA RABA

Odvajanje odpadnih voda
Odvajanje vode z Barja
Športno – rekreacijska
raba (veslanje,
!olnarjenje)
Turisti!na raba (plovba,
prireditve)
Hidroenergetska raba
Ribolov
Raziskovalna raba
(monitoring površinskih
voda)

-

Rekreativna raba (kopanje,
son!enje)
Možnost ureditve u!nih poti
Zavarovanje reke (naravni
spomenik, krajinski park)
Povezava z dopolnjujo!imi
dejavnostmi na obrežju (jahanje,
kolesarjenje)
Obnovitev kulturne dediš!ine
(mlini, žage)
Obogatitev prireditev z
mostiš!arskimi, argonavtskimi in
!olnarskimi vsebinami)

Slika 1: Aktualna in potencialna raba Ljubljanice (vir: Mohar, 2001)
Iz slike je razvidno, da ima reka še vedno predvsem zna!aj odvajalke odpadnih voda, kar
pomeni, da bi morali zmanjšati koli!ino odpadne vode, ostalo odpadno vodo pa bi bilo
potrebno pre!istiti in potem pre!iš!eno vodo odvajati v reko. Z izboljšanjem kakovosti vode
bi bila reka primerna tudi za kopanje, kar bi pove!alo njeno aktualnost za rekreativno rabo.
Športno – rekreacijska oziroma turisti!na raba Ljubljanice poteka le na sami reki. Potencial je
v dopolnjujo!ih dejavnostih na obrežju (jahalne poti, kolesarske poti). Zasnovati bi bilo
potrebno kolesarske steze in pešpoti, ki bi povezovale kraje oziroma vodne površine med
seboj. V MOL je dobra osnova za to Pot spominov in tovarištva (PST). Poti lahko potekajo
vzdolž oziroma ob vodnih površinah (vzdolžne poti), ali pa so krožne, kot v primeru ureditve
Kamniške Bistrice. Kolesarske steze so na!eloma asfaltirane, to pa je uporabno tudi za rolerje,
ki so sicer zapostavljeni. Pešpoti so v glavnem peš!ene.
Glavni poti (kolesarska steza in pešpot) naj bi bili osvetljeni in opremljeni s parkovno
opremo. Poleg teh poti se uvedejo še druge rekreacijske atrakcije kot so otroška igriš!a,
jahalne poti in prostori za piknike.
Z razglasitvijo krajinskega parka Barje smo pridobili veliko obmo!je naravne dediš!ine, v
katerega je vklju!ena reka Ljubljanica, ki bi morala dobiti status naravnega spomenika.
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Prebivalci, ki živijo ob reki, reko na prvem mestu doživljajo kot življenski prostor rastlin in
živali, zato bi tudi v prihodnje namenili najve! pozornosti naravovarstveni rabi reke, ki bi
vklju!evala naravovarstveni park ter razli!ne u!ne poti. Turisti!na in rekreacijska raba se
prebivalcem ne zdita tako pomembni.
U!na pot je obi!ajno samovodena pot po naravnem ali grajenem prostoru, ki je zasnovana
tako, da opozarja obiskovalce na zanimive naravne ali antropogene pojave, ki so razloženi in
predstavljeni na razli!ne na!ine. U!ne poti ne prikazujejo kakih izjemnih naravnih ali grajenih
zna!ilnosti, ampak združujejo !imve! razli!nih pojavov, ki opisujejo neko tematiko na kar
najbolj celovit in zaokrožen na!in ter na geografsko kar se da majhnem prostoru. Glede na
predmet predstavljanja lo!imo gozdne, vodne, geološke, zgodovinske, arheološke in druge
u!ne poti. Za u!ne poti so ustrezna zlasti zna!ilna pokrajinska obmo!ja ob naravnih in
kulturnih znamenitostih in gozdnata okolica mest. Najbolj ustrezne so u!ne poti, ki so dolge
od 2 do 4.5 km, kar pomeni približno eno- do dveurno hojo. Najbolje je, !e so zasnovane v
obliki krožne poti in imajo razgibano traso.
Na Ljubljanskem barju je urejena Koš!eva u!na pot v naravnem rezervatu Iški morost, kjer
lahko ljudje spoznajo razli!na življenska okolja Ljubljanskega barja in na!ine kmetovanja, s
katerimi ta okolja ohranjamo. Pot je v glavnem neutrjen kolovoz, tako da pri urejanju poti ni
bilo posegov v naravo (www.mop.gov.si, 2010).
Ob Ljubljanici bi lahko uredili u!no pot, ki bi predstavljala Ple!nikovo arhitekturo (del reke,
ki te!e skozi mesto).
Vse bolj se uveljavlja tudi ekološki turizem, ki varuje naravno okolje in upošteva lokalno
družbo. Kot ekoturizem razumemo oblike turizma, ki vsebujejo izobraževalne vsebine in
razlago, minimizirajo negativne vplive na naravno in socio – kulturno okolje, podpirajo
varovanje obmo!ij z ekoturisti!nimi privla!nostmi in vse oblike naravnega turizma.
Ekoturizem pomeni alternativne priložnosti za zaslužek lokalnih skupnosti in dvig zavedanja
doma!inov in turistov o pomembnosti naravnih vrednot in kulturne dediš!ine
(www.skupnostobcin.si, 2009).
Ekoturizem bi lahko razvijali predvsem v zgornjem delu obravnavanega obmo!ja pore!ja, v
povezavi z ekološkimi kmetijami. Spremljajo!e dejavnosti so kolesarjenje, ježa, pohodništvo,
opazovanje ptic, lahko pa tudi balonarstvo, !eprav so se z razglasitvijo krajinskega parka
pojavile dolo!ene omejitve in spremembe v letalskem režimu na obmo!ju parka.
Plovba
Ljubljanica je bila plovna že v !asu Rimljanov, ki so po njej od Nauportusa (Vrhnike) do
Emone (Ljubljane) prevažali enote in tovor (tudi podpeški marmor).
Pred desetimi leti, ko so se nekateri posamezniki za!eli resno ukvarjati s plovbo po
Ljubljanici, prakti!no ni bilo nobenega dokumenta, ki bi predpisal, kaj je na reki dovoljeno in
kaj ne. Obstajal je le odlok mestnega odbora Ljubljane iz leta 1965, ki je prepovedoval
prakti!no vse dejavnosti na Ljubljanici. Z uvajanjem reda so se za!eli intenzivno ukvarjati
leta 2001, ko je mestni svet sprejel odlok o plovbi po Ljubljanici. Po reki naj bi plule sicer
motorne barke, ki pa bi za pogon uporabljale paro oziroma elektriko, to pa ni bilo
sprejemljivo z vidika varnosti plovbe.
Danes so urejene pravne osnove za plovbo:
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zakon o plovbi po celinskih vodah;
pravilnik o opremljenosti plovil;
uredba vlade, ki se nanaša na plutje po Ljubljanici;
odlok, ki govori o plovbi po Ljubljanici, Grubarjevem kanalu in Ižici.

Za današnje pravne osnove je najbolj zaslužen trud Društva re!nih kapitanov na Ljubljanici.
To je bil njihov pozitivni prispevek za to, da bi se zadeve na Ljubljanici za!ele urejati, kar je
tudi pogoj za nastanek nove infrastrukture. Dogovoriti se je treba tudi glede inštalacij novih
plovnih naprav, registraciji novih ladij in odstranitvi neprimernih plovil, s katerimi bi se
kon!ala zgodba o »plavajo!ih drvarnicah«. Ljubljano bi lahko kon!no predstavili kot
evropsko prestolnico. Lokacija za plovne sisteme je že znana; desni breg Grubarjevega
prekopa je namre! predviden za pristaniš!e, število privezov pa bo odvisno od dolo!il
mestnega sveta. (Levi!nik, 2007). Trenutno je v ljubljanski register plovil Upravne enote
Ljubljana vpisanih le devet plovil, po Ljubljanici pa plujejo številna plovila, ki niso
registrirana. Vlada RS je pred nedavnim izdala uredbo o spremembah uredbe o uporabi plovil
na reki Ljubljanici, v kateri je dolžina plovil pove!ana na 15 metrov. To pomeni, da ima sedaj
ve! ljudi možnost, da registrira svoja plovila. Problem so tudi splavi na Špici, saj ni niti eden
med njimi vpisan v vpisnik, kar pomeni, da so vsi nezakoniti (Virant, 2007).
Zgornji tok od Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice
Z vidika plovbe je zgornji tok med bolj prometnimi deli. Majhen strmec omogo!a tudi plovbo
proti toku. Višina vode omogo!a plovbo skozi vse leto, tudi ve!jim plovilom. Standardna
relacija plovbe se kon!a v Podpe!i, kjer je tudi pristaniš!e in prostor za piknik. Tukaj bi lahko
bilo izhodiš!e za najem koles ali konj in za nadaljni ogled okolice (Mali plac, Podpeško
jezero, stare struge Ljubljanice pred regulacijo Rimljanov,...). Veslanje po Ljubljanici je
mogo!e po celotnem zgornjem toku, zaradi majhnega strmca in vodnatosti reke. V Podpe!i je
urejeno dostopno mesto. Doma!ini so si uredili lesene pomole in manjše splave ob celotnem
toku, kar olajša dostopnost visokih obrežij (Lebar, 2009).
Spodnji tok od soto!ja Ižice in Ljubljanice do soto!ja Ljubljanice in Save
Spodnji tok je najbolj prometen del Ljubljanice. Plovbo omogo!a majhen strmec, velika
površina vodotoka, kakovost Ljubljanice (zmerna onesnaženost), visok vodostaj skozi vse
leto. Plovnost je omejena zaradi Ple!nikovih zapornic in zapornic na Gruberjevem kanalu.
Ljubljanica ima ob vstopu v Ljubljano izredno majhen strmec, zato je primerna za veslanje v
obe smeri. Tudi veslanje podobno kot plovbo onemogo!ajo Ple!nikove zapornice in zapornice
na Gruberjevem kanalu (Lebar, 2009).
Tok Ljubljanice skozi središ!e mesta je poseben zaradi utrjenih bregov, ki so popolnoma
druga!ni od naravnih obrežij Ljubljanice na Barju. Bolj problemati!na je višina teh bregov.
Nižji bregovi bi namre! pove!ali interakcijo med vodo in obrežjem in pove!ali doživljajsko
vrednost. Tik pred Ljubljano je ponekod v celoti odstranjeno obvodno rastje.
Strmec od soto!ja z Gruberjevim kanalom do soto!ja s Savo znaša 1,6 ‰. Veslanje je tu
otežko!eno zaradi jezu pri Fužinskem gradu. Poleti Ljubljanica pri Mostah ne dosega višine
80 cm (Debelak, 1976). Ob visokih vodah je primerna za veslanje od Vev! navzdol (veslanje
na divjih vodah), problem pa je tudi velika onesnaženost vodnega toka. Od Vev! navzdol je
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doživljanje vodnega in obvodnega sveta intenzivno, saj te!e Ljubljanica tu ob re!ni terasi ter
ob otoku na Ljubljanici.

V. 4. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠ"INA NA OBRAVNAVANEM OBMO"JU
Naravna in kulturna dediš!ina sta pomembni z vidika ohranjanja biodiverzitete ter zgodovine.
Z ohranjanjem naravne in kulturne dediš!ine lahko pove!amo atraktivnost obravnavanega
obmo!ja, saj se ljudje ob primerni predstavitvi le – teh lahko veliko nau!ijo. S sonaravnega
vidika je pomembno predvsem ohranjanje obvodnega sveta v !im bolj naravni obliki, še
posebej tam, kjer reke oziroma njihove struge še niso regulirane (ohranjanje naravne
morfologije vodotokov, ohranjanje samo!istilnih sposobnosti, ohranjanje biodiverzitete
vodnih in obvodnih sistemov). Kulturna dediš!ina predstavlja posege in gradnje iz preteklosti,
njihovo ohranjanje pa prepre!uje nove posege na obravnavanem obmo!ju.
Naravna dediš!ina
Pore!je spodnjega toka Ljubljanice predstavlja pomembno obmo!je naravne dediš!ine, saj
najdemu tu prakti!no vse zvrsti naravne dediš!ine, od geološke, hidrološke, botani!ne,
zoološke do ekosistemske.
Kategorizacija voda po naravovarstvenem pomenu razvrš!a vodotoke v štiri razrede, pri
!emer prvi razred pomeni popolnoma naraven vodotok, !etrti razred pa vodotok z
nenaravnimi, togimi utrditvami iz umetnih materialov.
V pore!ju spodnjega toka Ljubljanice je naravne dediš!ine ve! na obmo!ju od Podpe!i do
vstopa Ljubljanice v Ljubljano, saj je tam manj urbanizirano obmo!je. Pomembna je
zakonska zaš!ita naravne dediš!ine, saj se le tako lahko ohrani. Tako je npr. zaš!iten Podpeški
kamnolom jurskega apnenca. Manjši izkopi so danes namenjeni le restavriranju objektov.
Podpeško jezero je eno najglobljih naravnih jezer v Sloveniji, je skoraj popolnoma okrogle
oblike, premera 130 m. Zna!ilno zanj je, da nima obi!ajnega jezerskega brega, temve! se
okoliška ravnica brez pregibov spuš!a v vodo. Ob jezeru je urejeno kopališ!e, možen pa je
tudi ribolov.
Ribniki v Dragi so sicer nastali umetno v 18. stoletju, ko so jih kopali glino za bližnjo
opekarno pa tudi zaradi gojenja rib. Danes ribniki zagotavljajo primerne razmere za
mo!virske ptice, saj tu gnezdi !ez 130 vrst teh ptic. Tu živi tudi zelo ogrožena mo!virska
sklednica. V okolici ribnikov je že urejena 8 km dolga u!na pot.
Na Barju najdemo nahajališ!a ogroženih in zavarovanih rastlin, npr. mo!virske logarice.
Pri razglasitvi Ljubljanice za naravni spomenik se postavlja vprašanje širine obrežnega pasu.
Razglasitev za naravni spomenik namre! izlo!a iz prostora ve!ino rab (tudi rekreacijskih),
zato je potrebno dolo!iti vplivno obmo!je reke. Vplivna obmo!ja so razli!no široka, glede na
na!ine in cilje rabe prostora. Problem se kaže tudi v lo!evanju naravne in kulturne dediš!ine
pri ureditvah, ki so kulturnega zna!aja, vendar izhajajo iz narave (spomeniki oblikovane
narave). Tak primer je Botani!ni vrt v Ljubljani (Simoneti, 1997).
Spodnjemu toku pore!ja Ljubljanice bi morali nameniti ve!jo stopnjo varovanja, na kar so
opozorili tudi anketirani prebivalci, saj je 77 % vprašanih menilo, da bi morali najve!
pozornosti nameniti naravovarstveni funkcijski rabi reke. Kljub razglasitvi krajinskega parka
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Barje bi morali ve! pozornosti nameniti zaš!iti posameznih obmo!ij in zagotoviti ve!ji nadzor
nad zaš!itenimi obmo!ji. Pomembno je tudi ozaveš!anje in izobraževanje prebivalcev.
Kulturna dediš!ina
Kulturna in tehni!na dediš!ina se prepleta predvsem v vaških, tržnih in mestnih vodnjakih.
Okolju dobro prilagojeni so bili tudi mlini in žage s svojim sistemom nizkih jezov in mrežo
mlinš!ic. Ti objekti so zmanjševali rušilno mo! poplav in prispevali k pestrejšemu vodnemu
habitatu (Bricelj et al., 2003).
Struga Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano sodi med najpomembnejša arheološka najdiš!a
v Sloveniji. Naklju!ne najdbe v !asu prvih regulacij ob koncu 19. stoletja so privedle do ene
prvih podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. V Ljubljani!ini strugi so našli predmete iz
razli!nih obdobij od prazgodovine do novega veka, kar kaže na to, da je imela Ljubljanica za
ljudi vseskozi velik pomen. V bližini Iga so odkopali ostanke koliš!, ki segajo v paleolitik.
Prav tako so pred nedavnim našli kolo in osi dvokolesnika iz !asa okoli 3200 p.n.š. Za zdaj je
to najstarejša najdba te vrste na svetu. Struga reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubija,
vklju!no z bregovi, in obmo!je stare struge Ljubljanice, so razglašeni za kulturni spomenik
državnega pomena od leta 2003 (Zupanc, 2004).
Na Ljubljanici stojijo tudi številni objekti, od katerih sta pomembna predvsem dva: Mrtvaški
most (Hradeckega most) in zapornice na Gruberjevem prekopu. Glede na njuno stanje je
potreba po obnovi velika. Zapornice na Gruberjevem prekopu so stare sto let in do zdaj še
nikoli niso bile obnovljene. Pri obnovi stare zapornice bi se pojavili dve težavi: narediti bi
morali zaporo gradbene jame, kar pomeni, da bi morali narediti novo zapornico pred
obstoje!o, da bi lahko izvedli gradbena in sanacijska dela. Druga težava pri adaptaciji so
zahteve, ki jih nalaga varovanje tehni!ne dediš!ine. V primeru gradnje nove zapornice, bi
lahko uporabili bistveno modernejšo tehnologijo, poleg nje bi postavili tudi energetski objekt,
elektrarno in splavarno, ki bi omogo!ila, da bi na reki prišlo do krožnega prometa (Levi!nik,
2007).
Obstoje!i stari litoželezni Hradeckega most ne more ve! služiti svojemu namenu, vendar je
zaradi svojih kvalitet spomenik tehni!ne dediš!ine. Sprva je stal na lokaciji sedanjega
"evljarskega mostu. Ko je Ple!nik postavljal nov "evljarski most, so tega prestavili na
sedanjo lokacijo in zaradi bližine mrtvašnice ljubljanskih bolnišnic se ga je prijelo ime
Mrtvaški most. Ple!nik je mostu dodal betonske podaljške z lu!mi in ga tako prilagodil dani
lokaciji. Most je sestavljen iz litoželeznih elementov in ga je mogo!e po delih prestaviti, še
prej pa obnoviti. Na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediš!ine je potrebno most prestaviti
v celoti, torej s Ple!nikovimi betonskimi podaljški. Za prestavitev mostu sta najbolj primerni
dve lokaciji: lokacija med Krakovim in Žabjekom, ki bi hkrati pomenila priložnost za ureditev
obeh nabrežij in dala nov zagon prenovi obeh zaledij ter lokacija na prostoru med Rde!o hišo
in nekdanjo tovarno Rog, kjer se tudi kaže potreba po novi brvi. Obe lokaciji imata v zaledju
tudi pomembno stavbno dediš!ino (Bojc, 2007). Podrobnejše preveritve na Oddelku za
urbanizem so pokazale, da Mrtvaški most s podaljški na lokaciji pri Rde!i hiši presega
razpoložljiv prostor, prestavitev na lokacijo med Krakovim in Žabjekom pa ustreza v vseh
pogledih.
Zanimiva je tudi os Ple!nikove Ljubljane, ki poteka od Trnovskega mostu do Križank in
Nuka, tej kopenski osi pa je vzporedna še vodna os. Le – ta se za!ne s Trnovskim mostom,
52

stopnicami na Špici, nadaljuje se z ureditvijo obrežij ter mostovi, Tromostovjem tržnico in se
kon!a pri zapornicah. Povezovalni element je struga Gradaš!ice, s katero se je Ple!nik veliko
ukvarjal. Na žalost je bila ta ureditev s!asoma precej zanemarjena. Strugo Ljubljanice je
zabetoniral dunajski stavbenik Alfred Keller, kar je Ple!nik v tridesetih letih razrahljal s
postavitvijo mostov in ureditvijo teras, na katerih je zasadil zelenje (vrbe). Edinstven je tudi
Trnovski most, ki mu zaradi zasaditve dreves verjetno ni enakega na svetu. Ple!nikov namen
je bil, da se obstoje!e zlije z novim in z naravo. Most je bil zaradi svoje širine mišljen kot
tržni prostor, kjer se sre!ujejo ljudje, vendar pa je danes žal uporabljen le v prometne namene.
Ple!nik je imel zamisel, da bi po Ljubljanici potekal javni potniški promet, zato je ob reki
uredil peš!eno pot s klopmi. Peš!ena pot je slabo vzdrževana, na njej pa je tudi ve! klopi, kot
jih je bilo v Ple!nikovi ureditvi (Bojc, 2007).
Ple!nik je s svojo ureditvijo vsekakor postavil zelo dobro izhodiš!e za koriš!enje obvodnega
prostora.

V. 5. PREDLOGI POSEGOV, KI BI IZBOLJŠALI KAKOVOST IN ATRAKTIVNOST
LJUBLJANICE
Da je re!no okolje zanimivo za prebivalce mora biti le – to predvsem !isto oziroma
neonesnaženo, s !imer mislim predvsem na !isto vodo, v kateri bi se bilo mogo!e tudi kopati
in na urejena obrežja, ki ne bi bila nasmetena in zaraš!ena, ampak dostopna. Spremembe
vodnega in obvodnega prostora so bile pogojene s posegi, ki so bili posledica pridobivanja
zemljiš! za poselitev, prometno omrežje in kmetijstvo ter obrambe pred škodljivim
delovanjem vode. Na!rtovanje in izvajanje posegov v vodni in obvodni prostor je v preteklih
letih zanemarilo tradicionalne oblike prilagajanja posegov naravnemu okolju. Tako so npr.
rekam z nasipi, ki š!itijo pred poplavami odvzeli obvodni prostor.
Za pore!je spodnjega toka Ljubljanice je zna!ilna pestra raba prostora, saj se na tem obmo!ju
pojavlja:
- obvodno rastje in travnato nabrežje
- prodiš!a in gramoznice
- zaraš!ajo!e in kmetijske površine ter vrti!ki
- sprehajališ!a, drevoredi, parki, otroška in športna igriš!a
- mestno središ!e
- objekti javnega zna!aja (šola, bolnica,...)
- stanovanjske soseske
- proizvodna obmo!ja
- prometne površine
Poglobljena in obzidana struga sta klju!na dejavnika, ki zmanjšujeta kvaliteto in možnost
doživljanja reke v osrednjem mestnem delu. Z zožitvijo struge in gradnjo navpi!nega
betonskega brega je bil pridobljen pas prostora, ki je namenjen prometu (obrežje od Prul do
Mesarskega mosta) (Simoneti, 1997).
Možnost za kvalitetnejše urejanje re!nega prostora predstavljajo obmo!ja v spreminjanju,
predvsem obmo!ja proizvodnih con, kjer je s spremembo programov možno vnesti
kvalitetnejše ureditve z vidika re!nega prostora. V centru mesta so re!na obrežja bolje
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opredeljena, zato ni veliko možnosti za pojav neželenih rab prostora, ki se pojavljajo na delih
reke, odmaknjenih od centra, npr.: odpad, !rne gradnje, parkiranje,... Za te dele bi bilo
potrebno zagotoviti ve!ji nadzor. Pri urejanju voda v prostoru se velikokrat pojavijo konflikti,
ki izhajajo iz razli!nega odnosa do vode in vodnega prostora. Po eni strani gre za varstvo
!loveka pred vodami, po drugi strani pa za varstvo voda. Za vodno gospodarstvo je na
obravnavanem obmo!ju prioriteta varnost pred visokimi vodami. Poplavno obmo!je od
Kozarij do Trnovega na levem bregu in obmo!je med Dolenjsko cesto in "rno vasjo na
desnem bregu, je s svojimi 500 ha najve!je urbanizirano poplavno obmo!je v Sloveniji.
Varnost pred škodljivim delovanjem voda zagotavljajo zadrževalniki na pritokih Ljubljanice.
Poplavno ogrožen je tudi del od Studenca do izliva v Savo, kjer pa niso ogroženi stanovanjski
objekti. (Simoneti, 1997)
Glede na varstvo površinskih voda bi Ljubljanico razdelili v cone, kjer bi uveljavljali
varstvene ukrepe pred onesnaženjem ter ukrepe varstva narave. Varstvo pred onesnaženjem bi
se izvajalo na urbanih in industrializiranih predelih pore!ja (Ljubljana), ukrepi varstva narave
pa na izvirih, Ljubljanskem barju ter tik pred soto!jem Ljubljanice in Save. Na obmo!ju
Ljubljanskega barja, kjer ni velikega obremenjevanja, bi veljali zmerni ukrepi varstva pred
onesnaževanjem. V nekaterih conah bi veljala oba ukrepa, tam bi se lahko na in ob reki
izvajale dejavnosti, ki se vklju!ujejo v koncept sonaravnega razvoja. Take cone so od
Podpe!i do soto!ja Ižice in Ljubljanice ter od Vev! do soto!ja Ljubljanice in Save. V coni od
soto!ja Ižice in Ljubljanice do Vev! pa bi prevladal ukrep varstva pred onesnaževanjem
(Mohar, 2001).
Na Barju od Podpe!i do Ljubljane doživljamo re!ni prostor kot koridor zaraš!en 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 na bregu, kjer je vegetacija
izkr!ena, ter cesta, ki povezuje Podpe! in Jezero. V mestnem delu je breg pozidan, ponekod je
v reko speljana kanalizacija (Rakova jelša), kar pa se sedaj ureja. V mestu je doživljanje reke
problemati!no tam, kjer je raba prostora taka, da pešcem onemogo!a dostop do reke npr.
parkiriš!a. Potrebno bi bilo urediti parkirne hiše na obrobju mesta, ukinitev obstoje!ih
parkiriš! ob reki ter sprememba le – teh v pešcone. Okolica bolnice bi se morala urediti v
parkovne površine za oddih bolnikov. Od centra do Zaloga je Ljubljanica bolje vklju!ena v
življenje sosesk, saj so tam urejeni parki (Štepanjsko naselje, Fužine). Obrežni pas je širok,
bregovi pa položni. Od Fužin do soto!ja s Savo ima Ljubljanica meandrirajo!o strugo.
Obre!ni 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 obmo!je
do prve re!ne terase. Poselitev je dvignjena na prvo teraso in se zaradi poplavnega obmo!ja
ne sme širiti nižje, ker je pomembno ohraniti mokriš!a (Simoneti, 1997).
Predlogi anketirancev so v ve!ini zajemali ureditev okolice Ljubljanice s parki in
sprehajalnimi potmi, vendar pa je kar !etrtina vprašanih odgovorila, da ne bi želeli pove!ati
atraktivnosti Ljubljanice, ker želijo, da bi reka ostala !imbolj nedotaknjena oziroma divja. Iz
tega lahko sklepamo, da si ljudje želijo stika z neokrnjeno naravo.
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Ko govorimo o atraktivnosti Ljubljanice, moramo omeniti pojave oziroma procese, ki
zmanjšujejo vrednost re!nega prostora:
a) Vzdrževanje: za vzdrževanje javnih površin pogosto zmanjka sredstev, kar se kaže v slabi
vzdrževanosti okolice in infrastrukture. Zanemarjenih obmo!ij se prebivalci izogibajo, ker jim
vzbujajo ob!utke nelagodja, zato je !iš!enje in vzdrževanje zelo pomembno, da je re!ni
prostor privla!en za prebivalce. Na tem mestu se pojavi problem delitve pristojnosti na državo
in ob!ino, po kateri je za vode in vodnogospodarske objekte pristojna država, za izgled brežin
pa ob!ina, 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 središ!u bi stanje lahko izboljšali z vnašanjem
avtohtonih rastlinskih vrst namesto okrasnih gred, kar poleg ve!je stopnje naravnosti pomeni
tudi manjše stroške vzdrževanja.
b) Razvrednotenje re!nega prostora: re!ni 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. Problemati!na so tudi
obmo!ja nelegalne gradnje stanovanjskih, po!itniških in drugih pomožnih objektov.
Nelegalna gradnja pomeni tudi neurejeno kanalizacijo, odlagališ!a odpadkov (Rakova jelša,
vrti!ki). V savskem delu Ljubljanice se pojavlja tudi nelegalno pridobivanje peska in mivke iz
re!ne struge, za kar bi bilo potrebno uvesti ve!ji nadzor nad obmo!jem in visoke kazni za
prekrškarje. Nelegalne gradnje bi morali porušiti in zemljiš!a zasaditi z rastjem, ali pa urediti
zelene površine (parke, rekreacijske površine).
Promet je problemati!en z dveh vidikov. Mestno središ!e je povsem zaparkirano, parkiranje
je omogo!eno tik ob bregovih, kar onemogo!a stik pešcev z reko. Drug problem pa je
nadrejenost motornega prometa nad drugimi uporabniki prostora. Širše mestno središ!e bi
morali zapreti za ves osebni promet, ter na obrobju mesta zgraditi parkirne hiše ali parkiriš!a,
od koder bi bil do mesta urejen javni avtobusni promet (tako parkiriš!e obstaja na Dolgem
mostu). Kjer bi bilo smiselno obdržati motorni promet pa bi uvedli cone umirjenega prometa,
da je le – ta podrejen pešcem in kolesarjem.
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VI. SWOT ANALIZA
Razvojne prednosti
- v zaledju Ljubljane (Barje) je
ohranjeno in razmeroma
neonesnaženo naravno okolje
- bogata naravna dediš!ina

Razvojne slabosti
- zaraš!anje
- poplave
- velik pritisk poselitve
- neurejena kanalizacija
- regulirane in zabetonirane struge v
Ljubljani
Razvojne priložnosti
Razvojne nevarnosti
- spodbujanje ekološkega kmetijstva
- divja odlagališ!a na Barju, ki
- ekoturizem
vsebujejo tudi nevarne snovi
- ozaveš!anje in izobraževanje
- gradnja igriš!a za golf na starem delu
prebivalstva
deponije, zaradi intenzivne uporabe
- ob sanaciji odpadnih voda komunalno
pesticidov in herbicidov, ki pronicajo
spornih obmo!ij bi lahko dosegli
v vodotoke in podtalnico
kakovost kopalnih voda
- ekološka neozaveš!enost prebivalcev
- dolo!itev rekreacijsko prednostnih
obmo!ij
- zajezitev in sanacija !rnih gradenj,
odlagališ!a odpadkov in vrti!kov
- omejevanje širjenja posegov proti
Ljubljanici
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VII. ZAKLJU!EK
Diplomsko delo predstavlja pore!je spodnjega toka Ljubljanice od Podpe!i do soto!ja
Ljubljanice s Savo, njegove naravnogeografske zna!ilnosti, posege v pore!je v preteklosti in
sedanjosti, stanje vodotoka ter odnos prebivalstva do reke Ljubljanice. Ljubljanica je danes
skoraj popolnoma neizkoriš!ena (iz rekreacijskega, turisti!nega in naravovarstvenega vidika)
saj razen nekaj ladjic, ki plujejo po njej, predstavlja le zabetoniran kanal, ki te!e skozi mesto.
V zadnjem !asu se pojavljajo številni projekti, ki predstavljajo možnosti ureditve Ljubljanice
na na!in, ki bi reko bolj približal prebivalcem. V diplomskem delu sem skušala predstaviti
razli!ne predloge za izboljšanje stanja ter za pove!anje zanimanja ljudi za re!ni in obre!ni
prostor, od urejanja kanalizacije in vpeljave !istilnih naprav, ekoremediacij in revitalizacije
pore!ja, možnosti za rekreacijo in turizem, ohranjanja naravne in kulturne dediš!ine do
posegov, ki bi izboljšali atraktivnost pore!ja Ljubljanice. Najbolj pere! problem, pri katerem
bi morali za!eti izvajati izboljšave, je neurejena kanalizacija. Naselja v zgornjem delu toka
obravnavanega obmo!ja so kanalizacijsko neurejena, prav tako pa tudi nekatera naselja v
spodnjem delu obravnavanega dela toka (Rakova jelša). Potrebna je izgradnja
kanalizacijskega omrežja, saj pritoki, ki te!ejo skozi taka naselja obremenjujejo Ljubljanico.
V zgornjem delu toka bi problem neurejene kanalizacije lahko izboljšali oziroma rešili z
rastlinskimi !istilnimi napravami, ker je tam ve! prostora za izgradnjo le – teh pa tudi naselja
so manjša, kar je primerno za take naprave.
Problem predstavljajo tudi izcedne vode iz odlagališ!a odpadkov Barje, še posebno iz starega
dela odlagališ!, ki nima zbiralnikov za izcedne vode. Tudi tu bi problem lahko rešili z
rastlinskimi !istilnimi napravami in drugimi ekoremediacijskimi metodami. Potrebna je tudi
sanacija !rnih odlagališ! odpadkov, ki jih je veliko na celotnem obravnavanem obmo!ju, še
posebno pa v zgornjem delu toka. Mnoga od njih vsebujejo tudi nevarne snovi. Potrebno bi
bilo natan!no evidentirati vsa odlagališ!a ter vzpostaviti nadzor nad mesti, kjer se taka
odlagališ!a pojavljajo, hkrati pa uvesti visoke kazni za kršitelje.
Na obravnavanem obmo!ju je veliko možnosti za razvoje rekreacije in turizma. V mestnem
delu toka Ljubljanice bi se poleti lahko uredila mestna plaža po zgledu Sene, Tibere ali reke
Spree. Možnost za to je predvsem v bližini Špice. Med Ljubljanico in Malim grabnom
(nasproti gostilne Livada) so dobre možnosti za kamp. Težiti je treba k izboljšanju kvalitete
vode, tako da bi postala neopore!na za kopanje. Dobre so tudi možnosti za plovbo, saj je
Ljubljanica plovna do Podpe!i. Ladjice morajo biti prirejene tako, da dodatno ne onesnažujejo
vode, zraka ali ustvarjajo hrup. V zgornjem delu toka bi bila plovba možna le s !olni ali
kanuji, ki so za okolje manj mote!i. Ob zgornjem toku, kjer je tok Ljubljanice bolj naraven in
je narava bolj »divja«, bi bilo smiselno urediti kopališ!a in rekreacijske površine, ki bi bile
take, da ne zahtevajo pretiranih posegov v naravo in gradnje posebne infrastrukture. To so
npr. kolesarske in jahalne poti, ki potrebujejo le ureditev poti. Le – ta je lahko makadamska
ali peš!ena in je ni potrebno asfaltirati pa tudi njeno vzdrževanje ni zahtevno, saj je potrebno
le prepre!evanje zaraš!anja.
Zgornji tok obravnavanega dela toka spada v krajinski park Ljubljansko barje, ki je
zakladnica biodiverzitete, zato bi uredila ve! u!nih poti z opisnimi tablami rastlin in živali, ki
jih ta lahko opazimo. Nekaj takih poti je že urejenih. V spodnjem delu toka bi uredila u!no
pot, ki bi prestavila kulturno dediš!ino, predvsem delo arhitekta Ple!nika, ki je Ljubljani
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pustil ogromno zapuš!ino. Nasploh je izobraževanje klju!nega pomena za ohranjanje naravne
in kulturne dediš!ine ter za sonaravni razvoj, saj lahko prebivalci sami veliko prispevajo k
temu pa mnogokrat ne vedo kako, ali pa se niti ne zavedajo svojega prispevka. Za ekološko
ozaveš!enost in izobraževanje bi morali za!eti skrbeti že v šolah, kjer bi otroke pou!ili kaj
lahko sami storijo za !istejše okolje. Otroci svoje znanje mnogokrat prenesejo na starše (tak
primer je npr. lo!eno zbiranje odpadkov na Vrhniki – otroci so spodbudili starše k lo!evanju).
Tudi anketa, ki sem jo izvedla, je jasno pokazala, da si ljudje želijo !iste reke in !im bolj
naravnega okolja ob reki, vendar sami ne vedo, kako lahko ukrepajo, da bi sami pripomogli k
temu.
Problemati!en je tudi južni del, kjer je naravni prehod mesta v Ljubljansko barje presekala
južna obvoznica. Obmo!je je v zavesti ob!anov povezano z manjvrednimi rabami prostora,
saj se na tem obmo!ju nahaja deponija in številne !rne gradnje, zato je potrebno poskrbeti za
prevrednotenje odnosa do barjanskega dela. Najprej je potrebna sanacija, nato pa spodbujati
razvoj okoljsko sprejemljivih dejavnosti.
Potrebna bi bila boljša promocija reke s strani ob!in ter ozaveš!anje o vlogi Ljubljanice in
njenega okolja za prebivalce. Delovna hipoteza je predpostavljala, da si prebivalci želijo
tesnejšega stika z reko, vendar jim je to onemogo!eno zaradi onesnaženega okolja in
neurejene infrastrukture. Iz analize stanja Ljubljanice in odgovorov anketiranih lahko to
hipotezo potrdimo, zato je potrebna !imprejšnja sanacija reke in obrežja, predvsem v
spodnjem delu toka, da bodo prebivalci lahko ponovno zaživeli z reko.

VIII. SUMMARY
This diploma thesis presents the basin of the lower course of the Ljubljanica from Podpe! to
the confluence of the Ljubljanica with the Sava, the river’s physical geographical features,
past and present interventions in the basin as well as the state of water flow and the attitude of
residents to the Ljubljanica river. Today, the Ljubljanica is almost entirely unexploited (from
the recreational, tourism and environmental points of view) as, besides a small number of
boats that travel along it, it represents little more than a concrete canal flowing through the
city. Recently, a number of projects have appeared that present the opportunities for settling
and interacting with the Ljubljanica in ways that would bring the river much closer to local
residents. Within my thesis I have attempted to present various recommendations aimed at
both improving the state of the river and increasing people’s level of interest in the river and
its immediate vicinity, ranging from the organisation of canalisation and introduction of
cleaning apparatus, the ecoremediation and revitalisation of the basin, and the opportunities
for recreation and tourism, to the preservation of natural and cultural heritage and
interventions that would improve the attractiveness of the Ljubljanica basin. The most urgent
problem, with which any carrying out of improvements would have to begin, is the absence of
adequate canalisation. Settlements in the upper section of the region in question lack
canalisation, as do certain settlements in the lower section (Rakova jelša). The construction of
canalisation networks is required, as the tributaries that flow through such settlements
encumber the Ljubljanica. The problem of a lack of canalisation can, in the upper section, be
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improved or solved by means of constructed wetlands wastewater treatment devices, as there
is more space for the construction of such and the settlements are smaller, which is
appropriate for the aforementioned devices. A problem is also presented by the landfill
leachate from the Barje (Marsh), particularly that from the older section of the landfill site,
which has no collection containers for such leachate. This problem could also be solved by
means of constructed wetlands wastewater treatment and other ecoremediation treatments.
The rehabilitation and reorganisation of illegal landfill sites, of which there are many
throughout the whole area, particularly in the upper section, is also necessary. Many of these
landfills contain hazardous substances. It would be necessary to precisely identify all landfill
sites and set up supervision in places where such landfill sites appear, while simultaneously
introducing strict fines for offenders. There exist a number of opportunities for the
development of recreation and tourism in the area under discussion. In the city section of the
Ljubljanica, a summer beach could be established, in the manner of those along the rivers
Seine, Tiber or Spree. The most suitable location for such would be in the vicinity of Špica.
Between the Ljubljanica and Mali Graben (opposite the restaurant Livada) there are attractive
options for the establishing of a campsite. Concerted efforts would need to be made with the
aim of improving the quality of the water such that it would not be unsafe for bathing. The
opportunities for boats/navigation are also considerable, as the Ljubljanica is a navigable
waterway to Podpe!. Boats would need to be modified in such a way as to ensure no
additional water, air or noise pollution. Navigation is only possible in the upper section in
small boats, dinghies and canoes, which are less disturbing to the surrounding environment. In
the upper section, where the course of the Ljubljanica is more natural and the nature more
‘wild’, it would be sensible to establish bathing spots and recreational surfaces of a type that
would not require excessive intervention in nature or the construction of specific
infrastructure. These would include, for example, cycling and horse riding paths, which would
necessitate only the establishing of the paths themselves. Such tracks could be of unsealed
stone or sand, without any need for asphalt or demanding maintenance beyond ensuring the
paths do not become overgrown due to excessive plant growth.The upper section of the area
in question belongs to the regional park of the Ljubljansko barje (Ljubljana marsh), which is a
treasure trove of biodiversity. Therefore, a greater number of educational paths could be
established, with information boards and tables describing the flora and fauna that are to be
found there. Some such paths are already in existence. In the lower section, and educational
path could be established presenting and highlighting cultural heritage, above all the work of
the architect Ple!nik, who endowed Ljubljana with a considerable legacy. Education is, in
general, a key feature for the preservation of natural and cultural heritage as we all as for
sustainable development, as local residents themselves can contribute a great deal to this yet
often do not know how, or are not even aware of their contribution. Ecological awareness and
education should be actively fostered already in school, where students can learn what they
themselves can do to bring about a cleaner environment. Children often pass their knowledge
on to their parents (one example of this being the separate collection of rubbish in Vrhnika –
children encouraged their parents to engage in rubbish separation). In addition, the
questionnaire I carried out has clearly shown that people desire a clean river and as clean as
possible a surrounding area; however, they do not themselves know how they can take
effective action that enable this desire to be realised.
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The southern part, where the natural transition from the city to the Ljubljansko barje
(Ljubljana marsh) is cut by the southern ring road, is also problematic. The area is publicly
perceived as being connected with less-valued uses of space, as waste dumps and numerous
illegal constructions are located there. It is therefore necessary to ensure the revaluation of
attitudes towards the marsh area. The initial requirement is rehabilitation, followed by the
encouragement of the development of environmentally acceptable practices.It would be
necessary, on the part of the council, to improve the promotion of the river and also to
increase awareness of the role of the Ljubljanica and its environment in the lives of residents.
The working hypothesis has assumed that although residents have a desire for closer contact
with the river, this has been unrealisable due to pollution in the environment and inadequate
infrastructure. Based on an analysis of the state of the Ljubljanica and of answers provided to
the conducted questionnaire, it is possible to confirm this hypothesis and consequently that
rehabilitation of the river and its banks should proceed as quickly and as soon as possible –
above all in the lower section of the course– such that residents may once again be able to
coexist with the river.
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VPRAŠALNIK
Vprašalnik je namenjen pridobivanju mnenja prebivalcev, ki živijo ob spodnjem toku reke
Ljubljanice, o reki Ljubljanici za potrebe diplomskega dela z naslovom »Revitalizacija vodnih
površin v mestni ob!ini Ljubljana (MOL)«, na primeru Ljubljanice. Vprašalnik je anonimen.
I. SUBJEKTIVNO SPREJEMANJE IN ODNOS PREBIVALCEV DO REKE
1. Kako pogosto ste v stiku z reko Ljubljanico? (!olnarjenje, sprehodi, ribarjenje,...)
a) pogosto (vsaj 1x tedensko)
b) redko (vsaj 1x mese!no)
c) zelo redko (vsaj 1x letno)
d) nikoli
2. Kako doživljate reko? (odgovorite lahko na eno ali ve! vprašanj, ki jih razvrstite po
pomembnosti: 1 – najpomembnejši,...)
a) kot estetski element pokrajine
b) kot prostor rekreacije
c) kot odvajalko odplak
d) kot življenski prostor živali in rastlin
e) drugo____________________________________________________________________
3.Ali menite, da je reka Ljubljanica onesnažena?
V toku od Podpe!i do Ljubljane
DA
V toku od Ljubljane do izliva v Savo
DA

NE
NE

4. S katero oceno bi ocenili kakovost Ljubljanice? (1 – najboljša, 4 – najslabša)
V toku od Podpe!i do Ljubljane
1 2 3 4
V toku od Ljubljane do izliva v Savo 1 2 3 4
5. Ali se zaradi vodnega toka po!utite posredno ali neposredno ogroženi?
DA - zaradi poplav
- drugo
NE
- zaradi onesnaženosti
6. Ali se vam zdi, da je onesnaženost in / ali degradiranost katerega drugega pokrajinskega
elementa obvodnega prostora bolj zaskrbljujo!a kot onesnaženost vode?
DA - zrak
NE
- prst
- vegetacija
II. RAZUMEVANJE ANKETIRANIH GLEDE ONESNAŽENOSTI VODOTOKA
7. Kdo so po vašem mnenju najve!ji onesnaževalci Ljubljanice? (odgovorite lahko na eno ali
ve! vprašanj, ki jih razvrstite po pomembnosti: 1 – najpomembnejši,...)
a) industrijske odplake
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b) izcedne vode (odlagališ!a odpadkov, skladiš!a, gnojiš!a,...)
c) pesticidi, herbicidi, gnojila
d) promet (izlivi ob nesre!ah, spiranje cest ob deževju,...)
e) kosovni odpadki

8. Ali menite, da tudi vi vplivate na onesnaženje vode?
DA
NE
Zakaj?______________________________________________________________________
9. V katerem letnem !asu je Ljubljanica najbolj onesnažena ter po !em to sklepate?
___________________________________________________________________________
10. Ali zaznavate negativne vplive onesnaženosti v vodi in njeni okolici in katere? (odgovorite
lahko na eno ali ve! vprašanj, ki jih razvrstite po pomembnosti: 1 – najpomembnejši,...)
a) poškodbe in umiranje obvodnega rastja
b) zdravje ljudi
c) pogini rib
d) zmanjšan obisk vodnega in obvodnega prostora
e) drugo____________________________________________________________________
f) ne zaznavam
11. Ali menite, da se je onesnaženost reke v zadnjem desetletju kaj spremenila?
a) onesnaženost se zmanjšuje
b) ni sprememb
c) onesnaženost naraš!a
III. ODZIVANJE ANKETIRANCEV NA STANJE VODNEGA TOKA
12. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno narediti za izboljšanje kakovosti vodotoka?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Kaj bi bili sami pripravljeni prispevati k izboljšanju kvalitete vodnega toka?
a) racionalnejša poraba vode
b) vklju!itev v prostovoljne akcije
c) pla!evanje okoljskih prispevkov in davka
d) drugo____________________________________________________________________
14. Kako bi vi vzbudili zanimanje za ve!jo aktualnost / atraktivnost reke Ljubljanice?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Kateri funkcijski rabi Ljubljanice bi dali v prihodnje najve! pozornosti?
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a) turisti!na raba (plovba, prireditve, !olnarjenje)
b) rekreacijska raba (veslanje, ribolov)
c) naravovarstvena raba (naravovarstveni park, u!ne poti)
d) drugo____________________________________________________________________
16. Ali ste že slišali za revitalizacijo vodnih površin?
DA
NE
"e da, kaj to pomeni?__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______

IV. PODATKI O ANKETIRANCU
1. Spol
moški
ženski
2. Leto rojstva____________________
3. Izobrazba
- osnovna šola
- kon!ana srednja šola
- kon!ana višja, visoka šola
4. Zaposlitev
- primarni sektor (kmetijstvo, ribištvo, vodno gospodarstvo)
- sekundarni sektor (industrija, rudarstvo, gradbeništvo, proizvodna obrt)
- terciarni sektor (storitvena obrt, turizem, gostinstvo, trgovina)
- kvartarni sektor (uprava, šolstvo, zdravstvo, kultura)
- brez zaposlitve: šolajo!i
!akajo!i na zaposlitev
upokojeni

Datum:

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
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