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GEOGRAFSKO VREDNOTENJE MOŽNIH POSLEDIC SUHIH ZADRŽEVALNIKOV
V POREČJU GRADAŠČICE
Izvleček:
Zaradi premajhne prevodnosti struge Malega Grabna je poplavno ogrožen jugozahodni del
Ljubljane. Katastrofi v začetku prejšnjega stoletja sta pokazali, kako nevarna in škodljiva je lahko
hudourniška Gradaščica, tako za prebivalce Gradaške doline kot za prebivalce Ljubljane. Kljub
zavedanju dejstva o ogroženosti pa se je v vsem tem času dovoljevala gradnja novih objektov,
čeprav je to v nasprotju z Zakonom o vodah, ki med drugim prepoveduje kakršno koli poseganje
(razen določenih izjem) na vodna in priobalna zemljišča celinskih voda, kjer je voda trajno ali
občasno prisotna (Uradni list RS 67/2002). Znotraj urbanih površin je ostalo malo možnosti za
rešitve. Ministrstvo za okolje in prostor je kot predlagatelj Državnega lokacijskega načrta za
zagotavljanje poplavne zaščite jugozahodnega dela Ljubljane podalo predlog za izgradnjo suhih
zadrževalnikov Razori in Brezje. Občani občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul se s tem ne
strinjajo in menijo, da naj se rešitve iščejo drugje. Rezultati ankete so pokazali, da so prebivalci
relativno slabo obveščeni o suhem zadrževalniku in da je njihovo mnenje izredno nenaklonjeno
postavitvi. Bojijo se, da bo negativno vplival na življenje v Horjulski dolini, nasprotno bi se
standard v Ljubljani močno izboljšal. Lastno vrednotenje posledic je privedlo do zaključka, da
odzivi prebivalstva temeljijo predvsem na subjektivnih in lokalnih nazorih, manj pa jih zanima
javno dobro Ljubljane, slovenske prestolnice.
KLJUČNE BESEDE: poplave, Gradaščica, suhi zadrževalniki, hudourniki, poplavna ogroženost,
jugozahodni del Ljubljane

GEOGRAPHICAL EVALUATION OF POSSIBLE CONSEQUENCES OF FLOODCONTROL RESERVOIRS IN THE GRADAŠČICA RIVER BASIN
Abstract:
The river with its typically torrential affluxes has caused many devastations within and beyond
the valley of Polhov Gradec. The lower parts of the Gradaščica basin is known to overflow the
SW parts of the Ljubljana city. Despite the disasters known from the previous century, this part of
the land became more and more populated. Consequently the threat of floods is becoming an ever
growing concern as years pass. Though there had been a lot of work done in preventing such
floods to devastate in the past, many of the solutions are inapt or even dysfunctional due to the
lack of renovations and new investments. The Ministry of Environment and Spatial Planning (the
MOP), which is responsible for these matters, is aware of the issues. That is why the ministry is
trying to find new solutions, focusing mainly on the upper streams of the Gradaščica basin.
People in valley of Polhov Gradec and people in valley of Horjul do not agree with the proposal
to build flood-control reservoirs. They are claiming that a flood-control reservoir in their county
would bring too many negative consequences to the area, whereas the Ljubljana city would only
profit from the changes. My evaluation of the physical and sociogeographical factors has shown
that the expected consequences are a lot less dramatical then those of the local people. In
conclusion of this paper I would like to point out that the response of the local communities
surrounding the area of the planned flood-control reservoir is over exaggerated.
KEY WORDS: floods, Gradaščica, flood-control reservoirs, torrents, threat, southwest part of the
Ljubljana
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1. UVOD
V prvih poglavjih so predstavljene vrste poplav, vzroki in rešitve zanje. Navedena in
predstavljena so večja poplavna območja v Sloveniji. V tretjem poglavju so obravnavane
naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti porečja Gradaščice. Zaradi premajhne
prevodnosti struge Malega Grabna je poplavno ogrožen jugozahodni del Ljubljane, zato je eno
poglavje namenjeno pojasnitvi, kako je do tega sploh prišlo in kakšno je dejansko stanje. V
zadnjih treh desetletjih se je preučilo več možnih rešitev, zato so v naslednjem poglavju
predstavljeni dosedanji predlogi za rešitev poplavne ogroženosti. V duhu celotnega obravnavanja
porečij gre za predloge, kako zadržati visokovodne valove v zgornjih delih porečja.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je kot predlagatelj Državnega lokacijskega
načrta za zagotavljanje poplavne zaščite jugozahodnega dela Ljubljane podalo predlog za
izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori in Brezje, znotraj urbanih površin pa je tako ali tako
ostalo malo možnosti za rešitev. V diplomskem delu so opisane naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti območij obeh suhih zadrževalnikov in ovrednotene možne
posledice suhih zadrževalnikov.
Odziv prebivalcev v občinah Dobrova – Polhov Gradec in Horjul na predlagano rešitev je na
splošno negativen. Porajalo se je vprašanje, kaj je glavni razlog za to. Anketa je bila izvedena v
okoliških vaseh predlaganega suhega zadrževalnika Brezje. Nasip bi bil lociran v občini Dobrova
- Polhov Gradec, medtem ko bi možne posledice čutili predvsem v občini Horjul. V primerjavi z
občani občine Dobrova - Polhov Gradec so se občani Horjula odzvali relativno pozno, v prvih
mesecih leta 2007. Zato je bila tema v času izvajanja ankete izredno aktualna. Zanimala me je
obveščenost ljudi o samem zadrževalniku (izgled in delovanje), njihovo stališče o izgradnji,
njihovi argumenti in končno tudi njihova pripravljenost sodelovanja pri doseganju svojega
stališča.
Predstavniki občin in MOP-a še niso našli skupnega jezika in ustrezne rešitve. Predstavniki občin
poudarjajo, naj se rešitev najprej išče v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL),
predstavniki MOP-a pa poudarjajo, da se mora porečje obravnavati celostno ter da je zato njihov
predlog utemeljen.
1. 1 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE
Tema diplomske naloge je bila izbrana z namenom preučiti naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti območij, kjer sta predvidena suha zadrževalnika Brezje in Razori
in jih funkcijsko ovrednotiti. Namen ankete je bil, da se ugotovi mnenje prebivalcev, njihovo
seznanjenost s karakteristikami in delovanjem suhega zadrževalnika, njihova predvidevanja o
možnih posledicah suhega zadrževalnika ter navsezadnje tudi njihova pripravljenost uveljaviti
svoje mnenje. Cilj tega diplomskega dela je soočiti strokovno ovrednotene možne posledice
suhega zadrževalnika z mnenjem in predvidevanji lokalnega prebivalstva ter predstaviti možne
rešitve tega problema.
Diplomsko delo je osnovano na naslednjih hipotezah:
1. Večina prebivalcev nasprotuje izgradnji suhega zadrževalnika Brezje.
2. Večina prebivalcev je pripravljena aktivno sodelovati proti izgradnji suhega zadrževalnika
Brezje.
3. Prebivalci so slabo seznanjeni s karakteristikami suhega zadrževalnika Brezje.
4. Večina prebivalcev ne želi slišati predstavitve projekta s strani predstavnikov MOP-a.
5. Pogoji za kmetijstvo so slabi, po izgradnji suhega zadrževalnika Brezje se bodo izboljšali.
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6. Zaradi suhega zadrževalnika Brezje se bo kakovost bivalnega okolja v Horjulski dolini
močno poslabšala.
7. Negativno mnenje prebivalcev o suhem zadrževalniku Brezje temelji na neinformiranosti
ter na subjektivnem vrednotenju in skrbi za javno (lokalno) dobro.
1. 2 METODOLOGIJA
Za prostorske predstavitve sistemov, njihovih sestavin in delovanja se uporabljajo kvantitativni in
kvalitativni modeli (Plut, 2004, str. 31). Za proučevanje pokrajinske degradacije je pomembno
natančno poznavanje notranje strukture in ključnih povezav. Pri uporabi sinteznih modelov so se
oblikovale osnovne metode: fizičnogeografska, ekosistemska, pokrajinsko-ekološka, funkcijsko
regionalnogeografska in socialnogeografska metoda. S slednjo, imenovano tudi socialnoekološka
metoda, raziskujemo socialnogeografske posledice pokrajinske degradacije in odzivnost
prebivalcev v obravnavanih območjih (Plut, 2004, str. 32). Konkretno so bile v Horjulski dolini
preučene možne posledice suhega zadrževalnika in odzivnost njenih prebivalcev na predlog
izgradnje le-tega. Informacije, ki so jih prebivalci dobili o nameravanem projektu, se precej
različne, prav tako pa se razlikujejo njihove predstave o možnem prihodnjem okolju, posledicah,
degradaciji okolja, upravičnosti projekta idr. Na sprejemanje, selekcioniranje in zavračanje
informacij o okolju oziroma na njegovo zaznavo vplivajo socialnogeografski filtri, ki jih je M.
Špes (1994, v: Plut, 2004, str. 37, 38) razvrstila v osnovnih šest skupin, in sicer: starostna sestava
prebivalstva, izobrazbena in poklicna sestava, ekonomska moč, stopnja navezanosti in odvisnosti
od narave, poreklo (kulturno, versko, nacionalno) in osebnostni motivi, kot so npr. čustva,
politična opredelitev idr. Na podlagi naštetih filtrov osebe določeno informacijo sprejmejo ali
zavrnejo in tako vplivajo na reakcije, obnašanje in odločitve prebivalcev. Degradacija okolja
lahko vzpodbudi zahteve in aktivnosti za sanacijo onesnaževalcev, spremeni odnos do okolja,
prostorsko prerazporeditev prebivalstva ali pa ostane brez odziva. Končno se spremembe
odražajo v fiziognomiji, strukturi in funkciji okolja, kar pa ni bilo več predmet diplomskega dela
oziroma se ta del izraža zgolj v pričakovanjih ljudi.
Za izdelavo tega diplomskega dela so bile uporabljene različne metode zbiranja podatkov.
Najprej je bilo potrebno kabinetno delo, pri katerem sem prebirala in obravnavala že obstoječe
gradivo o naravnih nesrečah, poplavah in o obravnavanem območju. V poštev so prišle številne
monografske publikacije, strokovni članki, internetni viri, o zadrževalnikih na Gradaščici pa
predvsem strokovne študije, ki so nastale pod okriljem Inštituta za vode RS. Pri pridobivanju
gradiva so mi pomagali na MOP-u in Občinski odbor za spremljanje aktivnosti na področju
priprave DLN občine Horjul, medtem ko mi na občini Dobrova - Polhov Gradec niso bili
pripravljeni pomagati in so me raje napotili na MOP.
Delo na terenu je vključevalo opazovanje, fotografiranje in kartiranje. V mesecu maju 2007 je
sledilo terensko delo, ki je bilo sestavljeno iz anketiranja 130 prebivalcev. Nato je sledila
statistična obdelava podatkov in interpretiranje le-teh.
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Slika 1: Vsebinska zasnova diplomskega dela.
POPLAVE

ukrepi pred poplavami

vrste

poplavna ogroženost
poplavna območja

JZ DEL LJUBLJANE

SUHI ZADRŽEVALNIKI

POREČJE GRADAŠČICE
BREZJE, RAZORI

FUNKCIONALNO VREDNOTENJE

FIZIČNOGEOGRAFSKE

DRUŽBENOGEROGRAFSKE

ZNAČILNOSTI

ZNAČILNOSTI

PREDLOGI

1. reliefne in geološke značilnosti
2. podnebne značilnosti
3. hidrološke značilnosti
4. pedološke značilnost
5. biološke značilnosti

1. prebivalstvo

JAVNO MNENJE

2. poselitev
3. dejavnosti
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1. 3 LITERATURA
Literature, v katerih so obravnavane poplave kot naravne nesreče, je kar precej.
O poplavah, obravnavanih z družbenega vidika, je napisano oziroma pri nas dostopnega gradiva
bolj malo. Večina izmed teh obravnava posledice poplav na družbo. M. Polič je preučeval in
napisal Psihološke vidike naravnih nesreč (1988) ter mnoge druge. Vendar pa je v diplomskem
delu obravnavan družbeni vidik problematike poplav, presojanje o nevarnosti, pripravljenosti
pomagati, z ozirom da lahko v prihodnosti pride do teh poplav.
Porečje Gradaščice je najpogosteje obravnavano v sklopu Polhograjskega hribovja, spodnji deli
pa tudi v nekaterih delih, ki obravnavajo Ljubljansko barje.
Leta 1938 je S. Ilešič v sklopu Škofjeloškega hribovja opisal osnovne geografske značilnosti
Polhograjskega hribovja.
Rakovec je leta 1946 napisal geomorfološko študijo o Polhograjskem hribovju.
Leta 1959 je A. Melik v sklopu opisovanja slovenskih pokrajin v delu Posavska Slovenija
obravnaval omenjeno območje v poglavju Graške doline in Polhograjsko hribovje.
Geološko in kamninsko zgradbo je preučeval Ramovš. Objavil je Geološki razvoj slovenskega
ozemlja (1958) in Geološki izleti po ljubljanski okolici (1961).
Območje je obravnaval tudi D. Meze. Leta 1986 je v študiji podal naravnogeografske
značilnosti in jih povezal z družbenogeografskimi značilnostmi, ko je obravnaval hribovske
kmetije zlasti z vidika poselitve in kmetijske rabe.
Dve leti kasneje je M. Gabrovec napisal Vlogo reliefa za geografsko podobo Polhograjskega
hribovja, kjer je, kot že naslov pove, ugotavljal vlogo reliefa na druge pokrajinske elemente,
prav tako na poselitvi in rabi tal.
Napisana so bila številna diplomska dela o tem območju, bodisi je bilo obravnavano v celoti ali
so le delno posegala. Večina diplomskih del je nastalo na Oddelku za geografijo na Filozofski
fakulteti.
Matija Krivic je v diplomskem delu z naslovom Analiza poselitve porečja Gradaščice z vidika
naravnih omejitvenih dejavnikov (2006) proučeval izbrane naravne dejavnike in procese, ki
omejujejo in/ali potencialno ogrožajo bivanje in dejavnosti v celotnem porečju Gradaščice.
Določil je območja, ki jih ti procesi ogrožajo in analiziral odnos med poselitvijo in izbranimi
omejitvenimi dejavniki.
Mirjam Hribernik (2006) je preučevala možnosti razvoja občine Dobrova - Polhov Gradec s
poudarkom na turizmu.
Dobravc Mina (2003) je v svojem diplomskem delu obravnavala poplavno ogroženost doline
ob spodnjem toku Gradaščice in severnega dela Ljubljanskega barja.
Dragica Setnikar-Kuclar je leta 1997 napisala regionalno geografsko diplomsko delo z
naslovom Geografija občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec. Željeznov Maruška (1999) je
regionalno geografsko obravnavala naselje Polhov Gradec z zaledjem v diplomskem delu z
naslovom Geografija Polhovega Gradca.
Na tem mestu želim izpostaviti tudi problem terminologije. Za največji pritok Gradaščice se
uporabljajo tri imena, in sicer Horjulščica, Horjulka in Šujica. Na DTK Polhov Gradec 114
1 : 25 000 je potem, ko se pri Lesnem Brdu združita Horjulka in Šujica, naprej Horjulka. Na
topografski karti Kranj 1 : 50 000 se po združenju imenuje Horjulka. V Hidroloških letopisih pa
je uporabljen termin Šujica. Tudi med domačini se pojavljajo vse tri variante, najpogosteje pa
se Horjulščica, zato bo to ime, potem ko se Horjulka združi s Šujico in do izliva v Gradaščico,
uporabljeno tudi v tem diplomskem delu.

2. POPLAVE
Predstave o poplavah so pri ljudeh različne, mnogi o poplavah govorijo le, kadar sta ogroženi
lastnina in infrastruktura. Ne gre pa pozabiti, da so poplave pomembne za številne ekosisteme,
kot so npr. obalni estuarji, jezera in močvirja (Nott, 2006, str. 51).
Poplave so eden izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev zemeljskega
površja. O poplavah govorimo, ko visoka voda prestopi bregove in se razlije po poplavni
ravnici (Jones, 1997, str. 97).
Ločimo redne poplave in katastrofalne poplave, ki jih je D. Radinja poimenoval povodnji.
Redne poplave so pogostejše in pričakovane. Povodnji so posledica ekstremno visokih vod s
katastrofalnimi posledicami. V Sloveniji je površinsko razmerje med rednimi poplavami in
povodnjimi 1:1,8 (Natek, 1992, str. 21).
Ward je vzroke za poplave razvrstil v tri skupine: klimatske, delno klimatske in druge. H
klimatskim je uvrstil dež, taljenje snega, taljenje ledu in kombinacijo dežja in taljenja. K delno
klimatskim spadajo plimovanje in visoki pretoki ter viharji ob obalah; k drugim vzrokom, ki
poplave povzročajo posredno, pa je uvrstil potrese, zemeljske plazove in porušitev jezov
(Ward, 1978, str. 67).
Poleg vrste padavin na oblikovanje poplav vpliva tudi njihovo trajanje in intenzivnost (Plut,
2000, str. 79). Pomembna je tudi predhodna namočenost tal in zmrznjenost, saj je pri
zmrznjenih tleh poplavni val bolj izrazit (Ward, 1978, str. 15). Poleg naštetega pa na lastnosti
poplav vplivajo tudi osnovne značilnosti porečja, in sicer oblika porečja, lastnosti porečja
(morfologija, geološka sestava, pedološka sestava, vegetacija) in rečne mreže (dolžina in
gostota rečne mreže, oblika struge, vzdrževanost) (Jonson, 1997, str. 98). Oblika porečja vpliva
na obseg in intenzivnost poplav, saj sočasen prihod visokih voda več pritokov povzroči
zajezitev vode, navadno v spodnjem delu porečja. Hidrografe poplav označuje hitro naraščanje
rečnih pretokov in nato počasnejše zmanjševanje (Plut, 2000, str. 80, 81). Graf 1 prikazuje
enakomernejši pretok porečja A, v nasprotju s porečjem C, ki je bolj pahljačaste oblike.
Graf 1: Hidrogram v obdobju poplave v porečjih različnih oblik.

vir: Ward, R., 1978, str. 8
Poleg količine padavin je pomembna tudi zadrževalna sposobnost porečja in strug rek za
shranjevanje velikih količin voda. Ta se zmanjšuje z urbanizacijo, osuševanjem močvirij in s
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krčenjem gozda. McKinney in Schoch ločita poplave, ki so normalen, naraven pojav in
poplave, ki jih je povzročil človek (cv: Plut, 2000, str. 80).
Najpogostejši vzrok poplav so intenzivne padavine, ki glede na predhodno vlažnost tal
povzročijo večji ali manjši odtok vode v vodotoke ter s povečanim pretokom povzročijo dvig
gladine vode. Do povodnji pride pogosto tudi v kombinaciji ekstremnih padavin in taljenja
snega. Antropogeni posegi lahko pretok povečajo ali zmanjšajo, lahko ga omejijo ali pa ga z
ravnanjem še povečajo. Na splošne značilnosti podnebja v Sloveniji vplivajo lega v zmernih
geografskih širinah, zahodna zračna cirkulacija, lega na obrobju Sredozemlja in reliefne
značilnosti. Povprečna letna količina padavin je 1570 mm kot posledica lege v bližini
ciklogenetskih območij med Atlantikom in Sredozemljem in reliefa. Količina padavin se
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Najbolj namočen (povprečno 2500 mm) je zahodni in
jugozahodni del Slovenije, ko se tople in vlažne zračne mase vzpnejo po pobočjih Julijskih Alp
in jugozahodnih robovih kraških planot. Najmanj padavin pade v Prekmurju (800 – 1000 mm)
in v Slovenski Istri (okoli 1000 mm). Razporeditev po letnih časih ni enotna. Kraji zahodno od
črte Solčavsko – Ljubljana – Suha krajina – zahodni Gorjanci prejmejo višek padavin oktobra
in novembra (submediteranski padavinski režim), medtem ko imajo kraji vzhodno od črte višek
padavin maja in junija (subkontinentalni padavinski režim). Povprečno najmanj padavin pade v
zimskih mesecih, nekaj več spomladi. Slabost poletnih padavin je, da te običajno padejo kot
plohe ali nevihte, ki jih pogosto spremljata toča in močan veter, kar za rastline v vegetacijskem
obdobju pomeni veliko škodo. Veliko škodo povzročijo tudi hudourniki, sprožijo se tudi
številni zemeljski plazovi (Zupančič, 1998, str. 98).

2. 1 VRSTE POPLAV
Poplave je možno razdeliti na veliko kategorij, ki jih strokovnjaki določijo različno. Poplave se
razlikujejo (Anzeljc et al., 1995, str. 148) po tipu vodotoka; obsegu; pogostosti; trajanju;
intenziteti in razprostranjenosti padavin; po tipu visokovodnega vala ter glede na letni čas;
glede na vrsto zemljišča in poplavljenih objektov in glede na relief zemljišča.
Gams (1973) loči hudourniški, nižinski in morski tip poplav ter poplave na kraških poljih, K.
Natek (2005) pa dodaja še mestni tip. Pogosto je ob večjih naravnih nesrečah – poplavah
opravka s kombinacijami naštetih oz. njihovimi značilnostmi (Orožen Adamič, 1992).
Poplave na kraških poljih nastanejo zaradi dviga piezometričnega nivoja nad površje ali ker je
presežek dotekajoče vode na polje večji od zmogljivosti podzemnih odtočnih kanalov. Te
poplave nastopijo počasi, voda stoji od nekaj dni do nekaj tednov. Vode so zelo mirne, tečejo
počasi in ne erodirajo (Natek, 2005, str. 14). Poplave te vrste so značilne za povodje
Ljubljanice, Krke, Kolpe in pritokov Jadranskega morja (Anzeljc et al., 1995, str. 148).
Nižinske poplave so značilne za poplave v spodnjem toku večjih rek, ko je hitrost dotekanja
visokih vod večja od pretočnih zmogljivosti struge. Takrat se voda razlije po širši ravnini, nato
pa v nekaj dneh počasi odteče. Značilno je, da malo erodirajo, močno pa nasipajo pesek in glino
in s tem dvigajo naplavno ravnico. Najobsežnejše so ob Dravinji, ob Sotli na spodnjem toku ter
ob spodnji Krki in Savi na Brežiškem polju (Natek, 2005, str. 14 ).
Kombinacija visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga povzročijo morske poplave, ki
preplavijo obrežje v Kopru, Piranu in Izoli. Do poplav prihaja skoraj vsako leto, najpogosteje
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se pojavijo oktobra, novembra ali decembra. Do sedaj so bili ukrepi usmerjeni predvsem v
odpravljanje škode (Adamič Orožen, 1993), manj pa v preprečevanje le-teh.
Urbanizacija sama prinaša velike spremembe v vodni režim, kot so hitrejši odtok vode, manjše
pronicanje v podtalnico, višji maksimalni pretoki in manjši minimalni pretoki (Natek, 2004, str.
158). V urbanih naseljih iz streh in pozidanih površin velik del vode odteče skozi kanalizacijske
sisteme za meteorološke vode. Zgodi pa se, da zaradi premajhnih dimenzij odtočnega sistema,
zamašene odtočne površine, projektantske napake ali ekstremno visokih padavin, voda zastane
v podvozih, podhodih ali kleteh. V tem primeru govorimo o mestnih poplavah (Natek, 2005,
str. 14). V Ljubljani je kanalizacija zgrajena v ločenem sistemu. V jugozahodnem delu se
komunalne vode odvajajo po kanalizacijskem sistemu v centralno čistilno napravo, padavinske
vode pa v Mali Graben. Odtok vode pri 100-letnih vodah je onemogočen. Ena izmed rešitev so
zadrževalni bazeni, ki pa prav tako nimajo nobene vrednosti, v kolikor je količina padavin večja
od predvidenih.
Hudourniške poplave:
Hudournik je (občasen) gorski vodotok z velikim strmcem, ki ima napolnjeno strugo le med
deževjem ali taljenjem snega. Med hudimi nalivi pa pretok vode močno naraste, zato lahko ta
prenaša zelo velike kamnite delce in z njimi erozijsko poglablja in širi strugo. Ta je široka,
globoko vrezana in na debelo zapolnjena z gradivom (Geografija, 2001, str. 157-158). Značilno
zanje je, da so kratkotrajne, saj vode hitro narastejo, so izjemno silovite, po nekaj urah pa že
upadejo. Močno so prisotni erozijski procesi – spiranje zemljin v povirnih delih, globinska in
bočna erozija v strugi (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 19). Posledično vode prenašajo velike
količine plavja, ki ga nasipajo na vršajih ali v ravnini. Značilne so za reke kot so Savinja,
Mislinja, Kamniška Bistrica in Sora ter tudi za manjše hudourniške potoke v alpskem in
predalpskem svetu.
Glede na orografske značilnosti ločimo dve vrsti hudournikov: hudourniki sredogorja in
gričevja ter visokogorski hudourniki. Razlika je zlasti v tem, da imajo prvi strme padce le v
zgornejših predelih porečja, v srednjem, predvsem pa v spodnjem delu se padci zelo zmanjšajo.
Glede na poreklo erozijskega drobirja pa ločimo spirovce in podrivače. Spiravci so hudourniki,
ki plavijo predvsem preperine, podrivači pa plavine, ki nastanejo predvsem zaradi erozijskega
delovanja hudournika (Horvat, 1995, str. 9).
2. 2 POPLAVNA OBMOČJA V SLOVENIJI
Nastanek in razvoj poplavnih območij v Sloveniji sta povezana z naravnimi in družbenimi
vzroki ter razmerami, razporejena pa so po celotnem ozemlju. Poplavna območja so navezana
in omejena na ravnine, neposredno ob potokih v dolinah in kotlinah, kjer struge ob nenadoma
naraslih vodah sproti ne odvajajo izjemnih količin.
Največji delež poplavnega sveta je v porečju Save (44%), sledijo porečje Mure (26%), Drave
(22,4%), Soče (4%) ter pritoki Jadranskega morja (3%) (Plut, 2004).
Podatki o velikosti poplavnih območij se med seboj razlikujejo.
Po navedbah Vodnega gospodarstva iz leta 1965 obsega poplavni svet približno 63.000 ha
(Šifrer, 1983). V Sloveniji poplave ogrožajo preko 300.000 ha površja, od tega je 79%
(približno 237.000 ha) ozkih dolinskih dnov vzdolž hudourniških grap, preostanek pa v
razširjenih delih dolin, kraških poljih in ob morju (Orožen Adamič, 1992). Po Oceni
ogroženosti Republike Slovenije pred poplavami iz leta 1995 je ocenjena velikost poplavnih
površin 94.000 ha, vendar z opombo, da evidenca ni popolna, saj se predvsem zaradi
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neusklajenosti in necelovitih pristopov odpirajo nova poplavna območja (Globevnik, 2004, str.
124).
Po podatkih regionalne prostorske analize je največji delež poplavnega sveta (7,7 %) v
pomurski regiji (od tega je 11,1 % kmetijskih površin). V mariborski regiji je delež poplavnih
površin 6,5%, od tega je 12% kmetijskih. V spodnjem Posavju 4,7% regije predstavlja
poplavno območje, od tega je 9,7% namenjeno kmetijski obdelavi. V notranjski regiji je
poplavam izpostavljena desetina kmetijskih površin, v ljubljanski regiji 9%. V dolenjski regiji
je poplavam izpostavljenih 2,3% površja, od tega je 5,25% kmetijskega. V Savinjsko Soteljski Sloveniji je 2,5% poplavnih površin, od tega je 6,1% kmetijskih. V ostalih,
neimenovanih regijah je delež poplavnih površin manjši od 1% (Natek, 1992, str. 23, 24).
S povratno dobo 100-letnih poplavnih vod (Q100) je ogroženih 700 km2, kar predstavlja 3,5%
površja Slovenije, od tega je 25 km2 urbanih površin (predvsem deli Celja in jugozahodni del
Ljubljane) (Mikoš, 2004, str. 90).
V preteklosti so ljudje bolj upoštevali naravne razmere v pokrajini. Gradili so izven poplavnih
območij, najpogostejša oblika izrabe poplavnih tal so bili travniki, pašniki in logi. Danes so to
manj pomembni dejavniki, pomembnejše so cena zemljišča, dostopnost in druge. Travnike in
loge se spreminja v pozidana zemljišča, s čimer pa še stopnjujejo stopnjo ogroženosti.
V Sloveniji je bila izkrčena skoraj polovica gozdov. V Sloveniji je 5.998 (Statistični letopis
Slovenije, 2007) naselij, kar skupaj s samotnimi kmetijami zajema približno 56.000 ha
površine. Z vsem navedenim se je močno povečal in pospešil odtok iz teh, antropogenih
površin (Šifrer, 1983, str. 45). Odtočni koeficient iz asfaltnih površin znaša med 0,80 do 0,95,
streh med 0,70 do 0,95 in iz parkovnih površin med 0,10 do 0,25. Bistveno manjši so odtočni
koeficienti kmetijskih ali gozdnih površin (Newson, 1994, str. 10). Ceste in železnice na
nasipih preko poplavnega sveta predstavljajo umetno pregrado za poplavne vode (Šifrer, 1983,
str. 45), npr. na Ljubljanskem barju.
Povečala se je erozija prsti in linearna erozija. Posledično je zlasti v zgornjih delih dolin prišlo
do močne poglobitve strug ter do nastanka novih žlebov. Številni zemeljski plazovi in usadi so
še pospešili razčlenjevanje pobočij in odnašanje gradiva v doline.
Navkljub napisanemu pa so v preteklosti človeška dejanja in posegi v naravo tudi pozitivno
vplivali na poplave. Z mlini, žagami so namreč zadrževali hiter odtok naraslih rek in potokov
po dolini navzdol. Pred letom 1941 so zabeležili 2.350 mlinov, 1320 žag in 600 majhnih
hidroelektrarn (v popisu niso bili vključeni vsi vodotoki). Po vojni se je število drastično
zmanjšalo kot posledica svetovne gospodarske krize in zato, ker je bilo veliko teh objektov
uničenih med drugo svetovno vojno, nato jih niso več obnovili (Šturm, 1995, str. 247).

13

Tabela 1: Površine poplavnih urbanih in drugih površin.
Mura
Krka
Ledava
Ščavnica
Drava
Pesnica
Dravinja
Polskava
Meža z Mislinjo
Sava (državna meja –
Zidani most)
Sava (Zidani most –
Radovljica)
Sava Dolinka
Sava Bohinjka
Kolpa
Rinža, Ribnica, Bistrica
Sotla
Krka
Temenica
Grosupeljsko polje
Mirna
Savinja
Voglajna s Hudinjo
Paka
Dreta
Ljubljanica
Gradaščica
Logaško polje
Planinsko polje
Cerkniško polje
Loška dolina
Pivka
Kamniška Bistrica
Sora
Kokra
Tržiška Bistrica
Soča
Vipava
Idrijca
Goriška Brda
Reka
Dragonja
Badaševica
Rižana
Jadranska obala
Skupaj

Urbane površine (ha)
Ostala zemljišča (ha)
Skupaj (ha)
60
7.000
15
730
7
9.908
13
1.027
55
2.945
67
8.363
75
2.000
120
1.880
30
475
110
2.740

7.060
745
9.915
1.040
3.000
8.430
2.075
2.000
505
2.850

82

3.073

3.155

5
5
5
9
12
80
2
20
4
560
40
21
11
305
425
13
7
3
0
2
143
15
31
3
15
35
14
0
5
8
4
3
5
2.444

70
295
730
461
1.188
3.100
333
1.980
196
1.940
530
239
269
8.215
830
17
893
1.117
360
763
1.637
835
179
47
925
1.865
76
70
620
1.462
56
17
25
71.481

75
300
735
470
1.200
3.180
335
2.000
200
2.500
570
260
280
8.520
1.255
30
900
1.120
360
765
1.780
850
210
50
940
1.900
90
70
625
1.470
60
20
30
73.925

vir: Anzeljc idr., str. 15
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2. 4 UKREPI ZA OBRAMBO PRED POPLAVAMI
Zavedati se je treba dejstva, da sta poplava in erozija naravna procesa, ki ju lahko le delno
spremenimo in blažimo njune posledice, nikakor pa ju ni možno preprečiti. Pri varovanju pred
poplavami se lahko uporabljajo vodnogradbeni ukrepi ali/in alternativni ukrepi.
Alternativni ukrepi so vsi negradbeni ukrepi, s katerimi želimo izboljšati varnost pred
poplavami. Izvajajo se na administrativni, pravni, ekonomski in politični ravni družbe.
Prevladuje težnja, da se v čim večji meri vključuje tudi delovanje, mnenje in interese občine in
prebivalcev na ogroženih območjih. V primerjavi z gradbenimi ukrepi alternativni ukrepi
terjajo manjše denarne vložke, potrebna pa je izredno dobra organiziranost vpletenih, od
multidisciplinarnega delovanja strokovnjakov do laičnih prebivalcev (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999,
str. 92). Pomembno je, da se vsi ukrepi izvajajo v težnji po celovitem urejanju vodnega režima
in v skladu z analizo ogroženosti le- tega.
Vodnogradbeni ukrepi
Pri urejanju vodnega režima je treba upoštevati štiri stanja, in sicer: razmere ob verjetno
maksimalnih vodah, razmere ob visokih vodah z določeno povratno dobo, razmere ob nizkih
pretokih z ozirom za ohranjanje biotopa in razmere ob pretokih za neposredne uporabnike kot
so npr. kmetijstvo, HE, preskrba z vodo in druge (Steinman, Kompare, 1992, str. 224-225).
Zaradi navedenega je pomembno, da vodnogradbeni ukrepi upoštevajo strokovna mnenja
različnih strok. Obvezno je, da so pravilno izdelani ter redno vzdrževani. V nasprotnem
primeru (porušitev objekta) so lahko posledice še hujše, kot bi bile brez objekta.
Nasipi preprečujejo razlitje vode po poplavnih območjih. Z njimi se zmanjša zadrževanje
poplavnega vala in poveča njegova hitrost po strugi, kar je lahko neugodno za dolvodna
območja. Gre za najstarejše objekte, ki jih ljudje gradijo za zaščito pred poplavami. Sestavljeni
so iz krone (vrhnji del), telesa nasipa ter podlage, na kateri nasip temelji. Telo nasipa tvorita
zračna in vodna stran, ki je ob poplavi pod vodo. Krono nasipa je določena glede na projektno
gladino poplavne vode. Upoštevana mora biti varnostna višina (pravilo en meter ali več), zato
da voda pri poplavi ne prelije nasipa in ga z erozijo ne uniči. Dodatna zvišanja se izvršijo na
mestih, kjer se pričakuje večje valovanje, posedanje ali zajezitev vodotoka (npr. mostovi). V
kolikor je nasip predviden za dejavnosti kot npr. cestni promet, je potrebno dodatno zvišanje
krone in načrtovana ustrezna širina krone, ki mora omogočati tudi transport za nemoteno
servisiranje telesa ob poplavi. Nasip in okolica se lahko uporabljata tudi za rekreacijo,
poljedelstvo, urbanizacijo. Telo nasipa je lahko zgrajeno iz lokalnega materiala, z
neprepustnimi na vodni strani nasipa, bolj prepustni materiali pa lahko tvorijo zunanjo stran.
Upoštevati je potrebno, da je objekt izpostavljen notranji in/ali zunanji eroziji zaradi toka vode
ali valovanja. Filtracija vode lahko povzroči posedanje ali zdrs pobočja, kar lahko privede do
prelivanja in popolnega uničenja nasipa. Razlikujemo glavne, sekundarne, poletne in razdelilne
nasipe. Sekundarni nasipi predstavljajo drugo obrambno črto v primeru, da glavni nasip
popusti. Običajno gre za cestni ali železniški nasip. Razdelilni nasipi delijo poplavno območje
na več delov, posledično je pri porušitvi poplavljeno manjše območje (Brilly, Mikoš, Šraj,
1994). Na splošno je za poplavno ogroženost značilno, da ta ni odvisna le od višine poplavnega
vala, ampak tudi od njegovega trajanja. V konkretnem primeru lahko dolgotrajna visoka voda
razmoči nasipe in s tem poveča nevarnost preboja ali celo porušitve (Kolbezen, 1996, str. 261).
Potreben je stalni nadzor in redno vzdrževanje in obnavljanje nasipa. Škodo lahko povzročijo
že korenine dreves ali živali, bolj izpostavljeni so tudi deli, kjer gre za križanje z
infrastrukturnimi objekti (npr. ceste, cevovodi). Dodatno pozornost je treba nameniti tudi
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vzdrževanju ob vodotokih z večjim posedanjem sedimentov in dvigom dna. V takem primeru
so potrebna redna nadvišanja nasipa (Brilly, Mikoš, Šraj, 1994).
Oddušni kanali so namenjeni odvajanju vode po suhi ali mokri strugi mimo ogroženega
območja. Imajo lokalni pomen, v kolikor poplave trajajo dlje časa pa povzroči spremembe tudi
dolvodno. Primer oddušnega kanala je Grubarjev kanal v Ljubljani.
Zadrževalniki
Retenzije so poplavna območja, v katera se voda razlije in zadrži, dokler v času upadanja ne
odteče v strugo. Na naravno oblikovanem območju se voda razliva nenadzorovano, takoj ko
vode prestopijo brežino. Zmanjšanje pretoka in znižanje globine je majhno. Lahko jih ogradimo
z nasipi z vključenimi objekti (kot so npr. zapornice, izpusti, …) in s tem kontrolirano
dovajamo vodo na poplavno območje. Alternativa naravnemu zadrževanju vode so
zadrževalniki. To so objekti, s katerimi lahko ob poplavi zadržimo večjo količino vode in tako
zmanjšamo pretok (Brilly, Mikoš, Šraj, 1994, str. 84) in visoko-vodni val. Ločimo suhe in
mokre zadrževalnike. Suhi zadrževalniki se z vodo napolnijo samo ob poplavi, medtem ko
večnamenski mokri zadrževalniki z akomuliranjem vode zagotavljajo vodo za samooskrbo,
namakanje, proizvodnjo električne energije, bogatijo nizke vode, ponujajo možnost za ribištvo
in rekreacijo. Del prostornine je namenjen za zadrževanje poplav (Starec, 2002, str. 518).
Posledice so občutne dolvodno od zadrževalnika. Zaradi zgraditve zadrževalnika lahko
povzročimo dolgoročne spremembe v strugi kot so npr. poglabljanje struge ali naplavljanje.
Običajno pri manjših poplavah poplavnega vala ne zadržujemo, pri večjih pa lahko dosežemo
željeni učinek. Manjši je poplavni val, bolje ga lahko nadzorujemo. V kolikor gre za
katastrofalne poplave, za katere zadrževalnik ni predviden, dosežemo minimalne učinke.
Učinkovitost zadrževalnikov povečamo z nadzorovanim izpuščanjem vode (cv: Brilly, Mikoš,
Šraj, 1994, str. 86).
Interesi bližnjega okolja se včasih lahko razlikujejo od interesov širše družbene javnosti.
Prebivalci v bližnjem okolju si običajno želijo hitro izpraznitev zadrževalnikov, medtem ko je
izpraznitev pogojena z razdaljo do območja, ki ga želimo zavarovati, saj je vodo treba zadržati
dlje časa (Starec, 2002, str. 518).
Graf 2: Vpliv zadrževalnika na poplavni val.

vir: Brilly, Mikoš, Šraj, 1994, str. 84
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Strokovnjaki so do sedaj v Sloveniji izpostavili več kot 750 primernih lokacij za zadrževalnike,
posamezne se med seboj izključujejo (Starec, 2002, str. 518).
Največ visoko vodnih zadrževalnikov (v večini gre za več namenske objekte), zgrajenih po letu
1967 je na Dravi (10), sledijo Mura (8), Sava (7), Soča (4) in obala s pritoki (3). Največjo
skupno prostornino imajo zadrževalniki na Savi, to je 33.990.000 m3, največjo površino
zadrževalnikov pa reka Drava z 1.229,50 ha.
Tabela 2: Po letu 1967 zgrajeni visokovodni zadrževalniki v Sloveniji.
reka
število
površina zadrževalnika (pri prostornina zadrževalnika (pri
objektov
največji globini v ha)
največji globini v m3)
Mura
8
1.060,60
19.730.000
Drava
10
1.229,50
13.210.000
Sava
7
716
33.990.000
Soča
4
121,55
9.522.000
obala s pritoki 3
103,80
8.844.000
skupaj
32
3.231,45
85.296.000
vir: Starec, 2002, str. 518
Tabela 3: Suhi zadrževalniki v Sloveniji in njihove karakteristike.
ime
vodotok
zadrževalnika

Bolehnečiči
Drtijščica

koristni poplavna maksimalna
velikost
prispevnega volumen površina višina
(mio.m3) (ha)
območja
nasipa (m)
2
(km )

Ščavnica 136
4,000
Drtijščica 5,8
5,900
+
+ 36
Radomlja
Pikol
Vrtojbica 4
0,150
Pikolud
Koren
5
0,870
Prigorica
Ribnica
23,5
8,800
Radmožanci Ledava
385
6,300
Reka
Reka
8
0,500
Logatec
vir: Suhi zadrževalniki v Sloveniji, 2005

Q100
velikost
prispevnega (m3/s)
območja
(km2)

170
71

4,3
18,2

136
5,8
+36

122
43
+ 30

10
29
270
550
5

4,0
7,5
8,5
3,2
10,2

4,0
5,0
23,5
385
8,0

26
30
107
91
22

Suhi zadrževalniki varujejo pred poplavami Mursko Soboto, Lendavo, Ljutomer, Novo Gorico,
Ribnico, Kočevje, Logatec in Podčetrtek (Starec, 2002).
Kanaliziranje vodotokov: Z namenom povečanja pretoka v strugi se izvedejo ukrepi kot so
razširitev struge, kanaliziranje in/ali oblaganje brežin z gladkimi betonskimi oblogami (npr.
Ljubljanica). Vsekakor je tudi pri tej vrsti ukrepov potrebno stalno čiščenje in vzdrževanje.
Namen kanaliziranja vodotoka je lahko izključno lokalnega pomena, smiselno pa je, da se
ukrep vključi k urejanju celotnega porečja in se s tem še poveča učinkovitost ostalih ukrepov.
Pred izvedbo teh ukrepov je potrebna presoja negativnih vplivov na okolje, saj spremenjene
pretočne vrednosti dolgoročno lahko povzročijo negativne spremembe v morfologiji struge.
Lahko povzročimo, da vodotok v kanaliziranem delu strugo intenzivno poglablja, dolvodno pa
naplavlja. Kanaliziranje vodotoka lahko pusti negativne posledice tudi na ekološke razmere v
strugi ter tudi v neposredni okolici le-te. Dejstvo je, da tudi pri tej vrsti ukrepa popoln nadzor ni
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mogoč, učinki niso vedno taki, kot bi si jih želeli. V ospredje ponovno prihajajo težnje po
renaturalizaciji kanaliziranih vodotokov (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
K urejanju povirij se štejejo vsi ukrepi, s katerimi želimo zmanjšati površinski odtok in
povečati zadrževanje vode še pred njegovim oblikovanjem. Z ukrepi kot so pogozdovanje,
terasiranje, oranje prečno na nagib terena želimo vplivati zlasti na hudourniške erozije.
Vegetacija vpija in zadržuje vodo, ovira njeno odtekanje ter preprečuje nastanek večjih količin
nevezanega erozijskega drobirja, ki bi ga vode lahko odnesla v hudourniško strugo. Koreninski
sistem varuje pred plazenjem tal. Plavine izvirajo iz erozijskih procesov na neporaščenih
površinah in iz različno obsežnih erozijskih žarišč vzdolž struge (Horvat, 1995, str. 79). V
obdobju od leta 1960 do leta 1993 so hudourničarji opravili obsežna dela na brežinah in
hudourniških strugah. Zatravili so 2.222.026 m2, posadili 463.167 kosov sadik in 12.973 kosov
podtaknjencev ter postavili 8.723 m pletenic (Šturm, 1995, str. 237).
Intenzivna gospodarska rast in pozidanost urbaniziranih območij spreminjata vodni režim z
zviševanjem pretokov in ogroženostjo poplavnih območij (cv: Brilly, 1999). Proti zadrževanju
voda na urbanih površinah naj bi uporabljali porozne materiale na parkiriščih, cestiščih (Brilly,
1999) in urejene, vzdrževane sisteme za odvajanje meteorne vode. Problem nastane, kadar
pride do poplav z daljšo povratno dobo, saj so sistemi za odpadno vodo v Sloveniji projektirani
le za pojave z dvoletno povratno dobo. Takrat se zgodi, da se voda zbira znotraj naselij, še več mestne ulice prevzamejo vlogo struge (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Oblikovanje tras hudourniških strug
S prečnimi objekti se preprečuje poglabljanje dna struge, zadrževanje plavine, podpira se
narušene bregove, prekinja se masovne transporte plavin ob neurjih ter zadržuje visokovodni
val. Delijo se na pragove in pregrade. Poleg tega pomembno vplivajo na samočistilno
sposobnost hudournikov. Na vsebnost kisika v hudourniškem toku najpomembneje vplivata
transport plavin in turbulenca vode, ki jo je najlaže izravnavati prav z izgradnjo prečnih
objektov (Horvat, 1995, str. 131). Osnovni namen zaplavne pregrade je zaustaviti hudourniške
plavine, ki bi sicer lahko v bolj naseljenih, običajno dolinskih predelih, povzročile veliko
posredne in neposredne škode. So različnih izvedb, velikosti in grajene iz različnih materialov
(zidane: npr. betonske; montažne: žične košare, armiranobetonske kašte; nasute). Osnovni
namen ustalitvenega praga pa je preprečiti poglabljanje struge na določenem odseku ter hkratno
zavarovanje brežine, usmerjanje in umirjanje toka hudournika (Klabus, 1995, str. 138).
Protierozijska dejavnost in urejanje hudournikov je bila do sedaj usmerjena predvsem v gradnjo
protierozijskih pregrad na glavnih hudourniških strugah in v regulacije hudournikov na odsekih,
kjer so ogrožali urbanizirane površine ali kmetijska zemljišča. V manjši meri so se gradili
objekti za varovanje z erozijo ogroženih površin in za zadrževanje plavin v erozijskih povirjih.
Za odtok voda, obrambo pred poplavami in deloma za ureditev pretočnih razmer je bilo do
sedaj zgrajenih preko 2.000 vodnogospodarskih objektov in ureditev. Za obrambo pred
hudournimi vodami in erozijo je bilo zgrajenih približno 5.000 hudourniških in protierozijskih
objektov (Steinman, Kompare, 1992, str. 226, 227).
Skupaj so v obdobju od leta 1875-1994 opravili protierozijska in protihudourniška dela na 759
hudournikih. Podrobnosti po porečjih so zabeležene v spodnji tabeli.
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Tabela 4: Hudourniki, hudourniške in erozijske lokacije v urejanju med 1875 – 1994.
vodotok
število
ureditev
Sava Bohinjka
33
Sava Dolinka
69
Sava
63
Tržiška Bistrica
13
Kokra
19
Selščica
16
Poljanščica
21
Sora
3
Kamniška Bistrica
66
Ljubljanica
53
Savinja
44
Mirna
3
Krka
16
Kolpa
10
Meža in Mislinja
49
Drava
57
vzhodno Pohorje
8
Ledava
7
vodotoki v slovenski Istri
41
reka Reka – Velika voda – Škocjanska Reka 3
Soča
67
Idrijca
62
Vipava
28
Nadiža
8
vir: Šturm, Zemljič, 1995, str. 195
Tako preventivni kot kurativni ukrepi predstavljajo velik finančni zalogaj.
Strokovnjaki opozarjajo, da se je samo v obdobju od leta 1996 do 2000 za 10% povečalo
število poškodovanih hudourniških strug, predvsem zaradi skromnega vzdrževanja in zaradi
posledic novih neurij. V stabilnostno neustreznem stanju je več kot 11% naravnih hudourniških
strug (Horvat, 2002, str. 79). Poleg tega je veliko število objektov, zgrajenih pred 1955 zaradi
nevzdrževanja v kritičnem stanju. Prav tako pa zaradi necelovitega dokončanja sanacijskih del
po neurju leta 1990 nastajajo nove poškodbe. Opozarjajo na neodgovorno ravnanje, ki iz leta v
leto zmanjšuje sredstva, namenjena vodnemu gospodarstvu. V obdobju od leta 1986 do 1990 je
bilo v ta namen namenjeno 0,51% družbenega proizvoda, leta 1991 0,18%, 1992 in 1993
0,09%, 1994 0,08% in od leta 1995 do 2000 0,07% družbenega proizvoda (Horvat, 2002, str.
539). V primerljivih evropskih državah v te namene namenijo od 1 do 1,5% družbenega
proizvoda letno (Horvat, 1995, str. 248).
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2. 5 ZAČASNI UKREPI OB POPLAVAH
Kadar preventivni ukrepi pred poplavami niso bili uspešni in poplava že nastopa, je potrebno
najprej poskrbeti za prebivalce, jih opozoriti na ogroženost in jih po potrebi evakuirati ter
zaščititi hiše, poslopja, kmetijske površine. Preizkušen način za zaščito je vreča, ki je
napolnjena z peskom. Slabost je, da je potrebno veliko ročnega dela za polnjenje in nato
zlaganje vreč. V tem primeru so v prednosti vrečasti jezovi, ki se hitro in dokaj enostavno
zmontirajo. Gre za vrečo (dolžine od 15-60 m, višine 60 – 200 cm), ki se jo napihne z zrakom.
Vreče so iz različnih vrst materialov in z različnimi načini sidranja. Zložijo se lahko pod
različnim kotom, tako da je lahko napravljen zid različnih oblik. Vreče se lahko večkrat
ponovno uporabijo. Za primerjavo: ena vreča napolnjena z zrakom (60 cm visoka in 20 m
dolgo) je ekvivalentna približno 1000 vrečam peska. Tretja oblika neposrednega varovanja pred
vodami je montažni paletni jez. Na kovinske podpore se namesti lesene palete, te se prekrije z
vodoneprepustno plastično folijo. Za primerjavo naj navedemo, da je ena paleta (višina 1 m)
ekvivalentna 50 vrečam peska (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 135-138).
Posebno pozornost je treba v času visokih voda nameniti mostovom. Ko voda erodira brežine,
odplavi podrta drevesa in ostale predmete, ki jih nosi s seboj, dokler se transportna moč ne
zmanjša ali dokler se stvari kam ne zapletejo. Večje stvari npr. debla se lahko zagozdijo v
mostnih odprtinah. S tem lahko povzročijo zajezitev in s tem voda gorvodno preplavi brežine.
Zato v času poplav ekipe spremljajo stanje in po potrebi odstranijo ovire (Brilly, Mikoš, Šraj,
1999, str. 138).

2. 6 ŠKODA
Škodo, nastalo med poplavami, lahko razdelimo v naslednje kategorije (cv: Brilly, Mikoš, Šraj,
1999):
- Neposredna škoda je škoda na nepremičninah, infrastrukturi, prevoznih sredstvih in drugih
predmetih, stroških čiščenja in odpravljanja posledic poplave. Sem spadajo tudi človeške
žrtve, invalidnost, prehodne poškodbe.
- Posredna škoda je škoda, ki je nastala zaradi motenj v poslovanju zaradi poplave (npr. v
zdravstvu, prometu). O ekonomski škodi pa govorimo, ko jo zaradi izpada dohodka lahko
ekonomsko ovrednotimo (npr. prenehanje poslovanja za določen čas).
- Sekundarna škoda je škoda, ki je nastala kot posledica dlje časa trajajočih poplav (npr.
razvoj bakterij, ki povzročajo razne bolezni pri ljudeh in/ali živalih, okuženost insektov…
(Hewitt, 1997, str. 81)).
- Nematerialna škoda v okolju se odraža kot manjvrednost poplavnega območja, le da je
težko oceniti vizualno degradacijo pokrajine in njeno manjšo privlačnost (npr. za razne
dejavnosti) (Kompare, 1993, str. 85).
- Škoda zaradi negotovosti je prav tako denarno nedoločljiva. Gre za zdravstvene težave.
Zaradi psihičnega šoka se zmanjša odpornost ljudi in v nekaj mesecih ali letih po poplavi se
poveča obolevnost in celo smrtnost ljudi na prizadetem območju (Kompare, 1993, str. 85).
V Sloveniji je v obdobju od 1918 do 1987 zaradi poplav je življenje izgubilo 27 ljudi, v večini
primerov zaradi hudournih voda. Podatki so povzeti iz časopisov iz tega obdobja, zato je
dopustna možnost, da je podatek nepopoln (Orožen Adamič, 1993, str. 12). Običajno škoda
letno predstavlja od 0,6 do 3% družbenega proizvoda, po povodnjih je škoda večja. Po neurju
leta 1990 je znašala približno 20% družbenega proizvoda. Največji delež ocenjene škode po
dejavnostih pripadal gospodarskim dejavnostim (24%), sledita kmetijstvo in gozdarstvo (19%),
nato pa promet in zveze (18%) (Orožen Adamič, 1993, str. 6).
20

3. NARAVNE IN DRUŽBENE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA
GRADAŠČICE
3.1 RELIEF IN GEOLOGIJA
Meja porečja poteka pretežno v vzporedniški, alpski smeri na severu po osrednjem grebenu
Polhograjskega hribovja, ki se vije od Ljubljane (Šentvida), prek Toškega čela (590 m n.v.),
Svete Katarine, Grmade (898 m n.v.) in Tošča (1021 m n.v.) do Pasje ravni (1029 m n.v.). Tu
meja zavije proti jugu preko grebenov Sivke (934 m n.v.), Gabrovca (841 m n.v.), Špika (851 m
n.v.) in Kovčka (789 m n.v.). Ta t.i. Toški greben je najdaljši, najvišji in najširši ter izrazito
asimetričen, saj je severna stran precej širša, od nje se odcepljajo nekajkrat daljši stranski hrbti
z vmesnimi dolinami Ločnice, Hrastnice, Bodoljske grape idr.
Vzporedno s Toškim grebenom poteka dolina Gradaščice, imenovana Gradaška dolina
(imenovana tudi Polhograjska dolina). Ta se je zaradi tektonskega zaostajanja na območju med
Polhovim Gradcem in Belico ter dolvodno od Šujice razširila v majhno kotlinico.
Na jugu jo obdaja drugi, t.i. Korenški hrbet, ki je v primerjavi s prvim nižji in ožji. V
vzhodnem delu je blažjih oblik, visok približno 600 m, v zahodnem delu med Horjulko in Malo
vodo je ožji, višji in bolj planotast in kraški, saj ga sestavljajo trše, a propustne spodnje triasne
kamnine (dolomit, plastovit lapornat apnenec). V srednjem delu je nižji preval Prosca, ki
predstavlja prometno povezavo med Horjulsko in Gradaško dolino, na zahodnem delu pa preval
Pilo, ki povezuje Horjulsko in Poljansko dolino.
Med Horjulsko dolino in Ljubljanskim barjem poteka še tretji t.i. Žažarski hrbet Polhograjskega
hribovja z vrhovi Križavec (596 m n.v.), Babičin vrh (502 m n.v.) in Veliki vrh (491 m n.v.).
Je najnižji in najožji, podobne kamninske sestave kot Korenški na vzhodu (permokarbonski
temno siv glinasti skrilavec, alevrolit, peščenjak) in nekoliko višji zahodni del iz trših
karbonatnih kamnin (apnenec z rožencem, skrilavec, peščen skrilavec, apnenec). Slednji s suho
dolino, vrtačami, jamami in kraškimi izviri kaže kraški značaj. V osrednjem delu je hrbet
najnižji (po mnenju Rakovca je včasih tu tekla Šujica), v tem delu potekata cesti Horjul Vrhnika in Lesno Brdo - Drenov Grič (Radinja, 1996, str. 57, 58; Tolmač za list Kranj, 1976,
Setnikar Kucler, 1997).
Višinska razlika med najvišjo (Pasja ravan) in najnižjo točko v porečju (izliv Malega Grabna v
Ljubljanico) znaša 738 m, v porečju Gradaščice v ožjem smislu, kot je prikazano na karti 1 pa
729 m.
Geološka podlaga je zelo pestra in polna prelomov. Na relativno kratkih podlagah se mešajo
plasti različnih dolomitov in apnencev s skrilavci, peščenjaki, laporji in konglomerati. Zaradi
neobstojnosti kamnin in strmih pobočij so hudourniki izredno prodonosni.
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Karta 1: Nadmorske višine v porečju Gradaščice.

do 400 m
401 m do 600m
601m do 800 m
801 m do 1000 m
1001 m do 1029m
vir: avtorica Barbara Nagode, kartografska podlaga: TK Ljubljana, 1:100 000, Geodetski zavod
Slovenije, 2005
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Karta 2: Geološka karta porečja Gradaščice.

al – nanosi rek in potokov
j – jezerski in barjanski sedimenti
T2 - neplastovit dolomit
P22 - grodenski skladi

T1 2 - dolomit, ploščat apnenec
2 2

T 2 - svetlo siv kristalast dolomit

1 2

T 2 – konglomerat, peščenjak

T1 – laporni apnenec, dolomit, peščen skrilavec, oolitni apnenec
T1 3 – pisan peščenjak, argilit, tufit, apnenec, ponekod z rožencem
P3- temno siv apnenec in dolomit (žažarske plasti)
C.P – glinast skrilavec, alevrolit, peščenjak in konglomerat

vir: Kranj - osnovna geološka karta, 1976, 1:100 000.
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3. 2 PODNEBJE
Temperatura
V porečju Gradaščice ni vremenske postaje, ki bi beležila podatke o temperaturi, zato so v
tabeli 5 prikazani podatki bližnjih vremenskih postaj (Vrhnika – 293 m n. v.; Žiri – 480 m n.v.;
Rovte – 700 m n.v.). Najvišje temperature je pričakovati sredi hribovja, na nadmorski višini
okrog 500 m, tik nad gozdno mejo in seveda na južnih pobočjih. Na temperature bolj kot višina
vpliva ekspozicija reliefa. Gradaška in Horjulska dolina sta pozimi pogosto v megli, medtem ko
se vrhovi kažejo soncu (Radinja, 1996, str. 59).
Tabela 5: Temperature, izmerjene v bližnjih meteoroloških postajah (°C).
Rovte
-1,9 -0,5 2,9 7,1 11,9 15,1 17,3 16,7 13,5 8,8 3,3
Vrhnika -1,2 1,0 4,9 9,3 13,9 17,1 19,3 18,4 14,9 10,0 4,6
Žiri
-2,6 -0,7 2,7 6,7 11,7 14,9 16,8 16,0 13,0 8,2 3,5
vir: Klimatogeografija Slovenije. 1961-1990. Temperature zraka, 1995

-0,6 7,8
-0,1 9,3
-1,0 7,4

Padavine
Območje je razmeroma nadpovprečno humidno, saj prejme na leto 1.600 do 1.700 mm
padavin, po podatkih 30-letnega obdobja je povprečna letna višina padavin na Črnem vrhu nad
Polhovim Gradcem 1.801 mm, maksimalno količino padavin so namerili leta 1965, in sicer kar
2.750 mm. Podatki za ostale postaje (tabela 6) kažejo na to, da je območje različno namočeno.
Med letoma 1978 do 1981 je na tem območju delovalo dodatnih devet postaj, ki kažejo na to,
da so višji in bolj odprti deli bolj namočeni, nižji in zaprti pa nekoliko manj. V merilnih
postajah v dnu dolin je letno padlo okrog 1.600 mm padavin (natančneje: Briše 1.531 mm,
Gabrje 1.569 mm in Horjul 1.629 mm), v krajih, ki se nahajajo na nadmorski višini 600 m ali
več pa okoli 1.700 mm (Šentjošt: 1.682 mm, Pusti vrh: 1.691 mm, Kopačev vrh: 1.750 mm).
Tabela 6: Padavinske postaje v porečju Gradaščice in povprečne višine padavin.
postaja
n. v.
povp. letna
maksimalna letna
količina padavin
količina padavin
(mm)
(mm)
Črni vrh nad 840 m 1.801
leta 1965: 2.750
P. Gradcem
Lučine
639 m 1.876
leta 1965: 2.607
Šentjošt nad 623 m 1.773
leta 1965: 2.493
Horjulom
Briše *
500 m 1.536
2.141
Horjul
342 m 1.593
leta 1965: 2.268
Dvor
203 m 1.234
leta 1972: 1.545
* vrednosti so interpolirane.

vir: Klimatografija Slovenije. Padavine : obdobje 1961-1990, 1995
Najbolj namočena je jesen, vendar pomlad in poletje ne zaostajata veliko, kar prikazuje graf 3.
V tem primeru gre za mediteranski padavinski režim, ker pa so na tem območju pogosta leta, ko
je višek padavin poleti, se na tem območju pojavlja tudi celinski padavinski režim. Izrazitejših
suš na tem območju ni.
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Graf 3: Višina padavin na različnih postajah v porečju Gradaščice.

vir: Klimatografija Slovenije. Padavine : obdobje 1961-1990,1995

3. 3 PRSTI
Glede na litološko zgradbo ločimo na območju sedem glavnih tipov prsti (cv: Setnikar-Kuclar,
1997):
- rendizina na dolomitih in apnencih;
- evtrična rjava prst na lapornatih apnencih in laporjih z vložki apnenca;
- evtrična in distrična tla na apnencih in dolomitih, laporjih, glinastih skrilavcih in
peščenjakh;
- distrična rjava prst na permokarbonskih skladih;
- distrična rjava prst na groedenskih skladih;
- rjava pokarbonatna prst na dolomitu in apnencu, tipična in lesivirana;
- obrečna tla, neoglejena in globoko oglejena.
3. 4 RASTJE
Rastje je pogojeno z litološko zgradbo in prstmi, le v manjši meri pa nanj vpliva nadmorska
višina in ekspozicija. Največji delež gozda je na dolomitih.
Prevladujejo različne združbe bukovih gozdov. Nad 800 m n. v. se pojavijo tudi jelovi gozdovi,
na neprepustnih permokarbonskih skrilavcih v okolici Dobrove se pojavljajo tudi kisloljubni
borovi gozdovi.
Na karbonatnih kamninah je vegetacija nekoliko bolj pestra. Na apnencih prevladujejo bukovi
gozdovi, medtem ko ima pri dolomitni podlagi vpliv na rastje gozdnih združb tudi ekspozicija.
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Na strmih prisojnih skalnih pobočjih rastejo borovi gozdovi, manj razširjeni hrastovo – gabrovi
gozdovi. Na preostalih legah pa prevladuje združba črnega gabra in bukve. V preteklosti so
gozdove na tem območju pretirano krčili, zlasti zaradi težnje po pridobitvi kmetijskih površin in
zaradi trgovanja z lesom. Ko opuščeni pašniki niso več služili svojemu namenu, so bili
prepuščeni naravi in vplivom eksogenih sil, katerih posledice so številni zemeljski plazovi in
usadi. Glede na to, da se pojavljajo hudourniki, ki s seboj odnašajo gradivo, so že v začetku 20.
stoletja (po dveh katastrofah) opravili obsežna hudourniška dela, ki so zapisane v tabeli 8.
Nekatera rastišča v Polhograjskem hribovju so značilna po pestri flori in endemičnih rastlinskih
vrstah kot so npr. Blagajev volčin, Dišeči volčin, Klusijev svišč in druge (Setnikar-Kuclar,
1997, str. 36, 37).

3. 5 HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Velikost porečja Gradaščice je 154,3 km2. Zaradi pretežno neprepustnih kamnin je gostota
rečne mreže z 2,2 km/km2 nad slovenskim povprečjem.
Povirni deli Gradaščice se nahajajo v Polhograjskem hribovju, glavna povirna potoka, ki se
združita pod Polhovim Gradcem sta Mala voda in Božna. Božna, levi povirni krak, odmaka
severni del zgornjega dela porečja, Mala voda pa se steka iz ozke doline med Butajnovo in
Šentjoštom. Vsi pritoki imajo izredno hudourniški značaj, kar vpliva na poplavnost dolvodnih
območij. Vsi vodotoki v obravnavam porečju in njihovi strmci so zabeleženi v tabeli 7. Pod
Dobrovo se Gradaščici v skupni dolini pridruži njen največji pritok Horjulščica, kjer prične
meandrirati.
Dolino Horjulščice se lahko razdeli na zgornji del, to je predel med izvirom in Vrzdencem,
strmec je 35‰; na srednji del od Vrzdenca do Brezij, kjer je strmec 2‰. Melik je ta del označil
kot majhno kotlinico, ki je nastala kot posledica tektonskega zaostajanja. Sodeč po glinah na
dnu doline, je bilo v deluviju verjetno tu manjše jezero. Od Brezij do izliva v Gradaščico pri
Kozarjah, tik nad zahodno ljubljansko obvoznico, je strmec 4,3‰ (Kranjec, str. 4, 9).
Horjulščica ima zaradi drugačne oblikovanosti porečja in razširjenosti doline pri Horjulu manj
hudourniški značaj. Celotno območje med dolino Horjulščice in Gradaščice je poplavno in ima
funkcijo naravnega zadrževalnika visokih vod.
Tik pod zahodno južno obvoznico se nahaja Bokalški jez, kjer se Gradaščica razdeli v dva
vodotoka, to je v Mali graben in v Mestno Gradaščico. Mali graben teče mimo Kozarij,
Dolgega mostu in Viča ob barjanskem obrobju do Ljubljanice, v katero se izliva tik nad Špico.
Mestna Gradaščica je kot umetni kanal speljana skozi Vrhovce, zahodni del Viča in Trnovo.
Njena prevodnost je ocenjena na 5 m3/s, z minimalnimi posegi se lahko poveča na 10 m3/s.
Vanjo se pri križišču Koprske ulice z Jamovo cesto izliva Glinščica in nato tečeta skupaj do
Ljubljanice (Kronologija ureditve odtočnih razmer …, 2005, str. 2).
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Karta 3: Porečje Gradaščice.

porečje Gradaščice
meja med porečjem Gradaščice in njenim pritokom Horjulščico
porečje Mestne Gradaščice
porečje Malega Grabna
vir: Barbara Nagode, kartografska podlaga: TK Ljubljana 1:100 000,
Slovenije, 2005

Geodetski zavod

Zaradi različnih značilnosti porečja je možno porečje Gradaščice razdeliti v dva dela, na bolj
urbaniziran del Malega Grabna in Mestne Gradaščice in manj urbaniziran del Gradaščice do
sotočja s Horjulščico ter porečje Horjulščice. Razvodnica Mestne Gradaščice in Malega Grabna
je zaradi urbanih površin težje določljiva, zato je prikaz le približen.

Številni stalni in občasni pritoki dajejo porečju Gradaščice videz pahljačaste oblike. V
zgornjem delu porečja so izoblikovali strme in ozke doline. Relativni strmci tokov, ki so
prikazani v tabeli 7 potrjujejo dejstvo, da voda v povirnem delu zelo hitro odteče. V primerjavi
izračunanih relativnih strmcih toka je razvidno, da so predvsem (občasni) pritoki tisti, ki
naredijo Gradaščico hudourno. V primerjavi z ostalimi pritoki Gradaščice je relativni strmec
Horjulščice relativno majhen, kar je pomemben podatek pri iskanju lokacij za suhe
zadrževalnike v porečju Gradaščice.
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Tabela 7: Relativni strmci vodotokov v porečju Gradaščice.
vodotok
Mala Božna
Nackov graben
Selanov potok
Jelovški graben
Velika Božna
Trebevnik
Mačkov graben
Kuzlovec
Ernejčkov graben
Škandrov graben
Kolarica
Frjetov graben
Mala voda
Ilov graben
V kadeh
Lešnjakov graben
Pasji graben
Gradaščica
Prosca
Bukov graben
Globoči potok
Črni potok
Veliki graben
Mali graben
Žerovnikov graben
Črni potok
Jarčji potok
Ostrožnik
Čepski graben
Hruševnik
Globoki potok
Rjavi graben
Horjulščica
Šujica
Kisovnik
Bukalški graben
Horjulka
Grabnarjev graben
Beznica
Široki potok
Ječnik
Žarkov graben
Kotarjev graben
Krpetov graben
Mali graben
Mestna Gradaščica
Glinščica
Pržanec

dolžina
(m)
4.275
1.075
2.325
2.175
6.250
825
2.300
1.300
6700
1.050
2.900
1,3
530975
1,8
325
900
13500
3.675
1.175
375
925
1.400
750
2.400
900
1800
3.400
2.600
2.400
1.700
1.900
11.500
6.900
1.050
2.100
3.500
1.300
2.350
1.600
900
1000
1.200
700
5.200
5000
7.900
4.600

n.v. začetka – n.v. konca
vodotoka (m)
660 - 400
600 - 480
800 - 460
790 - 480
500 - 360
520 - 380
670 - 390
700 - 400
700 - 451
530 - 461
610 - 540
650 - 370
530 - 360
530 - 366
680 - 530
420 - 400
481 - 390
360 – 300
420 – 348
450 - 375
410 – 366
440 – 354
600 – 360
433 – 360
450 – 330
400 – 342
325 – 315
350 – 305
450 - 312
490 – 320
510 – 320
540 – 310
333 - 300
370-333
375 – 340
350 – 334
390 – 333
440 – 330
380 – 330
390 – 320
430 – 316
460 – 320
460 – 316
450 - 310
300 - 291
300 - 291
400 - 293
360 - 299

relativni strmec toka (‰)
60,8
111,6
146,2
142,0
22,4
169,7
169,6
230,8
37,2
65,7
24,1
215,4
61,8
168,0
83,3
61,5
101,0
4,4
19,6
63,8
117,3
93,0
257,0
97,0
50,0
64,4
5,6
13,2
53,1
70,8
111,8
121,1
2,9
5,4
33,3
7,6
16,3
84,6
21,3
43,8
126,7
140,0
120,0
200,0
1,7
1,8
14,5
13,3

Opomba: stalni vodotoki, občasni vodotoki.

vir: DTK Brezovica, 1996, 1:25.000; DTK Lučine, 1997, 1:25.000; DTK Polhov Gradec,
1995, 1:25.000.
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V porečju Gradaščice so delovale štiri vodomerske postaje, ki so bile oziroma so v upravljanju
HMZ RS ali ARSO. Danes sta uporabni le dve, to je v Dvoru in v Razorih na Horjulščici.
Vodomerska postaja Belica nameščena na Gradaščici pod cesto Belica – Babna gora je bila
opremljena z vodomersko lato. Velikost zaledja je bila 85,6 km2. Postaja je delovala v obdobju
1961 do 1972.
Vodomerska postaja Gradaščica – Razori, nameščena v neposredni bližini naselja Razori,
nasproti domačije Jurjevec, je bila opremljena z vodomersko lato. Velikost zaledja je bila 106,5
km2. Postaja je bila aktivna med leti 1959 – 1982.
Vodomerska postaja Gradaščica - Dvor je locirana v profilu mostu, opremljena je z
limnigrafom. Velikost zaledja postaje je 78,7 km2. Pomanjkljivost pa je, da voda pri pretoku
nad 40 m3/s začne prelivati gorvodno na desni breg, obide vodomersko postajo in tako ta ne
kaže dejanskih količin. Postaja je v rabi od leta 1984 naprej.
Vodomerska postaja Horjulščica – Razori pri zaselku Kozarje je opremljena z vodomersko lato.
Velikost zaledja postaje je 46,9 km2. Postaja je v rabi od leta 1954 naprej (Hidrološka presoja
visokih vod …, 2002).
Glavni pomladanski višek nastopi marca ali aprila (poviša ga pomladno taljenje snega), malo
nižji višek novembra in glavni poletni nižek avgusta in drugotni zimski nižek januarja ali
februarja. Kljub temu da je v poletnem obdobju nadpovprečno veliko padavin, je pretok
Gradaščice podpovprečen zaradi evapotranspiracije. Za Gradaščico in njene pritoke je značilen
dežno–snežni režim. V posameznih letih pa nad spomladanskim prevlada novembrski višek,
kar zopet potrjuje dejstvo, da gre za klimatsko prehodno območje, ki se odraža v bolj
spremenljivi snežni odeji (Radinja, 1996, str. 60).
Predvsem na pritokih Gradaščice so v preteklosti izkoriščali njihov hidro potencial. Skupno je
delovalo 57 mlinov, 29 žag in 15 drugih dejavnosti. Po prvi svetovni vojni je prenehalo
obratovati 16% mlinov in 10% žag. Do leta 1945 je propadlo 23% mlinov in kar 52% žag, do
1960 je prenehalo z obratovanjem še 25% mlinov in 21% žag, po letu 1960 pa še 32% mlinov
in 7% žag. Dejavnosti so prenehale z delovanjem bodisi zaradi nerentabilnosti, bodisi zaradi
uničenosti v katastrofah leta 1924 in 1926 ali v obeh vojnah, pomanjkanja delovne sile,
deagrarizacije, politike (Natek, M., 1984).
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3. 6 POSELITEV
Ljudje so območje naselili v času t.i. notranje poselitve v obdobju med 10. in 15. stoletjem, v
poznem srednjem veku se je zgodila višinska kolonizacija hribovskih predelov. Oblika naselij
in gostota poselitve je odvisna predvsem od reliefnih danosti. Prvotna naselitev se je
koncentrirala zlasti ob spodnjem toku Gradaščice in Horjulščice ter ob obrobju gričevij. Sedaj
so v dolinah gručaste vasi in večji zaselki, v hribovitem svetu pa predvsem samotne kmetije.
Čeprav sta obe dolini s širokim in ploskim dnom, brez izrazitejših teras, ki bi jim nudila varno
lego, precej poplavni, prsti pa oglejene in težke, so dolinska naselja največja.
Prvotna naselja so se razvila na predelih, kjer so bile varne pred poplavami. Danes pa se
pozidava vrši tudi na območjih, za katere se ve, da so bila v preteklosti ob visokih vodah
izpostavljena hudournim vodam.
Pomembna je razlika v razporejenosti prebivalstva po višinskih pasovih. Leta 1991 je bilo
približno ¾ prebivalstva v pasu 300-400 m n.v., torej v dnu dolin in na stiku ravnega sveta s
prisojnimi območji. Največja naselja so Horjul, Dobrova in Polhov Gradec.
Porečje Gradaščice se razprostira v dveh občinah, to sta občina Horjul in občina Dobrova –
Polhov Gradec.
Občino Horjul sestavlja devet naselij, po podatkih Popisa prebivalstva 2002 je bilo tu 2.622
prebivalcev. Indeks staranja je 63. Večina prebivalcev je zaposlenih v Ljubljani, na Vrhniki in
Horjulu. Veliko je samostojnih podjetnikov in podjetij, podatki za leto 2005 kažejo, da je bilo
47 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 480 ljudi in 101 samostojnih podjetnikov. Število se
povečuje, kar kaže primerjava z letom 2002. Takrat je bilo 38 gospodarskih družb, v katerih je
bilo 382 zaposlenih in 94 samostojnih podjetij. 4,7% delovno aktivnega prebivalstva so
kmetovalci, od tega je 34 moških in 21 žensk (Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes; Popis
2002). Poleg tega pa je še veliko število t.i. pol kmetov, ki se poleg druge zaposlitve ukvarjajo s
kmetijstvom predvsem za samooskrbne potrebe.
Občinsko središče je Horjul, ki po Vrišerju (1984) izmed 7. hierarhičnih stopenj ustreza 2., to je
mikroregionalni stopnji. Ima osnovno šolo, trgovino z živili, gostilne, pošto, zdravstveni dom,
policijsko pisarno, lekarno, bankomat, specializirane trgovine, bencinsko črpalko, kulturni dom,
poleg tega je tudi sedež župnije.
V občini Dobrova - Polhov Gradec je 33 naselij, s 6.691 prebivalci. Indeks staranja je 77.
Prisoten je proces urbanizacije. Veliko prebivalcev je zaposlenih v Ljubljani. Tudi v tej občini
narašča število podjetij. Leta 2002 je bilo registriranih 174, leta 2005 pa 199 samostojnih
podjetnikov. Gospodarskih družb je bilo leta 2002 99 (434 zaposlenih), tri leta kasneje pa 128 s
526 zaposlenimi. 7% delovnega aktivnega prebivalstva so kmetje, prevladujejo moški z 63%
(Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes; Popis 2002). Občinsko središče je Dobrova, ki po
Vrišerju (1984) izmed 7. hierarhičnih stopenj ustreza 2., to je mikroregionalni stopnji. Ima
osnovno šolo, trgovino z živili, gostilne, pošto, zdravstveni dom, bankomat, lekarno,
specializirane trgovine, bencinsko črpalko, kulturni dom in je tudi sedež župnije. V primerjavi z
Dobrovo ima nekoliko večje gravitacijsko zaledje Polhov Gradec, glede na število obiskov pri
zdravniku in vpisu v osnovno šolo (Hribernik, 2006, str. 35). Oba naselja pa gravitirata k
Ljubljani.
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3. 7 POVODNJI IN POPLAVE V POREČJU GRADAŠČICE
Lokalno so deroči hudourniki že večkrat prizadeli prebivalce, zlasti v posameznih grabnih, a
najhuje in najobsežneje je bilo leta 1924 in 1926. Pred temi leti ni podatkov. Ti dve
katastrofalni povodnji sta zabeležila Josip Trobec iz Črnega Vrha in France Tomšič iz
Polhovega Gradca.
8. avgusta 1924 okrog 7-ih zvečer so se iz vrhniške strani nad Polhograjsko dolino začeli
zgrinjati temni oblaki, ki so napovedovali hudo uro. Po osmi uri je začelo grmeti, treskati in
deževati. Slabo uro kasneje je na Pristavi zatrobil gasilski rog. Količina padlih padavin v štirih
urah je ustrezala količini, ki običajno pade v celem letu. Gradaščica je na nekaterih krajih
narasla do sedem metrov visoko. Naslednjega jutra so domačini zgroženo opazovali posledice.
Na poljih na Pristavi so bili namesto pridelkov debeli nanosi. Ležala je mrtva živina, deli stavb
(kozolcev, svinjakov, kmetij …) in številni predmeti (sodi, deske, vozi idr.). Odneslo je tri
žage, most na Pristavi in železobetonski most na Medvejku. Najhujše posledice so občutili v
Mačkovem grabnu. Hiše so bile odnešene ali pa zasute z naplavinami (ena do strehe, ena do
polovice), saj je bila dolina zasuta s peskom celo nad 20 m visoko. Uničeni so bili hlevi skupaj
z živino (32 živali). Uničena sta bila dva mlina in ena žaga. Dve osebi sta umrli. Tudi v
Petačevem grabnu so bile uničene hiše, mlin in žaga na vodno turbino. V času katastrofalnih
nalivov na Polhograjskem območju je v Ljubljani le rahlo deževalo. Okrog tretje ure ponoči je
poplavni val dosegel Ljubljano, ko se je voda razlila okoli bregov Gradaščice. Gradaščica in
Mali Graben sta bila kalna, Glinščica pa popolnoma čista. Deloma je bila poplavljena Tržaška
cesta, na Viču je poplavila svet daleč naokoli, viško pokopališče je bilo prekrito z blatom in
ilovico (Kavčič, J., Kavčič, J., 2005, str. 284-286; Jesenovec, 1995, str. 20-21).
Prebivalci si še niso dobro opomogli od katastrofe leta 1924, komaj so za silo uredili poti,
mostove, vodne pregrade, so leta 1926 zopet doživeli povodenj. 27. septembra je neurje zajelo
pas od Žirov v smeri proti Ljubljani. Na Črnem vrhu so je padlo 201,2 mm padavin, dan
kasneje pa komaj 18,8 mm (Dobravc, 2003, str. 72). V porečju Gradaščice so hudourniki
prenašali drevje, les in drugo, s čimer se je zamašil most pri Pristavi. Ker je bil pretok vode
onemogočen, je Gradaščica spremenila smer proti hišam, ki sicer ne bi bile tako ogrožene. Ko
je odnesla hiše, je tok potekal po poljih. Gradaščica je (spet) podrla obrežni betonski zid na
Medvejku, dolvodno je vodni val razdejal celotno dolino Gradaščice (Kavčič, J, Kavčič, J,
2005, str. 286). Dnevnik Jutro je 29. septembra zapisal: '' Dolina med Vičem, Kozarjami,
Podsmreko in tja gori proti Šujici in Polhovem Gradcu popolnoma poplavljena. Sredi tega
ogromnega jezera je drvel tok Gradaščice naprej proti Viču in to s tako silo, da se je drveča
voda penila v širini 200 m, dočim ima normalna struga Gradaščice kvečjemu tri do štiri metre''
(cv: Jurman, 1995, str. 25). Uničene so bile hiše, mostovi, brvi in ceste. O cesti proti Zalogu ni
bilo sledi, kjer je bila prej cesta, je sedaj tekla voda. V Logu sta bili dve hiši do strehe zasuti z
naplavinami. Na cesti do Dobrove je nanjo zgrmelo preko 40 usadov. Na Viču, Mirju, Rožni
dolini, Trnovem, Murglah, Mostah ter na nekaterih drugih ulicah je voda preplavila ulice, hiše
in druge objekte (Kolbezen, 1992, str. 216-219).
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Slika 2: Posledice pustošenja hudourniške Gradaščice na Pristavi leta 1924.

vir: Kavčič, J., Kavčič, J., 2005
Katastrofalni povodnji iz leta 1924 in 1926 sta bili povod za hudourničarska dela. Lotili so se
pogozdovanja, saj sta bila v 20-ih letih 20-ega stoletja Tošč in Grmada še gola. Najstarejše
objekte so postavili v 30-ih letih prejšnjega stoletja, podrobnejša kronologija urejanja
hudournikov v porečju Gradaščice je opisana v spodnji tabeli.
Tabela 8: Hudourničarska dela v porečju Gradaščice.
1910-1920
1920-1930

Žerovnikov potok
Žerovnikov graben

1930-1940

Mačkov potok
Petačev graben
Kuzlov graben

1940 - 1949

Ilov graben
Velika Božna na Pristavi
Dvorski potok
Velika Belca
Žerovnikov graben
Hudapotnikov graben
Gugljev potok
Petričev graben

1949 - 1960
1961 - 1970

Velika Božna na Pristavi
Mala Belca
Selanov graben
Žerovnikov potok

začetek ustavitve erozijskih žarišč
nadaljevanje sanacije erozijskih žarišč, ureditev kritičnih
odsekov struge
sanacija erozijskih žarišč
ureditev razrušene struge v spodnjem in srednjem toku
ureditev odseka dela struge za zaščito ceste Polhov
Gradec - Črni Vrh
ustavitev erozijskega žarišča v zgornjem toku
regulacija za zaščito Polhovega Gradca
ustavitev erozijskega žarišča za zaščito Dvora
sanacija erozijskih žarišč, ureditev struge skozi vas
nadaljevanje urejanja hudourniškega območja
sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito hiše in
ceste Ljubljana – Polhov Gradec
sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito objektov
in ceste Ljubljana – Polhov Gradec
sanacija erozijskega žarišča, ureditev za zaščito objektov
in ceste Ljubljana – Polhov Gradec
dopolnitev obrežnih zavarovanj
sanacija erozijskega žarišča
ustavitev erozijskih procesov v srednjem toku z
zaplavno – ustalitveno pregrado
obnova protierozijskih procesov

vir: Horvat, 1995, str. 177-178
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Največ vzdrževalnih del so opravili v obdobju 1975-1989. Večina del je bilo namenjeno obnovi
in dopolnitvi prečnim objektom (pregrade in pragovi). Najobsežnejša so bila dela v
Žerovnikovem grabnu, Petričevem grabnu, na Belici, Mačkovem, Gaberšnikovem in Ilovem
grabnu. Obnovljena so bila zavarovanja na Cepinovem grabnu, Veliki Božni, Potrebuježevem
in Jernejčkovem grabnu in na Mali Božni. Urejeno je bilo sotočje med Male in Velike vode.
Pred poplavami so zavarovali pomembna kmetijska zemljišča, razlivanje vode so usmerili na
manj pomembna pašniška in gozdna zemljišča (Horvat, 1995, str. 179). V sedemdesetih letih je
bil v celoti reguliran Mali Graben na odseku med Dolgim mostom in Ljubljanico.
Navkljub naštetemu pa povodje Gradaščice z nastopom visokih voda še vedno predstavlja
nevarnost poplav za celotno dolino pod Polhovim Gradcem ter za območje jugozahodnega in
južnega dela Ljubljane. 10. oktobra 2004 je v Julijskih Alpah v 48 urah padlo 300 mm dežja, na
območju Polhograjskih Dolomitov pa 181 mm. Posledično sta zelo hitro narasli Poljanska Sora
v Žireh in Gradaščica v Dvoru. Slednja je po dobrih treh urah dosegla največji pretok 130 m3/s.
Poplavila je pri naselju Dvor in med naseljema Log pri Polhovem Gradcu, kjer je zalila glavno
cesto (Polajnar, 2005, str. 25-27). V avtu, ki ga zaneslo s ceste, je življenje izgubil mlad fant. V
dopoldanskih urah je Gradaščica dosegla Ljubljano.
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4. POPLAVNA OGROŽENOST LJUBLJANE
Razširitev Ljubljane na jug je bila dolgo časa pogojevana z naravnimi dejavniki. Ljudje so se
izogibali območju, kjer je bila mokrotna prst neugodna za kmetijsko obdelavo in ki zahteva
prilagojeno gradnjo objektov, območje pa je pogosto bilo, najpogosteje jeseni in pozimi,
izpostavljeno poplavam. V drugi polovici 18. stoletja so se pojavila obsežnejša prizadevanja za
osušitev Barja. Izkopavali so številne jarke ob cestah in med zemljišči. Med leti 1772 in 1780
so izdelali Grubarjev prekop z namenom povečati odtok vode ter tako zmanjšati možnost
poplav. Poleg intenzivnega izsuševanja tal so gradili ceste, ki so povezovale prej odmaknjene
kraje na Barju z Ljubljano. Leta 1826 so dokončali Ižansko cesto, ki je bila za tiste čase
tehnično zelo napredna, saj so upoštevali strukturo tal. Leta 1857 je bila dograjena železniška
proga Dunaj Trst. Južno od Trnovega proti Ljubljanici in Malemu grabnu so delovale
opekarne. Ko so glino izkopali, so ostale jame, v katere so odlagali organske odpadke ter tako
izravnavali teren. Posledično so s tem pridobili rodovitnejšo zemljo. Pridelovali so sadje in
zelenjavo, s katero so oskrbovali ljubljansko tržnico. Vse to je povzročilo, da se je Ljubljana
širila proti jugu do Malega Grabna, nato na območje med Malim Grabnom in Curnovcem in še
dalje proti Barju. Primerjava po izbranih bivših krajevnih skupnosti prikazuje število njihovih
prebivalcev med leti 1981 in 1991. V Kozarjah je število prebivalcev naraslo iz 2.318 na 2.556,
v Murglah iz 1.690 na 2.453, v Trnovem iz 3.395 na 5.652 prebivalcev, Malči Belič iz 3.590 na
3.630, zmanjšalo se je na Vrhovcih iz 2.387 na 2.255, v Rožni dolini je leta 1981 živelo 4.522
ljudi, deset let kasneje pa 4.000, na Koleziji 4.109 leta 1981, leta 1991 pa 3.444. Po letu 1931
nastaneta Sibirija in Galjevica. Prvotno so ob poti na Rakovo Jelšo stale posamezne
stanovanjske hiše s pripadajočimi poslopji. Postopna poselitev se je začela v 60-ih letih 20.
stoletja, izjemno intenzivna pa v 70-ih in 80-ih letih. Priseljevali so se zlasti državljani bivših
jugoslovanskih republik, ki so gradili in dograjevali po svojih željah in zmožnostih. Posledično
imajo v naselju neurejeno kanalizacijo in cestno infrastrukturo. Že takrat je oblast to
prepovedala, vendar gradenj ni preprečila. Po uradnih podatkih je leta 1981 tam živelo 2.505
prebivalcev, desetletje kasneje pa 3.032. Danes se črne gradnje širijo preko južne obvoznice še
južneje od Rakove Jelše, vendar ljudje opozarjajo, da si oblast zopet zatiska oči in gradenj ne
zaustavi (Gašperič, 2002, str. 14-49).
Katastrofi, ki sta leta 1924 in 1926 hudo prizadeli prebivalce Gradaške doline, sta povzročili
veliko škodo tudi v Ljubljani. Pred tem o poplavah in škodah ni na voljo dovolj podatkov. V
kronologiji, ki jo je beležil trnovski župnik Ivan Vrhovnik, je navedeno, ''da sta leta 1710 ob
dolgem deževju preplavili Ljubljanica in Gradaščica del Ljubljane, da so se Krakovci vozili s
čolni od hiše do hiše. 14. in 15. februarja 1915 je deževje in tajanje snega zakrivilo povodenj
na Barju. Tudi Opekarska je bila deloma pod vodo. Zapornica na Ljubljanici je bila odprta, a
preveč je bilo vode. Most čez Mali Graben je bil poškodovan ...'' (Vrhovnik, 1991, str. 128).
Sedaj na tem delu živi še več prebivalcev, več je zazidanih površin, več je dejavnosti, zato je
ranljivost bistveno večja kot na začetku prejšnjega stoletja.
Poplave v južnem in jugovzhodnem delu Ljubljane povzročita kraška Ljubljanica in
hudourniška Gradaščica. Na jugovzhodnem območju je vzrok premajhna prevodnost struge
Malega Grabna in zmanjšanje poplavnih površin na račun širjenja poselitve. Gre za močno
ogroženo poplavno območje, vendar ne toliko po obsegu poplav, ampak zlasti po škodi, ki bi jo
poplave povzročile. Poplavno območje Gradaščice od Polhovega Gradca do izliva v
Ljubljanico obsega 1.333 ha, od tega je 468 ha urbanih površin, preostalo pa kmetijska in
infrastrukturna območja. Načrtovan pretok Malega Grabna je bil 167 m3/s. Dejstvo pa je, da
že pri pretoku nad 80 m3/s voda razliva med Malim Grabnom, avtocesto in Cesto v Mestni
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Log. Pri 100 m3/s brv na Mokriški povzroči, da se voda razliva proti Cesti dveh cesarjev in
proti Murglam po Mokriški. Nad 110-130 m3/s je popravljeno območje do Opekarske, celotno
območje Rakove Jelše in Sibirije. Pri pretokih nad 130 m3/s je poplavljeno tudi območje med
Tomažičevo, Tbilisijsko in Malim Grabnom. Nad Q50 so poplavljene cele Murgle.
Za zagotovitev poplavne varnosti omenjenih območij je potrebno zadrževanje voda na
Gradaščici in Horjulščici (z zadrževalniki) in urediti Mali Graben, saj sedanja prevodnost
zagotavlja zgolj petletno poplavno varnost (Primerjalna študija variant za ..., 2005, str. 9).
Ljubljanica s svojimi visokimi vodami poleg Gradaščice lahko zajezuje tudi Ižico, Prošco,
Spodnji in Zgornji Galjevec, Malenco in Požar tako ogroža naselja Rakova Jelša, Lipe, Črna
vas, Ilovica, Galjevica in industrijsko cono Rudnik.
Oktobra 1994 (maksimalni pretok Gradaščice 130 m3/s) je bilo zlasti ob Malem Grabnu
poplavljenih več kot 100, v glavnem novejših individualnih stanovanjskih hiš (Orožen Adamič,
2000, str. 45). Marn T. (2005) je z anketo 54 prebivalcev v sklopu diplomskega dela ugotovila,
da se 36,5 % prebivalcev Rakove Jelše zaradi poplav počuti nadpovprečno ogrožene, 19,20%
srednje ogrožene in 44,20% podpovprečno ogrožene. Skupina 42 prebivalcev jugozahodnega
dela Ljubljane je vložila tožbo proti Ministrstvu za okolje in prostor, v kateri zahtevajo, da v
času priprave in izvajanja državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti
zadrži izvajanje omenjenega odloka. S tem dejanjem bi Vlada Republike Slovenije zagotovila
neposredno varnost 25.000 prebivalcem (Prijatelj, 2006).
Gospod Franc Murko je posredoval informacijo, da so prebivalci Murgel prispevali 666
podpisov proti novim pozidavam na poplavnem območju.
Slika 3: Obseg poplav Gradščice pri maksimalnem pretoku Gradaščice, Horjulščice in Malega
Grabna s povratno dobo 100 let.

vir: MOP, 2007
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5. REŠITVE
Za izboljšanje poplavne varnosti so bile v preteklosti izdelane številne študije in podani
predlogi, ki so navedeni v spodnji tabeli.
Tabela 9: Predlogi izgradnje objektov za dvig poplavne varnosti Ljubljane.
varianta leto
1

1971-74

2
2a
3

1976-77
2005
1981

4
5

1983-84
1983-84

6
7
8
9
9a
10

1983-84
1989-91
1989-91
1989-91
2005
1989-91

10a
11

2005
1989-91

11a

2005

12

1990-91

13
14
15
16
17
18
19

1990-91
1990-91
2002-05
2002-05
2002-05
2002-05
2002-05

izgradnja/izvedba:

investicija
*Q100
(mio. €)
(m3/s)
štirje zadrževalniki (Mala Božna, Velika Božna,
26,9
164
Polhov Gradec – Srednja vas, Šujica)
en zadrževalnik (Žerovnik)
40,1
190
dva zadrževalnika Žerovnik in Brezje
182
dva zadrževalnika (Polhov Gradec - Srednja vas,
31,4
175
Hrastenice)
en zadrževalnik (Božna)
11,1
188
dva zadrževalnika (Božna in Polhov Gradec –
16,1
174
Srednja vas)
dva zadrževalnika (Božna in Šujica)
12,8
147
dva zadrževalnika (Božna in Brezje)
12,8
164
trije zadrževalniki (Božna, Brezje, Šujica)
18,0
164
14 manjših zadrževalnikov
39,7
164
12 manjših zadrževalnikov
30,1
210
Regulacija Malega Grabna od izliva do Bokalškega
16,0
282
jezu
Izvedba enotne širitve struge Malega Grabna
51,3
243
razbremenilni kanal za odvod visokih vod
8,7
164
Gradaščice na Ljubljansko barje
Izvedba širitve struge Malega Grabna
in
41,0
243
razbremenilnika
dva zadrževalnika (Razori in Brezje) in
11,2
150
razbremenilnika
trije zadrževalniki (Razori, Šujica, Brezje)
13,6
150
trije zadrževalniki (Razori, Brezje, Božna)
15,2
150
trije zadrževalniki (Razori, Šujica, Brezje)
22,0
88
dva zadrževalnika (Razori in Brezje)
13,7
106
dva zadrževalnika (Razori in Šujica)
19,8
115
zadrževalnik Razori + razbremenilnik
12,6
137
zadrževalnik Razori + dva razbremenilnika
12,0
137

* vrednosti visokih vod v prerezu Bokalškega jezu

vir: Kronologija ureditve odtočnih razmer Gradaščice – obramba pred poplavami, 2005
Prednost variant z več zadrževalniki je, da zmanjšujejo maksimalne pretoke na več mestih.
Slabost pa je, tako pri varianti z 12-imi in 14-imi zadrževalniki, da so višine pregrad predvidene
do 20 m (priloga 1). Posegi v naravni prostor bi bili veliki. Zahtevno bi bilo usklajevanje
zapiranja zapornic in zadrževanja. Poleg tega bi bilo veliko stroškov in dela z rednim
vzdrževanjem in čiščenjem nanosov, glede na to, da gre za hudourniške potoke.
Variante niso bile realizirane zaradi strokovnega mnenja, politike, še bolj pa zaradi upora
prebivalcev. Zgovoren primer je izgradnja zadrževalnika Božna.
Suhi zadrževalnik Božna nad Polhovim Gradcem bi imel predvideno prostornino 3.620.000
m3, v višino bi meril 38 m. Prispevno območje do prereza bi znašalo 41,2 m2. Vpliv
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zadrževalnika bi pretok Gradaščice na prerezu v Bokalcih zmanjšal na približno 188 m3/s.
(Kronologija ureditve odtočnih razmer …, 2005, str. 4). Pregrada je bila načrtovana iz
dolomitnega peska, ki bi ga lahko pridobivali v njeni neposredni bližini. Načrtovalci so
predvideli posege, kot so prestavitev električnega daljnovoda, telefonskega kabla, zgraditev
ceste od Polhovega Gradca do Loga in v Petačev graben. Sedanja cesta je pogosto poplavljena
in tako neprevozna.
Leta 1989 so krajani sprejeli sklep, da izgradnji nasprotujejo. Podprli so jih ribiči in
naravovarstveniki.
Kot razloge so navajali naslednje pomisleke (Željeznov, 1999, str, 29-30; Pirc, Starec, 1988, str.
19):
- (ne)smiselnosti pregrade (visokovodni val iz leta 1926 se ne bo več ponovil),
- načrtovalci niso upoštevali posegov v prostor naravne dediščine (takrat krajinski park),
- strah pred porušitvijo (npr. zaradi naravne nesreče),
- strokovnjaki ne govorijo resnice,
- spor glede cestne povezave, politična gradnja ali gradnja spomenikov,
- težave zaradi spremenjenih komunikacij,
- težave z oskrbo pitne vode (možnost presahnitve) …
Izmed vseh predlaganih variant so se kot najprimernejši izkazali zadrževalnik Razori, Šujica in
Brezje. V kombinaciji so izdelane štiri variantne kombinacije, ki bi zagotovile poplavno
varnost za povratno dobo 100-ih let. V vseh variantah so suhi zadrževalniki načrtovani v
enakem obsegu, glede na zmožnost zadrževanja vode v zadrževalnikih se razlikujejo ureditve
Malega Grabna (Primerjalna študija variant ..., 2005) .
1. varianta: suhi zadrževalnik Razori, suhi zadrževalnik Šujica, suhi zadrževalnik Brezje,
in ureditev Malega Grabna I. S to varianto naj bi dosegli maksimalni pretok na
kontrolnem prerezu na Gradaščici Qk: 88 m3/s. Po oceni bi stroški izvedbe te variante
znesli 22.026.790€*.
2. varianta: suhi zadrževalnik Razori, suhi zadrževalnik Brezje in ureditev Malega Grabna
II. S to varianto naj bi dosegli maksimalni pretok na kontrolnem prerezu na Gradaščici
Qk: 106 m3/s. Po oceni bi stroški izvedbe te variante znesli 13.709.313€*.
3. varianta: suhi zadrževalnik Razori, suhi zadrževalnik Šujica in ureditev Malega Grabna
III. S to varianto naj bi dosegli maksimalni pretok na kontrolnem prerezu na Gradaščici
Qk: 115 m3/s. Po oceni bi stroški izvedbe te variante znesli 19.776.748€*.
4. varianta: suhi zadrževalnik Razori, ureditev Malega Grabna IV in vzpostavitev
razbremenilnikov. S to varianto naj bi dosegli maksimalni pretok na kontrolnem prerezu
na Gradaščici Qk: 137 m3/s in razbremenilniki na Barju 20 m3/s. Po oceni bi stroški
izvedbe te variante znesli 12.590.552€*.
*Ocene stroškov ne upoštevajo zamenjave mostu na Opekarski, zamenjave Brvi pri Dolgem mostu, niti ureditve meteorne
kanalizacije na območju Malega Grabna (Investicija in vzdrževanje, ter hidrotehnično vrednotenje, 2005, str. 41).

V vseh variantah so predvideni zadrževalniki enakih kapacitet, razlikovali se bodo le v pretokih
in času trajanja poplav znotraj njih, kar je prikazano v spodnji tabeli.
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Tabela 10: Trajanje poplav znotraj zadrževalnikov za posamezne variante.
Zadrževalnik Varianta
Q100 Q50 Q20 Q10
Q5
Razori
I
41
32
22
12
4
Razori
II
32
24
14
7
0
Razori
III
36
27
17
8
0
Razori
IV
28
19
10
0
0
Brezje
I
68
65
60
44
3
Brezje
II
65
61
47
27
0
Šujica
I
17
0
0
0
0
Šujica
III
14
0
0
0
0
vir: Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 14
Na Gradaščici nad Bokalškim jezom je potrebno mersko mesto, ki bo daljinsko povezano z
zaporničnim objektom v zadrževalnikih. Ko bo v merskem mestu (kontrolnem prerezu) dosežen
določen pretok, se bo pričelo polnjenje zadrževalnika, dokler gladina v zadrževalniku ne bo
dosegla maksimalne gladine oz. dokler bo potrebno regulirati pretok v kontrolnem prerezu. Ko
bo ta začel upadati, se bo pričelo praznjenje zadrževalnika. Kontrolni prerez mora biti
opremljen z merskimi napravami za merjenje gladin in/ali pretokov, ki morajo biti natančne in
zanesljive tudi pri izredno visokih vodah.
Glede na to, da je po strokovni presoji varianta II ocenjena kot najbolj ustrezna, je v tej
diplomski nalogi poudarek na presoji le-te.
Predviden pretok na kontrolnem prerezu na Gradaščici je 106 m3/s, kar naj bi dosegli s suhima
zadrževalnikoma Razori in Brezje. Uravnavanje iztoka iz suhih zadrževalnikov je odvisno od
pretoka v kontrolnem prerezu na Gradaščici pri Bokalškem jezu (v nadaljevanju prerez 1).
Zapornice se začnejo zapirati ko je pretok v prerezu 1 132 m3/s, saj pretok Malega Grabna ne
sme preseči 140 m3/s. Znižanje pretoka potuje od pregradnega prereza Razori do prereza 1 ca
10 minut, od pregradnega prereza Brezje do prereza 1 pa ca 90-120 minut. To potovanje je
upoštevano pri obratovanju.
Zapornica na suhem zadrževalniku Brezje se zapira z hitrostjo ca 0,5 m3/s in odpira ca 0,25
m3/s, zapornica na suhem zadrževalniku Razori se zapira z hitrostjo ca 1 m3/s in odpira ca 0,5
m3/s. S takim načinom se zadržuje le takrat, ko je to potrebno in se prazni takoj ko zadrževanje
ni potrebno.
Pri padavinski situaciji s povratno dobo 100 let je predvideno popolno zaprtje zapornice na
pregradi Brezje (iztok le ca 1 m3/s). Pri praznenju zadrževalnika je predviden maksimalni iztok
ca 20 m3/s.
Pri padavinski situaciji s povratno dobo 100 let je predvideno največje zaprtje zapornice na
pregradi Razori (iztok ca 80 m3/s). Pri praznenju zadrževalnika je predviden maksimalni iztok
ca 139 m3/s.
Ko gladina v zadrževalniku doseže maksimalno predvideno gladino, se ne glede na stanje
dolvodno, začnejo odpirati zapornice v tolikšni meri, da gladina ne preseže maksimalne
predvidene gladine (Dervarič, 2007).
Karakteristike obeh zadrževalnikov so podane v spodnji tabeli.

38

Tabela 11: Karakteristike zadrževalnikov Razori in Brezje.
Razori* Brezje
Koristna prostornina zadrževalnika (mio. m3)
2,6
1,9
Varnostna višina (m)
1,0
0,8
Maksimalna višina nasipa (m)
8,0
4,1
Povprečna višina nasipa (m)
5,4
2,8
Dolžina nasipa (m)
3365
690
3
Maksimalni dotok pri Q100 (m /s)
199
41
3
Maksimalni iztok pri Q100 (m /s)
106
23
Kota maksimalne gladine pri Q100 (m n. v.)
309,5
331,7
Poplavljene površine pri koti maksimalne 81
120
gladine (309 m n.v.) (ha)
Maksimalna globina pri Q100 (m)
7,0
3,3
Največja širina akomulacije* *(m)
625
500
* V pogovoru je g. Anzeljc D. povedal, da so na željo občanov pripravlja nova dokumentacija,

v kateri bodo karakteristike nekoliko

spremenjene, saj na bi po željah občanov maksimalno višino znižali za 1 m.

vir: Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 16, 18, 19
* *Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 90

5. 1 ZADRŽEVALNIK RAZORI
Zadrževalnik Razori ''kontrolira'' 66% povodja Gradaščice. Lociran je 1,5 km nad Bokalškim
jezom v dolini med Stransko vasjo in Dobrovo. To pomeni, da visokovodni val do kontrolnega
prereza potuje dobrih pet minut.
Tabela 12: Čas trajanja poplavi v zadrževalniku Razori pri poplavah z 10 in 100- letnimi
vodami.
poplavljena površina višina traja pri Q100
traja pri Q10
(ha)
(m)
(ur)
(ur)
81
6
5
0
30
3
25
0
13
2
28
0
1,5
0
32
6
vir: Investicija in vzdrževanje, ter hidrotehnično vrednotenje..., 2005, str. 53
Zadrževalnik Razori je omejen z zemeljskim nasipom na treh straneh, krono s 3 m širine in
vmesnimi bermami 3 m na vsake 3 višinske metre od krone navzdol. Na objektu bodo tri
zapornice. Na levem in desnem bregu bosta zapornici dimenzije 8x3 m, ki se bosta odpirali le
po potrebi, ko bo vodostaj v zadrževalnem prostoru dosegel koto maksimalne gladine in bi sicer
lahko prišlo do prelivanja. Z osrednjo zapornico, dimenzije 10x3 m, se bo nadzoroval pretok.
Okrog nasipa bo izveden varnostni preliv, ki bo varoval nasip pred porušitvijo, v kolikor bi
odpovedale zapornice oziroma bi bile visoke vode višje od pretoka s povratno dobo 5.000 let.
Varnostni preliv omogoča kontrolirano porušitev dela zemeljskega nasipa do utrjenega preliva,
s tem pa tudi usmeri vodo, da poplavi območje z manjšo potencialno škodo. Na zadrževalniku
bo tudi obrat za njegovo upravljanje, dimenzije 3x4 m s komandnim delom in rezervnim diesel
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agregatom. Upravljanje z zapornicami bo možno ročno, avtomatsko ali daljinsko. Pred
zapornicam so predvidene grobe grablje. Vtok in iztok bosta zavarovana s kamnom. Za nasip
je potrebno 370.000 m3 zemljine. Za vgradnjo nasipa so primerni tudi glinasto - meljasti
materiali. Nasip bo ozelenjen.
Nasip bo prevozen le za vzdrževanje celotnega objekta. Znotraj zadrževalnika je ob nasipu
predvidena pot, ki bo vodila do parcel. Potrebno bo nadvišanje ceste Dobrova – Stranska vas.
Potrebna bo prestavitev Horjulščice in Stranskega potoka na zračno stran nasipa (Investicija in
vzdrževanje, ter ..., 2004, str. 54).
Izvedla se bo regulacija Horjulščice (približno 400 m), in sicer na mestu sekanja meandra in na
mestu, kjer se nasip približa Horjulščici (priloga 2). Spremeniti bo potrebno tudi potek
Stranskega potoka, ki bo potekal po zračni strani zadrževalnika.
5. 1. 1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN VREDNOTENJE
• Litološka zgradba in pedosekvence
Debelina kvartarnih sedimentov je vsaj 11 m v osi doline in približno 5 m ob straneh.
Prevladuje glinena prst (mastne do puste gline z vložki organskih glin). Aluvialni nanos
sestavljajo okoli 2 m debela plast glinastega peska, z različnimi deleži gline, melja in peska,
nato pa še 9 m peščeno prodnih nanosov. Podlago aluvialnim sedimentom pa tvorijo
permkarbonske klastične kamnine (kremenovi peščenjaki, glinasti skrilavci in drobnozrnati
konglomerati. Osnovno kamnino okoliških gričev prekriva deluvij. Na območju zadrževalnika
Razori so bile ugotovljene naslednje pedosekvence: rjava obrečna tla - meljasto ilovnata
(zavzemajo 40,8%), rjava obrečna tla - globoko oglejena (24%), zmerno močan hipoglej
(7,6%), srednje močan hipoglej (16%), močan hipoglej (2,3%) in gozd, antropogena nasutina in
obvodna vegetacija (9,3%) (Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 155).
• Hidrosfera:
- Podzemne vode
Piezometrična gladina se nahaja plitko pod površjem- 1 do 2 m globoko. Tok podzemne vode je
v smeri Gradaščice. Zelo verjetno bi vodna akomulacija vplivala na povečanje pretoka
podzemne vode v vodonosniku, predvidena je tudi možnost pojava izvirov v strugi Gradaščice
pod nasipom zadrževalnika in spiralnega sloja. Na zajetja na obrobju zadrževalnik ne bo vplival
(Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 105). Zelo verjetno bo zadrževalnik imel vpliv na
kemijske lastnosti, zato bi bile posledice zelo neugodne, v kolikor bi bila poplavna voda
kemično onesnažena.
- Površinske vode
Letni srednji pretoki (v obdobju 1990-2003) se gibljejo med 1,38 in 2,63 m3/s. Največji
maksimalni pretok v tem obdobju je bil zabeležen 53 m3/s leta 1990. Povprečne letne višine
Gradaščice na vodomernem mestu v Dvoru so bile od 85 cm do 111 cm, maksimalne pa od 185
do 306 cm. Podatki po mesecih za nizek, srednji in visok pretok za obdobje 1999-2003 so
prikazani v prilogi 5. Iz tabele 13 je razvidno, da so najnižji pretoki glede na mesece in letne
čase razporejeni različno - septembra, januarja, junija, julija in septembra, medtem ko so se
maksimalni visoki pretoki trikrat zabeležili novembra, enkrat decembra in enkrat januarja. V
14-letnem obdobju, prikazanem v spodnji tabeli, so največkrat, to je osemkrat, maksimalni
pretoki nastopili novembra.
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Tabela 13: Izmerjene karakteristike pretokov na Gradaščici.
leto srednji letni
max pretok
povp. letni
max vodostaj
pretok (m3/s) (m3/s)/ dne
vodostaj (cm) (cm)
1990 2,26
53 /01. 11. 94
306
1991 2,45
42,1 / 16. 11. 96
281
1992 2,11
50,3 / 16. 11. 94
298
1993 1,89
42,1 / 22. 10. 111
229
1994 2,51
49,5 / 29. 10. 100
299
1995 2,47
37,2 / 20. 09. 101
266
1996 2,63
43,2 / 18. 11. 99
285
1997 1,97
35,5 / 08. 11. 91
257
1998 2,27
43,6 / 05. 11. 91
285
1999 2
18,7 / 26. 12
93
185
2000 2
37,1 / 37. 01. 91
265
2001 1,72
42,1 / 25. 01. 87
281
2002 1,84
39,5 / 22. 11. 88
274
2003 1,38
42,9 / 27. 11. 85
284
vir: Hidrološki letopis RS 2003, Hidrološki letopis RS 2002, Hidrološki letopis RS 2001, Hidrološki
letopis RS 2000, Hidrološki letopis RS 1999, Hidrološki letopis RS 1998, Hidrološki letopis RS 1997,
Hidrološki letopis RS 1996, Hidrološki letopis RS 1995, Hidrološki letopis RS 1994, Hidrološki letopis
RS 1993, Hidrološki letopis RS 1992, Hidrološki letopis RS 1991, Hidrološki letopis RS 1990, ARSO

Gradaščica je od pritoka Hruševnika do naselja Šujica regulirana, prevaja 90-115 m3/s (5-10
letne visoke vode). 20-letne visoke vode poplavijo celo dolino, vendar stanovanjski objekti še
niso ogroženi. Pod naseljem Na klancu je poplavljena cesta Šujica – Polhov Gradec v dolžini
400 m. Potreben je obvoz skozi Horjulsko dolino. Stoletne vode poplavijo 700 m glavne ceste,
ogroženo je naselje Šujica, zlasti na levem bregu. Od mostu med Dobrovo in Šujico se dolina
spet razširi, do sotočja z Horjulščico je regulirana na 90-115 m3/s (5-10 letne visoke vode). V
primeru poplav s 20-letno povratno dobo so poplavnim vodam izpostavljeni posamezni objekti
v naselju Dobrova, Razori, Travnik, Kozarje in Žuleva vas. Cesta iz smeri Ljubljana do Šujice
je poplavljena na dolžini 1,5 km. Onemogočen je prehod ceste Dobrova – Stranska vas. V
poplavah s 100-letno poplavno vodo se število ogroženih objektov v prej omenjenih naseljih še
poveča. Pod sotočjem s Horjulščico je Gradaščica regulirana in prevaja 110-140 m3/s.
Posegi, ki bodo izvedeni, v kolikor se bo zgradil suhi zadrževalnik, so ureditev Gradaščice,
regulacija Horjulščice, ustvari se novo korito za potok Ostrožnik (Primerjalna študija variant ...,
2005, str. 111).
• Favna in flora
Prevladuje nitrofilna travniška vegetacija močno gnojenih gojenih mokrotnih travnikov z
dominantnimi vrstami, kot so plazeča zlatica, navadni glavinec, plazeča detelja, črna detelja,
navadni regrat, ozkolistni trpotec. Gozd leži na sotočju potoka Ostrožnik z Gradaščico. Obrežni
gozd znotraj zadrževalnika ima biotopsko in estetsko funkcijo. Delež gozda je relativno
majhen, pa vendarle ne zanemarljiv. Z nasipom bo prečkal območje najbolj ranljivega gozda v
velikosti približno 0,5 ha.
Na obrežju Gradaščice in manjših odvodnih kanalih se pojavlja evropsko pomembni prednostni
habitatni tip obrečne lesne vegetacije z dominantnimi vrstami rdeče vrbe, bele vrbe, velikega
jesena, črnega topola in črne jelše. Na bolj reguliranih predelih Gradaščice in manjših pritokov
so manj pomembni tipi habitatni tipi nitrofilne vegetacije visokih steblik in manjše skupine
grmovja in drevja (Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 122-123, 165).
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Na naravno vegetacijo suhi zadrževalnik ne bi imel večjih posledic glede na minimalni možni
zadrževalni čas vode znotraj zadrževalnika. Potrebno je upoštevati dejstvo, da se poplave
pojavljajo že sedaj.
Gradaščica omogoča življenjski prostor za potočno postrv, klene, lipane in sulce, v spodnjem
toku živijo tudi podusti (Slovenija : Turistični vodnik, 2002).
5. 1. 2 VPLIVI NA POSELITEV IN PROSTORSKE POTENCIALE
V širokem delu doline gre sklepati, da je Gradaščica s pritoki določala prostor poselitve.
Naselja so se razvila na robu široke doline in na prehodu v pobočja, osrednji del doline je v
kmetijski obdelavi. Vasi so gručaste oblike. Na jugu zadrževalnik meji na naselji Dobrova in
Razori. Na zahodu bo poplavno območje zadrževalnika predvidoma segalo do naselja Šujica,
na severni strani nasipa je Stranska vas. Posamezni zaselki na pobočjih pa nimajo več
neposrednega stika s samim nasipom.
Dobrova je lokalno središče v občini Dobrova – Polhov Gradec. Pri Dobrovi se odcepita cesti
v Horjul in Stransko vas. Ima 913 prebivalcev. V zadnjem času je prisoten trend urbanizacije,
objekti se širijo tudi na kmetijske površine. Leta 2005 je bilo tu registriranih 34 samostojnih
podjetnikov in 18 gospodarskih dejavnosti. V kmetijstvu je pomembna govedoreja. Pridelane
vrtnine prodajajo tudi na ljubljanskem živilskem trgu. Naselje se širi ob cesti proti Horjulu, na
jugovzhodu ob Horjulščici se stika s sosednjimi Razori. Ti ležijo na desnem bregu Horjulščice,
pri njih se odcepi cesta v smeri proti Brezovici. Ob cesti proti Ljubljani je tudi zaselek Kozarje.
V Razorih je bilo leta 2005 registriranih pet samostojnih podjetnikov in ena gospodarska
dejavnost.
Šujica je gručasto naselje v širokem dnu doline, sem spadajo tudi zaselki Na Gmajni, Rjavi
Graben, Ostrožnik. Po podatkih iz Popisa prebivalstva 2002 tu živi 387 prebivalcev.
Registriranih je 12 samostojnih podjetnikov in 6 gospodarskih družb.
Stranska vas je gručasto naselje, locirano na levem bregu Jarčjega potoka. Sem spada tudi
zaselek Utik. Prebivalcev je 234, štirje registrirani samostojni podjetniki in devet gospodarskih
družb (Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes; Popis 2002).
Kot že zapisano, so ob večjih poplavnih vodah določeni predeli Dobrove ogroženi. Z izgradnjo
suhega zadrževalnika bi zmanjšali ogroženost ne samo dolvodno od zadrževalnika, ampak bi
bila pred poplavam varna tudi Dobrova.
• Kmetijstvo
Podatki o prsteh potrjujejo dejanske razmere na terenu, hidromorfna prst onemogoča dobre
pridelovalne pogoje. Prevladujejo travniki, med njivskimi kulturami pa predvsem silažna
koruza in pšenica. Kmete skrbi, da bi se razmere zaradi zadrževalnika še poslabšale, vendar je
potrebno upoštevati, da se bo voda zadrževala le kratek čas (v primeru 100-letnih poplav
maksimalno 32 ur), nato pa bo odtekla. Dejstvo je, da se bo obseg že obstoječih poplav povečal
pri Q10 za +30%, pri Q20 za ca +18%, pri Q50 za ca +13,5% in pri Q100 za ca +13%. Maksimalna
površina poplavljenih površin v zadrževalniku bo 81 ha, od tega 67 ha travnikov in njiv in 14
ha ostalih površin (Državni lokacijski načrt …, 2005, str. 9,10).
Dejstvo je, da glede na 30-letno obdobje poplave najpogosteje nastopijo jeseni in spomladi, kar
je za kmetijstvo relativno ugodno, saj je velika možnost da bodo pred ali vsaj na začetku ali pa
proti koncu oziroma po končani vegetacijski dobi. Zato velja mnenje, da se pridelovalni
potencial po izgradnji suhih zadrževalnikov ne bo bistveno poslabšal. Vsekakor pa se je
potrebno zavedati, da bo škoda na kmetijskih pridelkih bistveno večja, v kolikor bo prišlo do
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aktivacije suhega zadrževalnika. Veliki dve katastrofi iz prejšnjega stoletja sta se pripetili
avgusta in septembra, torej v času, ko so bili pridelki še na njivah. Posledično bi to lahko
privedlo do ekonomske in socialne krize kmetov, pa tudi nasploh okoliških prebivalcev, saj se z
vrtninami oskrbuje tudi Ljubljana. V primeru, da bi kmetje zaradi aktivacije zapornice utrpeli
škodo na pridelkih, bi se jim morala ta v celoti povrniti.
Na območjih dolvodno od zadrževalnika in na zračni strani nasipa se bo kvaliteta zemljišč
dvignila. Do Bokalškega jezu bo kmetijskih površin s povečanim pridelovalnim potencialom
približno 80 ha, na odseku pod Bokalškim jezom do izliva v Ljubljanico pa še približno 83 ha.
Za kmetijsko rabo bo trajno izgubljene 12 ha kmetijske površin, na katerih bo stal nasip. Po
sprejemu Uvedbe o DLN na Vladi RS, bo investitor (MOP) lastnikom zemljišč ponudil odkup,
odškodnino ali ponudil nadomestno kmetijsko zemljišče (Državni lokacijski načrt …, 2005, str.
12). Pri predvidenem naklonu bi bila možna strojna obdelava brežin nasipa.
Negativna posledica utegnejo biti nanosi. Gradaščica je namreč hudourniška reka in bi na
območju zadrževalnika, zlasti pred grabljami odlagala bolj kot sedaj. Obljubljeno je, da bodo,
takoj ko bo voda odtekla, naplavine počistile pristojne službe. Ob tem se poraja pomislekkamenje, smeti in večje naplavine je lahko odstraniti, kljub temu pa bodo na njivah in travnikih
ostali plasti drobnozrnatega peska, mulja in blata.
• Infrastruktura
Območje, kjer je predviden nasip zadrževalnika Razori, dvakrat prečka plinovod. Potrebna po
prestavitev ali zaščita.
Nasip zadrževalnika gre dvakrat pod žicami daljnovoda Kleče Divača 220KV, poleg tega so
žice v nad zadrževalnim prostorom le v izjemnih padavinskih razmerah. Vsekakor pa bo
potrebno obbetoniranje stebrov. Prav tako bo potrebno dvigniti drogove, ki so del koridorja
nizkonapetostnega voda elektrike.
Območje, kjer je predviden zadrževalnik prečka cesta Dobrova - Stranska vas: kjer bo prečkala
nasip, je predvideno nadvišanje ceste. V notranjem delu zadrževalnika bo ostala na obstoječi
višini, tako da bo v primeru zadrževanja vode poplavljena in neprevozna. Dostop do Stranske
vasi bo možen po poti, ki poteka po levem bregu doline (Investicija in vzdrževanje, ter ..., 2005,
str. 48-50, 56). Potrebno je upoštevati dejstvo, da je cesta ob poplavah občasno neprevozna že
sedaj.
Glede na študijo Poplavne škode na poplavnih območjih Malega Grabna bi z suhim
zadrževalnikom Razori poplavne škode lahko zmanjšali za 24,8% (Priprava strokovnih podlag
…, 2005).
5. 2 ZADRŽEVALNIK BREZJE
Zadrževalnik Brezje ''kontrolira'' 63% povodja Horjulščice oziroma 19% Gradaščice do
kontrolnega prereza. Zadrževalnik Brezje je od Bokalškega jezu oddaljen približno 10 km, zato
ima vpliv zadrževanja nekaj zakasnitve.
Pri zadrževalniku Brezje je predviden nasip le z ene strani, krono širine 3 m, z vmesno bermo
širine 3 m 2 višinska m pod krono nasipa. V projektu je načrtovano, da bo nasip vozen le za
potrebe vzdrževanja (po neuradnih besedah g. Anzeljca bo na željo lokalnih prebivalcev cesta
prečkala nasip). Za nasip se predvideva približno 25.000 m3, za vgradnjo so primerni tudi
glinasto - meljasti materiali. Nasip bo ozelenjen. Na objekt bosta nameščeni dve zapornici
4x3,5m. S tem bo neoviran odtok vod do količin, ki še niso kritične za pretok voda po Malem
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Grabnu, v nasprotnem pa se bo z zapiranjem zapornic zadrževalo vodo, vendar le, dokler ta v
zadrževalnem prostoru ne doseže maksimalne višine. Po nasipu bo potekala trasa lokalne ceste.
Na nasipu bo upravljalni objekt, velikosti 3x4 m, z komandnim delom in rezervnim diesel
agregatom. Predvideva se dovod električne energije. Tudi pri tem zadrževalniku bodo pred
zapornicam grobe grablje, vtok in iztok pa zavarovana z kamnom (Investicija in vzdrževanje,
ter..., 2005, str. 54).
5. 2 . 1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN VREDNOTENJE
• Litološka zgradba in pedosekvence
Debelina kvartarnih nanosov na območju zadrževalnika je več kot 35 m. Ena izmed vrtin je
dosegla dolomitno podlago na 37,5 m, drugi dve (globoki 35 in 40 m) je sploh nista dosegli.
Gre za poglobljeno kotlino v predkvartarni podlagi. Gre za ciklično menjavo glinastih in
peščeno prodnih plasti, menjavo poplavnih sedimentov z rečnimi. V vzhodnem delu so
podlaga permokarbonske klastične kamnine, na zahodnem delu pa tudi dolomiti, laporni
apnenci, apnenci in peščeni skrilavci, ki so iz triasa. Okoliške griče prekriva deluvij
(Primerjalna študija variant …, 2005, str. 91).
• Hidrosfera
Gladina podzemne vode se nahaja 1,5 m pod površjem, preceja se v smeri doline, v velikem
deležu drenira v površinske in melioracijske kanale. Vplivi vodne akumulacije na režim in
kakovost podzemne vode bodo zanemarljivi. Na območju ni pomembnejšega vira podzemne
vode za izkoriščanje (Primerjalna študija variant …, 2005, str. 102), čemur pa nasprotujejo na
Krajevni skupnosti Dobrova, saj je na področju suhega zadrževalnika predvideno črpališče
vode iz podtalnice, zato bi izgradnja lahko bila ovira pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo
(Smernice k državnemu …, 2005).
Površinske vode
Letni srednji pretoki (v obdobju 1990-2003) se gibljejo med 0,708 in 1,54 m3/s. Največji
maksimalni pretok v tem obdobju je bil zabeležen 28,6 m3/s leta 1998, vendar ni presegel 30,6
m3/s iz leta 1960. Povprečne letne višine Horjulščice na vodomernem mestu so bile od 47 cm
do 61 cm, maksimalne pa od 130 do 240 cm. Podatki po mesecih za nizek, srednji in visok
pretok za obdobje 1999-2003 so prikazani v prilogi 5, kjer je razvidno, da so najnižji pretoki
glede na mesece razporejeni različno - enkrat maja, dvakrat julija, enkrat avgusta in enkrat
septembra. Maksimalni visoki pretoki pa so se štirikrat zabeležili novembra in enkrat decembra.
V 14-letnem obdobju, prikazanem v spodnji tabeli, so največkrat, to je osemkrat, maksimalni
pretoki nastopili novembra.
Horjulščica vse od Vrzdenca do Brezij ogroža dolino s poplavami. V preteklosti so že izvedli
obsežne melioracije. Prevodnost je ocenjena 15-20 m3/s (5- do 10-letne visoke vode). V koliko
bi nastopile 100-letne visoke vode, bi bila ogrožena predvsem infrastruktura, ki poteka po
dolinskem dnu. Tudi od Brezij naprej do Razorov je dolina poplavno ogrožena, kljub temu da
je bil struga regulirana. Prevodnost je 18 – 25 m3/s (2-5 letne visoke vode). Od Razorov dalje
Horjulščica meandrira, regulirana je le v območjih ceste.
Za izgradnjo nasipa bo potrebna ureditev Horjulščice (približno 90 m) v prerezu prečkanja
nasipa.
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Tabela 14: Izmerjene karakteristike pretokov na Horjulščici.
leto
letni srednji
max pretok
povp. letni
max vodostaj
pretok (m3/s)
(m3/s)/ dne
vodostaj (cm)
(cm)
1990
1,24
3,22 / 01. 11.
58
235
1991
1,28
16,7 / 21. 11.
53
200
1992
1,31
18,1 / 29. 10.
210
1993
1,16
21,0 / 22. 10.
53
175
1994
1,42
21,0 / 04. 10.
60
230
1995
1,49
13,9 / 25. 02.
58
180
1996
1,54
22,0 / 18. 11.
59
240
1997
1,11
19,4 / 08. 11.
51
220
1998
1,20
28,6 / 05. 11.
55
275
1999
1,19
7,15 / 13. 12.
61
130
2000
1,06
12,5 / 07. 11.
58
170
2001
0,812
13,0 /26. 01.
52
175
2002
0,875
10,1 / 22. 11.
51
150
2003
0,708
15,8 / 27. 11.
47
195
vir: Hidrološki letopis RS 2003, Hidrološki letopis RS 2002, Hidrološki letopis RS 2001, Hidrološki
letopis RS 2000, Hidrološki letopis RS 1999, Hidrološki letopis RS 1998, Hidrološki letopis RS 1997,
Hidrološki letopis RS 1996, Hidrološki letopis RS 1995, Hidrološki letopis RS 1994, Hidrološki letopis
RS 1993, Hidrološki letopis RS 1992, Hidrološki letopis RS 1991, Hidrološki letopis RS 1990, ARSO

Prednost tega zadrževalnika pa je, da gre za povsem naraven zadrževalni prostor. Pravzaprav se
v Horjulski dolini že sedaj delujejo trije ''suhi zadrževalniki''. Največja akomulacija vode se ob
večji količini padavin zaustavi za cesto Zaklanec-Lesno Brdo, ki je prikazan na sliki 4.
Dolvodno poplavno območje prikazuje slika 5, posneta istega dne kot predhodna. Z rdečo je
prikazana lokacija nasipa predvidenega suhega zadrževalnika, kjer pa že sedaj poteka cesta po
nasipu. V primerjavi s predvidenim območjem poplavljanja, prikazanim na prilogi 3, je
razvidno, da bi se s postavitvijo nasipa povečale poplavne površine prav med naseljem Brezje
in Podolnica, ki sedaj niso poplavljene v takšni meri. Tretjo akomulacija vode nastane
gorvodno od ceste Vrhnika-Horjul, ki je prikazano na sliki 6. Nenavadno je, da tega poplavnega
območja strokovnjaki niso vključili kot možne poplavne površine, na prilogi 3 je razvidno, da
se poplavno območje konča kar s cesto Vrhnika-Horjul.
Glavni razlog za opisane akomulacije so predvsem cestni nasipi in premajhne mostne odprtine
in ker voda zastaja, se razlije po poplavni ravnici. Pri preučitvi poplavnega območja, kot so ga
predvideli strokovnjaki, je na določenih mestih upravičeno podvomiti v mejo poplavnega
območja, vendar brez izračunov temu ne morem oporekati. Prvi dvom se pojavi pri hiši na
samem pod naseljem Brezje, po domače Pri Petrič. Meja poplavnega območja poteka ravno do
hiše. Prav tako je v Horjulu, kjer se poplavno območje konča ravno pred tovarno Metrel
Elektronika. Glede na minimalni nagib terena menim, da je zelo verjetno, da bi voda dosegla in
poplavila omenjena objekta. Tretji pomislek se poraja pri naselju Lesno Brdo (slika 4). Meja
poplavnega območja je dosežena ob vsakih večjih padavinah, zato dvomim, da bi meja tudi z
vplivom zadrževalnika ostala enaka. Ta pomislek opravičuje tudi prikaz ob cesti proti Vrhniki,
saj je severno od ceste prikazano, da pričakujejo, da bo zalit nižji del jugovzhodnega pobočja
Čelca. Torej bi bila na tem območju nekaj metrska akomulacija vode, pri čemer bi bili gotovo
poplavljeni prej omenjeni objekti.
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Slika 4: Poplavljeno dolinsko dno ob Horjulki in Šujici pri naselju Lesno Brdo po nekaj
dnevnih padavinah 27. 2. 2007.

vir: Barbara Nagode, 2007

Slika 5: Poplavljeno dolinsko dno ob Horjulki pod naseljem Podolnica (dolvodno od prejšnje
slike) po nekaj dnevnih padavinah 27. 2. 2007.

vir: Barbara Nagode, 2007
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Slika 6: Poplavljeno območje gorvodno od ceste Horjul – Vrhnika.

vir: http://www.horjul.si/, 2007
Slika 7: Zaraščenost struge Horjulke gorvodno in z usedlinami napolnjena dolvodno od mostu.

vir: Barbara Nagode, 2007

Dodaten problem, ki podaljšuje trajanje poplav na tem območju so zaraščene in zapolnjene
struge. Včasih so v strugi odloženi tudi razni gradbeni materiali ali veje, plevel idr., česar se
ljudje želijo znebiti.
Jarki, s katerimi so pred desetletji želeli zmanjšati hidromorfnost prsti, so zaraščeni in kot taki
ne služijo več svojemu namenu.
• Favna in flora
Prevladuje nitrofilna travniška vegetacija močno gnojenih gojenih mokrotnih travnikov z
dominantnimi vrstami, kot so plazeča zlatica, navadni glavinec, plazeča detelja, črna detelja,
navadni regrat, ozkolistni trpotec. Na obrežju Horjulščice so manj pomembni tipi habitatni tipi
nitrofilne vegetacije visokih steblik in manjše skupine grmovja in drevja. Med njivskimi
kulturami prevladuje koruza. Horjulščica predstavlja vrednoto lokalnega pomena (Primerjalna
študija variant …, 2005, str. 122-123).
Horjulščica ima pestro število ribjih vrst, poleg že omenjenih v Gradaščici še platnice, mrene
in ščuke. Med manjšimi ribami so značilni kapri, globočki, pohre, blistavci, rdečeoke, pisanci
in potočni piškurji (Slovenija : Turistični vodnik, 2001).
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5. 2. 2 VPLIVI NA POSELITEV IN PROSTORSKE POTENCIALE
Tudi v Horjulski dolini so naselja nastajala na obrobju poplavnega sveta. Razvila so se na robu
široke doline in na prehodu v pobočja, osrednji del doline je v kmetijski obdelavi. Naselja so
gručasta, mestoma razloženih oblik. Nasip bo lociran nad naseljem Brezje, ki spada v občino
Dobrova – Polhov Gradec, medtem ko je večina predvidenih poplavnih površin v občini Horjul.
Neposredno so ob zadrževalnem prostoru locirana naselja Podolnica, Zaklanec, Horjul,
Vrzdenec z zaselki Kisovnik, Gošavje, Zagorica ter Lesno Brdo.
Brezje je razpotegnjeno naselje na dvignjenem severnem robu Horjulske doline. Skozi poteka
cesta Dobrova – Horjul. Ima 382 prebivalcev, od tega je devet samostojnih podjetnikov in 4
gospodarske družbe. Na poplavnem svetu ob Horjulščici prevladujejo travniki, njive so
nekoliko višje ob robu doline.
Podolnica je deloma razloženo naselje z gručastnim jedrom na severni strani doline
Horjulščice, pod gozdnatim Kladnikom. Skozi naselje pelje cesta Dobrova – Horjul. Ima 201
prebivalcev. Do nedavnega je imelo naselje prevladujoč kmečki videz, sedaj je večina krajanov
zaposlenih v Ljubljani ali Horjulu. Tu so registrirane tri gospodarske družbe in 12 samostojnih
podjetnikov.
Južno od Grabna in Kladnika, pod Sv. Urhom se razprostira Zaklanec. Skozi poteka cesta
Dobrova – Horjul. Tu živi 191 ljudi. Leta 2005 je bilo tu registriranih osem samostojnih
podjetnikov in dve gospodarski družbi.
Horjul je občinsko središče. Gre za gručasto naselje, ki se je razvilo v zgornjem, levem
razširjenem delu doline Horjulščice. Na jugu se razprostira zaselek Lipalca. Leta 2002 je v
Horjulu živelo 1.169 ljudi. Veliko je podjetnikov in obrtnikov, po podatkih iz leta 2005 je bilo
46 samostojnih podjetnikov in 31 gospodarskih družb.
Vrzdenec je gručasto naselje v zgodnjem delu doline Horjulske doline s 462 prebivalci. Sem
spadajo tudi zaselki Zagorica, Gošavje in Kisovnik. Leta 2005 je bilo tu registriranih 18
samostojnih podjetij ter osem gospodarskih družb.
Lesno Brdo je deloma gručasto, deloma razloženo naselje ob cesti Drenov grič – Zaklanec na
desni strani doline. Leta 2002 je tu bivalo 106 prebivalcev, registrirano je bilo eno samostojno
podjetje (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes;
Popis 2002).
• Kmetijstvo in gozdarstvo
Na območju zadrževalnika Brezje so bile ugotovljene naslednje pedosekvence: koluvij triadnih
skrilavcev (14,7%), zmerno močan hipoglej (12,4%), srednje močan hipoglej (40,9%), močan
hipoglej (30,6%) in amfiglej (13,7%) (Primerjalna študija variant …, 2005, str. 158). Podatki
potrjujejo dejanske razmere na terenu, hidromorfna prst onemogoča dobre pridelovalne pogoje.
Kmetje menijo, da živina slabo sprejema krmo (Primerjalna študija variant …, 2005, str. 125).
Nasprotne trditve pa je pokazala anketa, katere rezultati so prikazani na str. 75. Večini kmetov
se zdijo naravne razmere zadovoljive, sploh v primerjavi z razmerami pred melioracijami v 80ih letih prejšnjega stoletja.
Prevladujejo travniki, na njivah pa predvsem silažna koruza. Poleg tega tu pridelujejo žita,
krompir ali vrtnine. Raba tal na območju suhega zadrževalnika Brezje je na podlagi terenskega
dela prikazana v prilogi 4.
Glede na to, da gre za izgradnjo le enega nasipa, večjih posegov v prostor ne bo. V času poplav
je kmetijska obdelava že sedaj nemogoča. Predvideno je, da bo (kratkotrajno) poplavljenih 114
ha travnikov in njiv.
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Dejstvo je, da so poplave najpogosteje pojavljajo jeseni in spomladi, kar je za kmetijstvo
relativno ugodno, saj je velika možnost, da bodo pred ali vsaj na začetku ali pa proti koncu
oziroma po končani vegetacijski dobi. Zato velja mnenje, da bo pridelovalni potencial po
izgradnji suhih zadrževalnikov ostal isti (Državni lokacijski načrt …, 2005, str. 10) oziroma ne
bo bistveno slabši. Na MOP-u obljubljajo, da bodo istočasno z izgraditvijo nasipa sanirali tudi
potoke in jarke, ki se od melioracij pred nekaj desetletji niso več čistili in so sedaj precej
zaraščeni in nasuti povsem izgubili svoj smisel. Z ustrezno sanacijo strug in brežin bo voda
hitreje odtekla, kar naj bi izboljšalo pogoje za kmetijstvo na tem območju.
Slika 8: Zaraščenost odtočnih jarkov.

vir: Barbara Nagode, 2007
Za kmetijsko rabo bo trajno izgubljene 1,4 ha kmetijske površin, na katerih bo stal nasip. Po
sprejemu Uvedbe DLN na Vladi RS, bo investitor (MOP) lastnikom zemljišč ponudil odkup
(predvideno 8 ha), odškodnino ali ponudil nadomestno kmetijsko zemljišče (Državni lokacijski
načrt …, 2005, str. 12). Ker pa gre za naravno retenzijsko območje, bodo to možnost ponudili
le lastnikom najbolj prizadetih zemljišč, ostalim lastnikom pa ne.
Nanosi različnega materiala ostanejo na površinah že sedaj, pričakovati gre le večjo količino.
• Infrastruktura
Na območju, ki je predviden za zadrževalnik, poteka plinovod. Potrebna bo presoja
strokovnjakov o tem ali bo višja gladina vode (in posledično pritisk) negativno vplival na
plinovodno omrežje.
Na predvidenem območju poteka koridor daljnovoda Kleče – Divača 220 KV. V primeru
izgradnje zadrževalnega prostora je potrebna obbetoniranje stebrov. Tudi koridor
nizkonapetostnega voda elektrike poteka preko obravnavanega območja. Potrebno bo dvigniti
drogove oziroma bo potrebno ''kabliranje''.
V primeru poplav bo občasno poplavljena cesta, ki vodi do dveh stanovanjskih hiš na desni
strani doline. Za dostop do stanovanjskih hiš bo potrebno izvesti intervencijsko pot po obronku
gozda (priloga 3). Predvidena maksimalna trajanja poplavljenosti ceste je pri Q10: 13 ur, Q20: 33
ur, Q50: 49 ur in Q100: 58 ur (Investicija in vzdrževanje, ter ..., 2005, str. 48-50, 56).
Med Podolnico in Ferjanovim gričem poteka vodovod, za kar je potrebna presoja o morebitnih
vplivih poplavnih voda, zastalih zaradi suhega zadrževalnika, nanj.
Ob cesti proti Vrhniki na južnem delu Horjula obratuje čistilna naprava. Iz priloge 3 je
razvidno, da stoji na območju, kjer je predvideno poplavljanje v primeru 100-letnih vod. To pa
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dejansko zna povzročiti kontra učinek pri delovanju same čistilne naprave. Snovalci
predlaganega suhega zadrževalnika se do pisanje naloge še niso opredelili o vprašanju čistilne
naprave v Horjulu. Ljudi skrbi, kar je potrdila tudi opravljena anketa, da bi po dvigu zapornice
na tem območju ostale smeti, blato ter da bo zelo smrdelo, kar je pravzaprav povsem
upravičena skrb. Kanalizacijsko omrežje imajo namreč urejeno samo v Horjulu, medtem ko je v
ostalih vaseh še vedno uporablja greznice. Dejstvo pa je, da vsebina teh v veliko primerih
končna na bližnjih travnikih kot gnojilo. Razlika je le v tem, da fekalno vodo na travnike
kmetje odpeljejo po svoji volji in po potrebi.
Iz priloge 3 je tudi razvidno, da bi bilo v primeru stoletnih vod poplavljeno območje na južnem
delu Horjula, kjer stoji Športni park Horjul, Sport House, obrati Jate in elektrotehnično
podjetje. V prihodnosti naj bi na tem delu nastala industrijska cona. V kolikor je predvidena
meja poplavljanja na tem delu natančna, bo moral investitor v načrte vključiti obrambo pred
poplavnimi vodami suhega zadrževalnika Brezje. Predvidena industrijska cona pa v skladu z
DLN ne bi bila več možna.
Škodo bi utrpelo tudi nekaj stanovanjskih hiš ob cesti Horjul – Vrhnika, podjetje Argo in
Mizarstvo Grča ter stanovanjski in gospodarski objekti ob cesti Drenov Grič – Zaklanec ter v
Brezju pri Petričevih. Ti ukrepi pa v Primerjalni študiji variant še niso predvideni. Če bi bili, bi
bila predvidena cena variante II višja in morda za investitorja manj interesantna.
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5. 3 UREDITEV MALEGA GRABNA
Poleg izgradnje suhih zadrževalnikov ta varianta vključuje tudi ureditev Malega Grabna.
V začetku poteka po vršaju Gradaščice, vzhodno od črte Športni park Svoboda – deponija pa po
zasipu Save. Na tem območju se pogosto prepletata prodni zasip Gradaščice in Save, deloma
tudi Iščice. Za območje Malega Grabna veljajo enake geološke karakteristike kot za Mestno
Gradaščico.
V zgornjem delu je zgornji pleistocenski vodonosnik, debeline med 20 do 30 m. Voda je
subarteška, dvigne se do okoli 8 m pod površino. Zgornji prodni vodonosnik je z debelo
glineno meljno plastjo ločen od spodnjega prodnega vodonosnika. Ta se iz južne smeri razteza
proti Malemu Grabnu in Murglam, kjer se tudi konča (Primerjalna študija variant ..., 2005, str.
103).
Načrtovan pretok je bil 167 m3/s, ob pogostih poplavah v preteklih dveh desetletjih je znašal
90 do 130 m3/s. Po tej varianti je predvidena ureditev na prevodnost 101 m3/s z varnostjo 50
cm. Ureditev vključuje predvsem izgradnjo protipoplavnih nasipov (v skupni dolžini 2.290 m, v
višini do 165 cm), kjer pa ti zaradi pozidave niso več možni, pa protipoplavni zidovi (v skupni
dolžini predvideno 1.057 m, v višini do 135 cm). Ureditveni posegi predvidevajo tudi
zamenjavo mostu na Opekarski, zamenjavo brvi na Mokriški cesti in Dolgem mostu, nadvišanje
dostopne poti do teniških igrišč na Dolgem mostu ter ureditev struge Malega Grabna v predelu
železniškega mostu, ki ga je potrebno razširiti in urediti pretočni prerez. Pri varianti IV, bo
potrebna ureditev odvzemnih objektov za razbremenilnika 2 in 6.
Potrebna bo ureditev meteorne kanalizacije v Mali Graben, da se prepreči njegov vtok v
kanalizacijo.
Po kategorizaciji vodotokov sodi v drugi oziroma tretji razred sonaravno urejenih vodotokov z
razvito obrežno lesno vegetacijo.
Pojavljajo se sestoji različnih vrst vrb. Mali Graben predstavlja življenjsko in razmnoževalno
okolje številnim vrstam rib, mnoge od njih so na rdečem seznamu.
Ker pa se občani občine Dobrova-Polhov Gradec in Horjul z predlaganimi rešitvami ne
strinjajo in so proti izgradnji obeh zadrževalnikov, predlagajo naj se stvari najprej uredijo v
MOL. Ta trditev je podkrepljena s 1.100 podpisi v občini Dobrova – Polhov Gradec, ki so bili
jeseni leta 2006 posredovani na MOP in spomladi leta 2007 tudi Vladi RS. V občini Horjul so
do novembra 2007 zbrali 958 podpisov.
Evropska vodna direktiva navaja, naj se poplavna ogroženost rešuje ne le na mestu
ogroženosti, ampak v celotnem porečju. Torej celostno, ne le parcialno. Dejstvo je tudi, da je
poplavna voda dolvodno manj nevarna, če je zajezena (seveda pri predpostavki, da so
protipoplavna telesa pravilno projektirana, zgrajena in redno vzdrževana). Strugo Malega
Grabna je možno razširiti, tako da bi na sedaj ogroženem poplavnem območju 100-letne vode
povzročile manjšo škodo. Zelo verjetno pa bi s tem povišali stopnjo ogroženosti dolvodno npr.
Fužin, Vevč in dalje.
Možni sta dve varianti:
1. Na celotnem odseku (ca 6 km) se Malemu Grabnu razširi strugo v dnu na 34 m
(trenutno 12 m), povprečna gladina bi bila 4,5 m. Ker pa je območje, kjer poteka Mali Graben
51

močno pozidano, bi bilo za tako ureditev porušiti 63 stanovanjskih in gospodarskih objektov,
razširiti mostove (tudi železniški most in križanja z obvoznico). V dolžini cca 2.500 m, bi
morali prestaviti dostopne poti, sprehajališča in ceste. Okvirna ocena za nastale stroške znaša
51.293.607 €.
2. Razširitev, predhodno opisana, se izvrši do odseka, kjer Mali Graben preide iz južne
strani obvoznice nazaj na severno stran. Dolvodno pa Mali Graben obdajo s protipoplavnimi
nasipi in zidovi. S tem bi zagotovili prevodnost 150 m3/s. Preostanek (90 m3/s) bi se odvajajo
preko razbremenilnega kanala dolgega cca 3.520 m preko Barja v Ljubljanico. Odvzemni
objekt za razbremenilnik je predviden na mestu križanja z južno obvoznico. Širina dna bi bila
12 m in povprečna višina 4 m. Za izvedbo te variante bi bilo potrebno porušiti 42 stanovanjskih
in gospodarskih objektov, razširiti pet premostitev Malega Grabna in narediti novo za prečkanje
razbremenilnika. V dolžini ca 490 m bi bilo potrebno prestaviti sprehajalne in dostopne poti.
Okvirna ocena za nastale stroške znaša 40.958.938 €.

5. 4 MESTNA GRADAŠČICA
Poteka po vršaju Gradaščice iz kvartarja in holocena. V zgornjem delu je prodni nasip prekrit s
plastmi rjave gline meljne gline, melja in peska, debela teh plasti znaša do 5 m. Prod sestavljajo
karbonatni prodniki, pomešani s prodniki peščenjaka in skrilavega glinavca. Matično kamnino
tvorijo permokarbonske klastične kamnine v globini približno 15 m (Primerjalna študija variant
..., 2005, str. 92).
Na njenem območju je vodonosnik, katerega tok teče v smeri proti jugu, v območju Curnovca
se preusmeri proti severozahodu. Del podzemne vode te plasti teče v smeri proti Ljubljanskemu
polju, del se preceja v Ljubljanico. Gre za arteški vodonosnik, saj je piezometrična gladina
podzemne vode plitvo pod površjem, občasno tudi nad površjem. Ugotovljeno je bilo, da nivo
Gradaščice vpliva na nivo podzemne vode (Primerjalna študija variant..., 2005, str. 102).
Potrebno bo urediti kontroliran pretok Mestne Gradaščice na 5 m3/s z varnostjo 20 cm. V tem
primeru bo potrebna namestitev zapornice na vtoku v Mestno Gradaščico (Primerjalna študija
variant ..., 2005, str. 19, 20).
Po kategorizaciji spada v četrti razred.
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5. 5 RAZBREMENILNIKI NA BARJU
Z izgradnjo razbremenilnikov bi dosegli zmanjšanje pretoka na 20 m3/s. Možni sta dve
varianti, in sicer izgradnja dveh razbremenilnikov (št. 2 in 6) ali le enega (št. 6a), vsi trije se
priključijo na vodotok Curnovec.
Razbremenilnik 2 je predviden je gorvodno od mostu na Lipanovi ulici. Predviden strmec je
1,7‰. Korito razbremenilnika se od Malega Grabna usmeri proti jugu med hišami. Zaradi
pozidave sta predvidena odprti in zaprti tip profila. Po približni 750 m se bo priključil na
obstoječi jarek, ki se priključi v Curnovec. Skupaj dolžina ureditve znaša 1.566 m, od tega je
173 m zaprtega profila. Načrtovana prevodnost znaša 6 m3/s.
Problematično je dejstvo, da dvakrat prečka plinovod. Predvidena je prestavitev regulatorske
postaje na Lipanovi ulici. Trasa razbremenilnika poteka čez urbani del, zato je možno, da trasa
tangira vodovodno omrežje. Večkrat prečka fekalno in meteorno kanalizacijo (Primerjalna
študija variant ..., 2005, str. 15, 16, 71 -79).
Za razbremenilnik 6 je odvzem predviden ob nadvozu južne obvoznice nad Malim Grabnom.
Predviden strmec je 1,79‰. Potrebna dolžina ureditve je 1.566 m, od tega zaprtega profila 18
m. Zagotavlja prevodnost 14 m3/s. Trasa razbremenilnika poteka čez urbani del, zato je možno,
da trasa tangira vodovodno omrežje. Dvakrat prečka fekalno kanalizacijo. Približno 85 cm
poteka ob visokotlačnem plinovodu, tangira tudi razvodno plinovodno omrežje zemeljskega
plina za obstoječo pozidavo na južnem predelu Viča (Primerjalna študija variant ..., 2005, str.
15, 16, 71 -79).
Za razbremenilnik 6a je odvzem predviden na isti lokaciji kot predhodni. Razlika je v
karakteristikah- potrebna dolžina ureditve od vtoka do priključitve v Curnovec je 1.471 m, od
tega je 10 m zaprtega profila. Predviden strmec je 3,4‰. Načrtovana je prevodnost 20 m3/s.
Korito razbremenilnika v začetku zavzame že obstoječi jarek ob južni obvoznici (1.090 m), pri
počivališču Barje se usmeri proti Curnovcu. Prečka fekalno kanalizacijo (Primerjalna študija
variant ..., 2005, str. 15, 16, 71 -79).
Na območju, predlaganem za razbremenilnike, prilagojeno pogostim poplavam rastejo
vlagoljubni habitatni tipi. V Zgornjem in Spodnjem Logu rastejo poplavni dobovi-belogabrovi
gozdovi in srednjeevropski mezofilni do evtrofni nižinski travniki ter mezofilni mokrotni
travniki. Na blateh in Rakovi jelši je prisoten močvirni gozd črnih jelš (po EU Direktivi o
habitatnih gre za prednostni habitatni tip) (Primerjalna študija variant ..., 2005, str. 124).
Ljubljansko barje je posebno varstveno območje Nature 2000.
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6. ANKETA
Anketiranje se je izvajalo med 1. 5. 2007 in 20. 5. 2007, zato so rezultati odgovorov nanašajo
na takraten čas. Po tem obdobju so določena odstopanja od odgovorov po možna, zlasti zaradi
informiranja Občinskega odbora za spremljanje aktivnosti na področju priprave DLN za
zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane ali strokovnjakov z MOP-a, bistvenih razlik pa
verjetno ni pričakovati.
Vzorec je zajemal 130 oseb, od tega 69 moških in 61 žensk. Izbrani so bili naključno, pogoji za
izbor so bili polnoletnost, stalno bivališče v kraju in največ ena oseba na gospodinjstvo, saj je
bilo pri pilotski anketi opaženo, da so mnenja oseb v skupnem gospodinjstvu precej podobna.
V Podolnici, Zaklancu, Lesnem Brdu, Brezjah je bilo anketiranih po 25 oseb, v Horjulu 30.
23 oseb je starih med 18 do 27 let, 14 anketirancev med 28 in 37 let, 33 anketirancev je med 38
do 47 let, največ - to je 36 anketirancev je starih med 48 in 57 let, 12 med 58 in 67 let in prav
tako 12 nad 68 let. Delež anketirancev po starosti je prikazan v spodnjem grafu.
Graf 4: Število anketiranih po starostnih razredih.

vir: anketa, 2007
Končana stopnja izobrazbe:
15 anketirancev ima končano 2. stopnjo izobrazbe, torej osnovno šolo, 10 anketirancev ima
končano krajše izobraževanje, torej 3. stopnjo, 39 anketirancev ima končano poklicno šolo, 51
pa srednjo šolo. 2 anketiranca imata končano 6. stopnjo izobrazbe in 9 jih je dokončalo 7.
stopnjo izobrazbe, 4 osebe imajo z dokončanim magisterijem končano 8. stopnjo. Deleži
anketirancev glede na končano stopnjo izobrazbe so prikazani v spodnjem grafu.
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Graf 5: Delež anketirancev glede na končano stopnjo izobrazbe.

vir: anketa, 2007
1. Ali ste seznanjeni z namero o izgradnji suhega zadrževalnika Brezje?
Z namero o izgradnji suhega zadrževalnika Brezje je seznanjenih 121 oseb (93,1%), 9 pa jih je
za to namero prvič slišala. Pri slednjih so zato v poštev prišla le vprašanja od številke 14 do 25.
2. Kakšna bo oblika zadrževalnika (kako bo izgledal - dimenzije)?
Gre za odprti tip vprašanja, odgovori nanj so bili zelo skromni. Bolj kot to, da ljudje ne bi bili
pripravljeni odgovarjati, je verjetno vzrok nepoznavanje karakteristik suhega zadrževalnika
Brezje. Za lažje vrednotenje odgovorov sem jih pri analizi razdelila v tri razrede:
1. razred: Sem spadajo odgovori ne vem, ne, približno, vem (to je edini odgovor, ki so
ga podali kljub podvprašanjem in spodbudi) in dimenzije, ki so napačne.
2. razred: Sem spadajo odgovori: od 3,5 m do 4,5 m visok, od 650 do 750 m dolg, z
avtomatsko zapornico, če so navedli vsaj dve našteti lastnosti.
3. razred: 4 m visok, približno 700 m dolg, z avtomatsko zapornico
107 (82,3%) anketirancev se s svojimi odgovori uvršča v 1. razred, 14 (10,8%) v 2. razred in
devet (6,9%) v 3. razred. Najpogostejši odgovori uvrščeni v 1. razred so:
Ne; ne vem; videla sem ga na slikah; bo v Brezjah; nasip z zapornicama; ogromna stvar; full
visok in dolg zid; zid; nasip; katastrofalnih obsežnosti, predolg in previsok. Nekaj odgovorov je
bilo precenjenih dimenzij, kot npr. 10 m visok nasip, 5 m visok, dolžina 400 m, 8 m visok zid,
8-10m visok beton. Ti odgovori so realen pokazatelj, koliko so ljudje s tem seznanjeni. V
nadaljevanju bo tudi prikazano, kakšne posledice pričakujejo. Zanimivo je, da si je večina
ustvarila sodbo na podlagi govoric, nimajo pa niti osnovne predstave, kako bo suhi

55

zadrževalnik izgledal, kako bo velik, nekateri niso niti vedeli, da bo deloval z avtomatsko
zapornico.
3. Kdaj se bo zapornica na zadrževalniku spustila?
Na vprašanje, kdaj se bo zapornica spustila, ni odgovorilo 18 anketirancev. Izmed ostalih jih
večina - 60 (53,57%) meni, da ob ekstremnih, t.i. 100-letnih vodah, 41,90% da ob padavinah, ki
povzročijo poplave v Horjulski dolini, in 4,46% verjame, da se bo zapornica spuščala ob
vsakem dežju.
Graf 6: Kdaj se bo zapornica na suhem zadrževalniku spustila?

vir: anketa, 2007
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4. V primeru izgradnje suhega zadrževalnika bi običajne poplave zavzele …
Kljub temu, da večina vprašanih meni, da se bo zapornica spustila le v primeru 100-letnih voda,
jih kar 91,8% predvideva, da bi zaradi izgradnje suhega zadrževalnika običajne poplave zavzele
večjo površino, kot jo zavzemajo sedaj. Več kot polovica anketirancev je poudarilo, da bodo
poplave bistveno večje ali še enkrat večje kot do sedaj. 5,74% anketiranih meni, da se površina
zaradi suhega zadrževalnika ne bo spremenila, 2,46% pa verjame, da bo površina manjša kot
pred izgradnjo.
Graf 7: Kolikšno površino bi zavzele običajne poplave po izgradnji suhega zadrževalnika?

vir: anketa, 2007

5. Zaradi suhega zadrževalnika se bodo poplavne vode na območju zadrževale …
Tudi odgovori na vprašanje o tem, ali se bodo običajne, vsakoletne poplavne vode zaradi
suhega zadrževalnika zadrževale dlje, enako ali manj časa, so v nasprotju z mojimi pričakovanji
glede na to, da se večina vprašanih zaveda dejstva, da bi bil suhi zadrževalnik aktiven le v
primeru katastrofalnih voda. 84,6% anketirancev je odgovorilo, da se bodo vode, ki skoraj
vsako pomlad in jesen nekaj dni poplavijo svet ob Horjulščici, zaradi suhega zadrževalnika
zadrževale dlje časa. Na vprašanje koliko dni pričakujejo, je odgovorilo 67% vprašanih. Od
tega je 67% navedlo, da se bodo vode zadrževale do 7 dni, 19% da se bodo vode zadrževale 10
dni, 13% da se bodo vode zadrževale 14 dni in 1% meni, da se bodo vode zadrževale do tri
tedne. Enak delež, to je 4,6% glasov sta prejela odgovora, da se bodo običajne poplavne vode
na območju zadrževale manj časa kot do sedaj oziroma enako dolgo kot do sedaj.
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Graf 8: Koliko časa se bodo poplavne vode na območju zadrževale zaradi suhega
zadrževalnika?

vir: anketa, 2007
6. Kaj menite o izgradnji?
101 anketirana oseba je proti izgradnji suhega zadrževalnika Brezje, 4 za izgradnjo, 25 pa je
neopredeljenih.
Graf 9: Število odgovorov anketirancev glede na opredelitev o izgradnji.

vir: anketa, 2007
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Tabela 15: Kombinacije odgovorov na vprašanji: Kakšna bo oblika suhega zadrževalnika
Brezje in Kaj menite o izgradnji suhega zadrževalnika Brezje?

Kaj menite o izgradnji
suhega zadrževalnika
Brezje?
Skupaj.

Sem za izgradnjo.
Sem proti izgradnji.
Ne vem.

Kakšna bo oblika suhega
zadrževalnika (kako bo izgledal)?
1. razred
2. razred
3. razred
3
0
1

Skupaj.
4

89

6

6

101

15

8

2

25

107

14

9

130

vir: anketa, 2007
89 anketirancev, ki so se opredelili proti izgradnji, niti približno ne ve, kako bo suhi
zadrževalnik izgledal oziroma deloval, prav tako pa ne ve nič oziroma so informirani napačno
15 anketirancev, ki so se opredelili z ne vem.
7. Naslednje vprašanje v anketi je spraševalo po pojasnitvi predhodnega odgovora.
Osebe, ki so se izrekle za izgradnjo, so pojasnile, da verjamejo, da se bo zapornica spuščala le
ob 100-letnih vodah, da bodo očiščeni jarki izboljšali pogoje za kmetijstvo ter da oni niso
posredno zaradi tega na slabšem (niso lastniki parcel, niso v neposredni bližini predvidenega
poplavljanja) in če je dober namen. Razlogi proti so bili zelo splošni. Najbolj pogost odgovor
na vprašanje: Kaj je glavni razlog, da so proti izgradnji, je bil: poplave. Nato sem s
podvprašanji, kaj točno pri poplavah, izvedela za večji obseg poplav, dlje časa trajajoče
poplave. Odgovori so bili:
Proti izgradnji:
- zaradi poplav (30)
- več poplav
- površina poplav se bo povečala (10)
- podaljšano trajanje poplav (6)
- v preteklosti melioracije (tudi denarno), sedaj pa spet nekaj novega (6)
- škoda v kmetijstvu (4), kmetje socialno ogroženi (2), slabše seno
- komarji (3), mrčes (4), žabe
- uničene kmetijske površine (14)
- spet bo postalo močvirje (4)
- smrad (2)
- mulj (3)
- bakterije
- višja vlaga (3), megla (3)
- svinjarija (4), fekalije
- bolezni
- uničeno rastlinstvo, npr. močvirski tulipan
- osebno ne bo nič oškodovan, ni mu pa vseeno za druge prebivalce
- to ne spada v našo dolino
- odrezani bomo od sveta
- ne rešuje poplavne varnosti te doline
- poplavljene druge hiše (8), poplavljena moja hiša (3)
- pokvarjen izgled Horjulske doline
- ni potrebe po suhem zadrževalniku (8)
- že imamo naravni zadrževalnik
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Ne vem:
-

negativni vplivi na naravno in bivalno okolje
razvoj Horjula bo onemogočen (3)
psihičen pritisk na prebivalce
naravno okolje ohraniti, kakršno je
kakovost okolje
v Ljubljani naj uredijo zadeve (2)
zapornica bo aktivna večkrat kot pravijo
poplavljena bo cesta
slaba krma
naj uredijo za kopanje turizem in ribolov
če jez popusti
nisem posredno prizadeta, se me ne tiče
premalo informacij za odločitve (7)
če bodo 100-letne vode, posledice ne bodo tako drastične, kot govorijo
potrebno je presoditi, kaj je pomembnejše

8. Kdaj in kje ste prvič izvedeli za namero o izgradnji?
Glede na to, da so na občinah za namero o izgradnji izvedeli že leta 2004, je javnost o tem
izvedela različno. Na občini Dobrova - Polhov Gradec so leta 2004 ustanovili delovno skupino,
ki je spremljala dogajanje v zvezi z državnim lokacijskim načrtom. Skupina je obveščala
občane preko medobčinskega časopisa, imenovanega Naš časopis. V občini Horjul je leta 2007
začel aktivno delovati Občinski odbor za spremljanje aktivnosti na področju priprave DLN.
Tudi oni obveščajo občane preko Našega časopisa, ki je zastonj in ga prejme vsako
gospodinjstvo.
Preseneča pa dejstvo, da obe občini za obveščanje občanov (pre)malo izrabljata spletne strani.
Na občinski strani občine Horjul so v poletnih mesecih začeli izvajati anketo o mnenju občanov
o predlaganem suhem zadrževalniku Brezje. 19. novembra 2007 (www.horjul.si) so objavili
podatke o številu že zbranih podpisov, poleg tega je možno prebrati tudi zapisnik seje
občinskega sveta iz marca 2007. Dobro bi bilo, če bi ga objavili že prej, saj so določeni
prebivalci v opravljeni anketi izrazili mnenje, da bi želeli vedeti opredelitev občine. Na spletni
strani občine Dobrova – Polhov Gradec je bil pred dobrim letom odgovor MOP-a, vendar tega
novembra 2007 iskalnik ne najde.
Obe občini redno ažurirata spletni strani z novicami, zato bi pričakovali, da bo kje povezava,
kjer bi se občani lahko informirali o projektu. Poleg tega ne bi bil odveč tudi kakšen forum, kjer
bi lahko občani o tem (in seveda tudi drugih tematikah) izmenjavali svoja mnenja, hkrati pa bi
delovni skupini dobili vpogled v mnenje občanov, ki naj ga bi pravzaprav zastopali.
Na vprašanji o tem, kdaj in kje so prvič izvedeli za namero o izgradnji, ni odgovorilo 7 oseb.
Največji delež anketiranih oseb (37,40%) je za namero o izgradnji izvedel v lanskem letu,
nekoliko manjši delež 32,0% v letošnjem letu, nato sledita leta 2005 in 2004. Največji delež
anketirancev je za namero izvedel s pogovori med prijatelji, sosedi in znanci (55,28%), sledijo
pa odgovori, da so prebrali v Našem časopisu na straneh občine Horjul (22,76%), nato v Našem
časopisu na straneh občine Dobrova-Polhov Gradec, 7,32% so se opredelili za odgovor drugo,
2,44% pa je izvedelo na občnem zboru krajanov. Natančni rezultati so prikazani v spodnji
tabeli.
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9 odgovorov lahko označim kot netočne, saj sem pri pregledu vseh številk Našega časopisa
med leti 2004 do 2007 ugotovila, da do leta 2006 na straneh občine Horjul sploh ni bilo
omenjenega suhega zadrževalnika Brezje. Postavim domnevo, da so bodisi to prebrali
navedenega leta na straneh občine Dobrova – Polhov Gradec, ali so, sicer manj verjetno, to
prebrali letos na straneh občine Horjul
Tabela 16: Kombinacije odgovorov na vprašanji: Kdaj ste prvič izvedeli za namero o izgradnji
in kje ste prvič izvedeli za namero o izgradnji?
Kdaj ste prvič izvedeli za namero o izgradnji?
leta 2004
Kje ste
prvič
izvedeli za
namero o
izgradnji?

leta 2005

leta 2006

leta 2007

Skupaj.

drugo:

prebral/a v Našem
časopisu na straneh
občine Horjul

2

4

3

19

0

28

prebral/a v Našem
časopisu na straneh
občine Dobrova
Polhov Gradec

4

3

6

0

2

15

izvedel/a na občnem
zboru krajanov

0

0

3

0

0

3

slišal/a od sosedov,
prijateljev, znancev

6

9

33

11

9

68

2
14

3
19

1
46

2
32

1
12

9
123

drugo
Skupaj.

vir: anketa, 2007

Pri odgovoru ''Drugo'' na vprašanje ''Kje so prvič izvedeli za izgradnjo?'' so navajali odgovore:
- v gostilni (2); na terenu, ko sem srečal geodete (2); prebral v Dnevniku (2), na občini (3).
Pri odgovoru ''Drugo'' na vprašanje ''Kdaj so prvič izvedeli za izgradnjo?'' so navajali odgovore:
- pred 23 leti (1), pred 15 leti (7), pred 10 leti (2), pred 5 leti (2).
Ti odgovori so realni, saj je bila možnost zadrževalnika proučevana tudi z drugimi variantami,
vendar se je moje vprašanje nanašalo na zadnjo, aktualno varianto, torej v kombinaciji s suhim
zadrževalnikom Razori.

9. Ali ste zadovoljni z delovanjem pristojnih na občini na področju ne/izgradnje suhega
zadrževalnika Brezje?
Opravljena anketa je pokazala, da 38,46% anketirancev ni zadovoljna z delovanjem pristojnih
na občini v zvezi z ne/izgradnjo suhega zadrževalnika Brezje, 22,31% je zadovoljnih, največ, to
je 39,23% pa je neopredeljenih do tega vprašanja.
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Graf 10: Ali ste zadovoljni z delovanjem pristojnih na občini?

vir: anketa, 2007

V spodnji tabeli so še nekoliko podrobneje prikazani podatki za zgornje vprašanje, in sicer zato,
ker se je pokazala razlika med občinama.
Tabela 17: Zadovoljstvo anketirancev z delovanjem pristojnih na občini glede na prebivališče.
Ali ste zadovoljni z delovanjem
pristojnih na občini?
da
prebivališče

skupaj

Podolnica

6

4

ne vem
15

Horjul

7

5

18

30

Zaklanec

6

9

10

25

8
2
29

10
22
50

7
1
51

25
25
130

Lesno Brdo
Brezje
skupaj

ne

25

vir: anketa, 2007
V kraju Brezje, ki spada pod občino Dobrova - Polhov Gradec, je namreč nezadovoljstvo nad
delovanjem 88%. Župan Lovro Mrak je v obdobju, odkar se govori o nameri izgradnje, prevzel
drugi mandat, uradno zagovarja neizgradnjo. Odgovori, ki pojasnjujejo, zakaj so krajani
nezadovoljni z delovanjem pristojnih na občini, so:
- so premalo aktivni, premalo zainteresirani za preprečevanje izgradnje (12);
- ne upoštevajo lastnikov potencialno prizadetih zemljišč (3);
- ne zanimajo se za posledice, ki jih bodo čutili krajani Brezij (2);
- naredili so napake v upravnih postopkih;
- govorijo eno, delajo drugo;
- govori se, da so že podpisali in dobili denar, a brez privolitve krajanov;
- ni pravih ukrepov proti izgradnji;
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-

nič ne povedo o tem.

V občini Horjul je situacija malce bolj zapletena, saj je so na vprašanje ljudje odgovarjali
dvoumno. V občini Horjul je nezadovoljnih 27% anketirancev. Na volitvah leta 2006 je mesto
župana namreč prevzel Janko Jazbec, pred njim je to funkcijo opravljal mag. Daniel Fortuna.
Zamenjala se je tudi sestava občinskega sveta. Sedem nezadovoljnih anketirancev je
pripomnilo, da so sicer zadovoljni z delovanjem trenutnega občinskega vodstva, s predhodnim
pa ne. Ostali argumenti, ki so jih navedli kot vzrok svojega nezadovoljstva z občinsko upravo,
so:
- občani so premalo seznanjeni s to tematiko (13);
- trenutno delovanje je dobro, prejšnji župan in občinski svet pa ne (7);
- premalo aktivni proti izgradnji (5);
- ne delajo v interesu občanov (4);
- občane so prepozno obvestili o nameri o izgradnji (3);
- ker se župan in svetniki še niso javno opredelili proti izgradnji (3).
10. Ali ste z obveščanjem s strani občine zadovoljni?
Že iz odgovorov iz predhodnega vprašanja je bilo moč zaznati, da občani niso zadovoljni z
obveščanjem s strani občine. To je potrdilo 61,5% anketirancev. Njihova pojasnila so sledeča:
- prepozno izvedeli (25);
- premalo informacij o tem (52);
- neustrezno podajanje informacij (Naš časopis ni dovolj) (11).
30% je z obveščanjem zadovoljnih, 8% pa se je odločilo za odgovor ''Ne vem''.
11. Kaj pričakujete od občinske uprave (župana, občinskega sveta) sedaj?
Na vprašanje je odgovorilo 92 oseb, njihovi odgovori so sledeči:
- naj deluje v interesu občanov (24);
- naj odločneje nastopijo proti izgradnji (13);
- nič, ker je že prepozno (11);
- naj se javno opredelijo (10);
- bolj naj se zavzame proti izgradnji (10);
- boljša obveščenost (9);
- da preprečijo izgradnjo (8);
- od neodvisnih strokovnjakov naj pridobijo mnenje in ga predstavijo ljudem (6);
- naj se upošteva želje lastnikov (1).
12. Ali boste podpisali peticijo proti izgradnji, ki bo posredovana vladi?
Ali ste pripravljeni iti na referendum, da preprečite izgradnjo?
Glede na splošni negativni odziv krajanov, me je zanimalo, kaj so krajani pripravljeni narediti v
prid svojemu mnenju o izgradnji suhega zadrževalnika Brezje. Izkazalo se je, da je 85,4%
anketiranih pripravljenih podpisati peticijo, 11,5% je o tem še neopredeljenih, medtem ko je
3,1% ne bo podpisalo.
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Pri postavitvi tega vprašanja sem se zavedala dejstva, da so v naselju Brezje leta 2006 že
zbirali podpise, zato sem vprašanje zastavila bolj široko kot pri drugih anketiranih osebah: Ali
ste podpisali oz. ali boste podpisali peticijo proti izgradnji, ki bo posredovana vladi? Presenetilo
pa me je, da je veliko anketiranih iz tega naselja omenilo, da do sedaj še ni nihče zbiral
podpisov in da zato niso podpisali, sedaj pa bi dali svoj podpis proti izgradnji. Po izjavah osebe,
ki je prisostvovala zbiranju podpisov, pa ni točno, da vaščani niso bili informirani o zbiranju
podpisov, ampak niso bili pripravljeni podpisati. Morda so v vmesnem času spremenili svoje
mnenje ali pa so dejanja drugačna od namere in besed. Kakor koli, anketno vprašanje je bilo
direktno zastavljeno, zato so odgovori primerljivi z ostalimi anketiranimi.
Pri vprašanju o tem, ali so ljudje pripravljeni iti na referendum, da izrazijo svojo mnenje, se je
izkazalo, da so za to možnost ljudje manj zainteresirani. Na referendum bi odšlo 79,2%, 10% bi
o tem še razmislilo, 10,8% anketirancev pa je idejo na referendum zavrnilo. Čeprav vprašanje
ni spraševalo po razlogu, je večina vendarle pojasnila odgovor. 4 osebe so pojasnile, da so
prestare, da bi še hodile na referendume, kar 10 oseb pa je poudarilo, da je to brez veze, saj se
ljudska volja kljub referendumu ne upošteva (navedli so mi primer: nedeljski delovni čas
trgovin).

Graf 11: Kaj so pripravljeni narediti, da preprečijo izgradnjo?

vir: anketa, 2007
Pričakovala bi, da se bo število anketirancev, ki so proti izgradnji, ujemalo s številom, ki so
pripravljeni podpisati peticijo, in da so anketiranci, ki so neopredeljeni o izgradnji,

64

neopredeljeni tudi podpisu. Zanimivi so rezultati, ki sem jih pridobila s t.i. obdelavo Crosstabs,
ki so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 18: Kombinacije odgovorov na vprašanji: Kaj menite o izgradnji suhega zadrževalnika
Brezje in Ali boste podpisali peticijo proti izgradnji?
Ali boste podpisali peticijo proti izgradnji?
Da.
Kaj menite o
izgradnji suhega
zadrževalnika?

Skupaj.

Ne vem.

Sem za izgradnjo.
Sem proti izgradnji.
Neopredeljen.

Skupaj.

Ne.
0

1

3

4

97

2

2

101

14

1

10

25

111

4

15

130

vir: anketa, 2007
Proti izgradnji je 101 anketiranec, od tega jih je peticijo pripravljeno podpisati 97, dva ne in
dva, ki še ne vesta. Neopredeljenih do izgradnje oziroma neizgradnje suhega zadrževalnika je
25, vendar je kar 14 anketirancev, ki bi kljub temu, da so neopredeljeni, podpisali peticijo.
Menim, da je to potrdilo, da je med krajani prisotna močna lokalna zavest, saj je kar 8 od teh 14
anketirancev dodalo, da bodo podpisali, če se bo podpisala večina. Kot potrditev tej trditvi
lahko navedem tudi rezultate Crosstabs obdelave vprašanj o seznanjenosti izgradnje suhega
zadrževalnika in pripravljenost podpisati peticijo. 9 oseb je prvič izvedelo za namero o
izgradnji ob mojem obisku, torej mnenja o tem predhodno niso imeli, niso predvideli možnih
posledic. Kljub temu se je kar šest anketirancev izreklo za pripravljenost podpisati peticijo,
preostali trije so odgovorili z ne vem. Poleg kolektivne zavesti, ki je očitno močno prisotna med
anketiranimi, je razlog za to morda tudi strah pred neznanim, novim oz. zadovoljstvo s
trenutnim, kot ''saj ni potrebno''.
V juliju 2007 so se prebivalci Horjulske doline lahko s podpisom opredelili proti izgradnji. Do
19. novembra 2007 so tako zbrali 958 podpisov. Po podatkih predstavljenih na spletni strani
občine Horjul (http://www.horjul.si/) jo je v Podolnici podpisalo 140, na Lesnem Brdu 41, v
Brezjah 191, v Žažarju 103, na Samotorici 31, na Ljubgojni 79, na Vrzdencu 261, na Koreni 61.
Nekaj podpisnikov je iz Ljubljane. Zlasti zanimivi so podatki za naselja, ki niso bila zajeta v
anketi, torej Žažar, Samotorica, Vrzdenec, Koreno, Samotorica. Ti kraji ne ležijo neposredno
ob suhem zadrževalniku, se je pa velik del prebivalcev odločil proti izgradnji. V Žažarju je
peticijo podpisalo več kot 80% krajanov, na Samotorici in Ljubgojni več kot 60%, na Koreni
več kot 70% (% vrednosti so približne, saj so izračunane iz podatkov iz Popisa 2002, pri čemer
ni upoštevan razred 0-14). Čeprav imajo te vrednosti zgolj informativno vrednost in kažejo
približno sliko, potrjujejo dejstvo, da je v Horjulski dolini močno prisoten lokalpatriotizem.
13. Ali ste pripravljeni še kako drugače aktivno sodelovati pri nasprotovanju izgradnje?
Iz grafa 11 je razvidno, da je 40,8% pripravljeno aktivno sodelovati pri nasprotovanju izgradnje
suhega zadrževalnika, 39,2% anketiranih ni pripravljenih, ostali so neopredeljeni.
Izmed oseb, ki so pripravljene aktivneje sodelovati, jih je 34%, ki so pripravljeni iti protestirati
pred parlament in na mesto gradnje v začetku gradnje. 9,4% je pripravljenih sodelovati v
iniciativni skupini proti gradnji zadrževalnika, prav tako je 9,4% pripravljenih iti pred
parlament. 30,2% bi šlo protestirat na mesto gradnje pred pričetkom gradnje. 17% je
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pripravljenih sodelovati, kot druge možne dejavnosti so navedli: navrtanje lukenj, uničenje
zapornice (3), pisanje člankov (2), petim anketirancem pa ni nobena od naštetih možnosti
ustrezala, predloga nimajo, so pa pripravljeni sodelovati.
14. Ali želite, da vam posledice vplivov zadrževalnika predstavijo strokovnjaki z MOP-a?
21,54% anketirancev bi želelo slišati predstavitev strokovnjakov o predvidenem suhem
zadrževalniku Brezje, 7,69% je neodločenih o tem vprašanju, medtem ko kar 70,77% ne
zanima predstavitev in mnenje strokovnjakov. Čeprav vprašanje ni spraševalo po utemeljitvi
njihovega odgovora, so mnogi namreč povedali, da jih mnenje strokovnjakov, ki bi bili od
MOP-a, ne zanima, saj so po njihovem mnenju podkupljeni, nestrokovni, pojavile so se tudi
oznake lažnivci, egoisti in stavki kot so: ''Naj pridejo, če si upajo'' idr. Veliko oseb, ki so
odgovori z ''Ne'' bi odšli zgolj zaradi soočenja z predstavniki MOP-a, menijo pa, da vedo o
projektu dovolj.
Graf 12: Ali želite, da vam posledice vplivov zadrževalnika predstavijo tudi strokovnjaki MOPa?

vir: anketa, 2007
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Tabela 19: Kombinacije odgovorov na vprašanji: Kaj menite o izgradnji suhega zadrževalnika
Brezje in Ali želite, da vam posledice vplivov suhega zadrževalnika predstavijo strokovnjaki?

Kaj menite o izgradnji
suhega
zadrževalnika?
Skupaj.

Sem za izgradnjo.
Sem proti izgradnji.
Ne vem.

Ali želite, da vam posledice vplivov
zadrževalnika predstavijo
strokovnjaki z MOP-a?
Da.
Ne.
Ne vem.
2
2
0

Skupaj.
4

21

70

10

101

5

20

0

25

28

92

10

130

vir: anketa, 2007
Zanimiva je tudi analiza odgovorov na vprašanji ''Kaj menite o izgradnji suhega
zadrževalnika?'' in ''Ali želite, da vam posledice vplivov zadrževalnika predstavijo
strokovnjaki?''. Pričakovala bi, da se bo med osebami, ki se o izgradnji niso opredelili, večina
želela slišati tudi strokovno mnenje, saj je največ anketirancev kot razlog za opredelitev kot
razlog navedlo premalo informacij.
Glede na to, da je bilo predhodno ugotovljeno, da se ljudje v veliki meri zavedajo, da niso
zadovoljni z obveščanjem občine oziroma so celo povedali, da imajo občutek, da o stvari niso
obveščeni dovolj, bi pričakovala, da se bo več anketirancev opredelilo, da bi šli na predstavitev
s strani MOP-a, ker dejansko želijo slišati celostno predstavitev projekta.

15. Ali bi šli na organiziran ogled katerega izmed že obstoječih suhih zadrževalnikov v
Sloveniji in ali bi želeli slišati mnenje okoliških prebivalcev?
V anketi me je zanimalo tudi, ali so ljudje pripravljeni iti na ogled katerega izmed sedmih suhih
zadrževalnikov v Sloveniji. Naslednje vprašanje se nanj navezuje, saj sprašuje po tem, ali bi
želeli slišati mnenje in izkušnje okoliških prebivalcev teh že obstoječih suhih zadrževalnikov.
Izkazalo se je, da je 38,5% pripravljenih iti na organiziran ogled in slišati mnenje tamkajšnjih
okoliških prebivalcev, 36% pa ne želi niti na ogled niti niso pripravljeni slišati mnenja o
tamkajšnjem suhem zadrževalniku. 12,3% anketirancev ne zanima ogled suhih zadrževalnikov,
je pa pripravljeno prisluhniti izkušnjam tamkajšnjih okoliških prebivalcev. 1,5% ni vedelo, ali
bi jih zanimal tak ogled, jih pa zanima mnenje prebivalcev. 7% anketirancev se je za oba
odgovora opredelili z odgovorom ''Ne vem''. Da trenutno ne vedo, ali bi odšli na organiziran
ogled, vedo pa, da jih ne zanima mnenje prebivalcev, in pa da bi sicer šli na ogled, vendar jih
mnenje prebivalcev ne zanima, je obakrat odgovorilo 0,7%.
Glede na to, da so bili pri odgovorih na vprašanje po svojem razlogu proti izgradnji, sem z
zadnjim sklopom vprašanj želela dobiti natančnejšo sliko o negativnih vplivih, ki jih ljudje
pričakujejo oziroma se jih bojijo. Zanimalo me, koliko se mnenja ljudi ujemajo z mnenjem
Sveta Občine Horjul, ki ga je podal v članku z naslovom Izgradnja zadrževalnika Brezje je za
ljudi iz Horjulske doline škodljiva (Naš časopis, 26. 3. 2007).
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16. Ali je vaša hiša sedaj na poplavno ogroženem mestu? Ali menite, da bo v primeru
izgradnje suhega zadrževalnika vaša hiša poplavno ogrožena?
Izmed vseh anketirancev je 1,5%, katerih stanovanjska hiša je že sedaj v primeru večje količine
padavin poplavno ogrožena, medtem ko 97,7% ni. 0,8% anketirancev se je opredelilo z
odgovorom ''Ne vem''.
Graf 13: Poplavna ogroženost hiše sedaj in po izgradnji suhega zadrževalnika Brezje.

vir: anketa, 2007
Pričakuje se, da bi primeru izgradnje suhega zadrževalnika z namenom dvigniti poplavno
ogroženost jugozahodnega dela Ljubljane, nasprotno pa se pričakuje, da bi bilo posledično
ogroženih več hiš v Horjulski dolini. 13,8% meni, da bi njihova hiša nato postala izpostavljena
poplavam (vsaj kletni prostori ali pa vsaj greznica pri hiši), 7,7% pa ni moglo niti potrditi niti
zanikati te možnosti. 78,5% anketirancev je prepričanih, da poplavne vode ne bodo ogrožale
hiše.
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17. Kakovost pitne vode iz lokalnega vodovoda se bo zaradi suhega zadrževalnika …
Graf 14: Kakovost pitne vode iz lokalnega vodovoda se bo zaradi suhega zadrževalnika …

vir: anketa, 2007
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18. Število žuželk in škodljivcev se bo zaradi suhega zadrževalnika …
Graf 15: Število žuželk in škodljivcev se bo zaradi suhega zadrževalnika …

vir: anketa, 2007

19. Horjulska dolina bo zaradi izgradnje suhega zadrževalnika za izletnike in športnike
postala …
Graf 16: Horjulska dolina bo za izletnike in športnike postala …

vir: anketa, 2007
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20. Izgradnja suhega zadrževalnika bo poslabšala pejsažno podobo Horjulske doline?
Rezultati na to vprašanje so prepričljivi. Anketiranci s 77,69% verjamejo, da bo izgrajeni suhi
zadrževalnik poslabšal pejsažno podobo Horjulske doline.
79 (kar predstavlja 65%
anketirancev, ki so odgovorili na obe vprašanji) nima predstave, kako naj bi suhi zadrževalnik
Brezje izgledal in deloval, so pa prepričani, da bo poslabšal pejsažno podobo Horjulske doline.
Zanimivo pa je, kako ljudje sploh lahko sklepajo o tem, če pa pravzaprav niti ne vedo oziroma
le približno vedo, kako bo izgledal.

Graf 17: Menite, da bo suhi zadrževalnik poslabšal pejsažno podobo Horjulske doline?

vir: anketa, 2007

21. Zaradi suhega zadrževalnika se bo v Horjulski dolini število delovnih mest, število
priselitev in število novih investitorjev in podjetij …
Na vprašanje o številu delovnih mest in število novih investitorjev, podjetnikov in podjetij ni
odgovarjalo sedem anketirancev, na vprašanje o številu priselitev pa šest.
V nasprotju z prepričanjem v prej omenjenem članku, anketiranci ne pričakujejo tako
radikalnih posledic. Pri vseh treh vprašanjih le en ali dva anketiranca pričakujeta povečanja,
variirata pa ostala dva možna odgovora.
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Graf 18: Kako bo suhi zadrževalnik vplival na število delovnih mest, priselitev in število novih
investitorjev?

vir: anketa, 2007
Na vprašanje o številu delovnih mest in število novih investitorjev, podjetnikov in podjetij ni
odgovarjalo sedem anketirancev, na vprašanje o številu priselitev pa šest.
V nasprotju z prepričanjem v prej omenjenem članku, anketiranci ne pričakujejo tako
radikalnih posledic. Pri vseh treh vprašanjih le en ali dva anketiranca pričakujeta povečanja,
variirata pa ostala dva možna odgovora.
82 (36,8%) jih meni, da suhi zadrževalnik na to ne bo imel bistvenega vpliva, 1 (0,8%) da se bo
zaradi njega število delovnih mest povečalo, 40 (63,1%) anketirancev pa je prepričanih, da se
bo zaradi suhega zadrževalnika število delovnih mest zmanjšalo. Pogosto so svoje mnenje
komentirali. Veliko jih meni, da bodo zaradi suhega zadrževalnika propadli kmetje, drugi
navedeni razlog pa je bil, da bodo ogroženi objekti v Horjulu, kjer že stoji nekaj proizvodenj,
predvidena je tudi industrijska obrtna cona, ki, v kolikor bo DLN sprejet, tam ne bo mogoča.
Slednji razlog se verjetno odraža tudi pri vprašanju o vplivih suhega zadrževalnika na število
novih investitorjev, podjetnikov in podjetij, saj je število odgovorov, da se bo to zmanjšalo v
primerjavi s prejšnjim že nekoliko višje, in sicer 55 (42,3%). Dva (1,5%) anketiranca menita,
da se bo to povečalo, 66 (50,8%) pa jih je mnenja, da suhi zadrževalnik na to ne bo imel vpliva.
Po mnenju enega anketiranca se utegne število priselitev zaradi suhega zadrževalnika povečati,
glede na mnenje 48 (36,9%) pa zmanjšati. Večina, to je 75 (57,7%) pa meni, da suhi
zadrževalnik na to ne bo imel bistvenega vpliva.

72

22. Zaradi suhega zadrževalnika se bodo pogoji za kmetijstvo …
O tem vprašanju se ni želelo opredeliti šest oseb.
Graf 19: Kako bo suhi zadrževalnik vplival na naravne pogoje za kmetijstvo?

vir: anketa, 2007
En anketiranec meni, da se bodo pogoji za kmetijstvo izboljšali. Svoje mnenje podkrepi z
izjavo, da tako misli zaradi tega, ker na ministrstvu obljubljajo, da bodo očistili vse jarke in pri
predpostavki, da se bo zadrževalnik uporabljal le za zadrževanje 100-letnih vod. 9 (7,26%)
anketirancev odgovori, da suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva na pogoje za
kmetijstvo. Odgovora, da se bodo pogoji poslabšali in zelo poslabšali sta prejela po 57 glasov
(45,97%). Veliko ljudi je k odgovoru navedlo razlog, zakaj tako sklepajo. Spominjajo se, kako
je bilo pred melioracijami v 80-letih prejšnjega stoletja. Določeni deli so bili povsem
zamočvirjeni in povsem neprimerni za uporabo, drugje je bila krma slabe kvalitete. Podobno
pričakujejo z izgradnjo suhega zadrževalnika. Dodajo tudi, da bodo dodatna negativna
posledica smeti in nanosi blata.

22. Ali menite, da bo zaradi suhega zadrževalnika Brezje kdaj onemogočen cestni promet
v Horjulski dolini?
Iz grafa 20 je razvidno, da 70 (53,8%) anketirancev meni, da bo zaradi suhega zadrževalnika
včasih onemogočen cestni promet v Horjulski dolini. 29 (22,3%) oseb meni, da ceste ne bodo
poplavljene. 31 (23,8%) oseb je odgovorilo z ''Ne vem''.
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Graf 20: Ali bo kdaj zaradi suhega zadrževalnika onemogočen cestni promet?

vir: anketa, 2007

23. Ali menite, da bi okoliške vasi morale prejeti ekološko rento (denarno nadomestilo za
degradirano okolje) v zameno za postavitev suhega zadrževalnika?
Sprememba v prostoru bi bila v primeru izgradnje suhega zadrževalnika očitna. Sodeč po
rezultatih ankete ljudje pričakujejo psihološke, ekonomske, zdravstvene, sociološke in socialne
posledice.
Psihološke posledice bi se kazale v stalnem nelagodju zaradi možnosti
katastrofalnih poplav, ki bi ogrozile pejsažno lepoto Horjulske doline ter kmetijsko dejavnost.
Zaradi pričakujočega povečanja insektov in škodljivcev, umazanije in smradu bi se posledice
kazale tudi na zdravju živali in ljudi. Na vprašanje o tem, če menijo, da so okoliške vasi
upravičene do ekološke rente, je 105 (81,40%) anketiranih odgovorilo z ''Da'', devet (6,98%)
anketirancev z ''Ne'', 15 (11,63%) pa z ''Ne vem''. En anketiranec na vprašanje ni odgovoril. Res
pa je tudi to, da je veliko oseb, ki so odgovorili pritrdilno, poudarilo, da bi bili upravičeni,
vendar da se ve, da ne bodo dobili ničesar.
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Graf 21: Ali so okoliške vasi upravičene do ekološke rente?

vir: anketa, 2007

24. Ali ste lastniki parcele na poplavnem območju predvidenega zadrževalnika?
25. Ali imate v najemu obdelovalne površine?
V anketi je sodelovalo 42 lastnikov parcel, kar predstavlja 32,3% celotne anketirane populacije
ter 11 (8,5%) oseb, ki imajo obdelovalne površine v najemu. Nobenega lastnika parcele
pristojni o nameri izgradnje suhega zadrževalnika Brezje še niso obvestili o nameri izgradnje.
Dejstvo je, da so po zakonu to dolžni storiti šele po sprejemu DLN, čeprav se 40 (95,2%)
lastnikov s tem ne strinja. En anketiranec je odgovoril z ''Ne vem'' in en pritrdilno.

26. Kako ocenjujete sedanje naravne razmere za kmetijstvo na tem območju?
Na voljo so imeli pet možnih odgovorov. 22 lastnikov (52,4%) se je odločilo za srednjo
možnost, 12 (28,6%) je odgovorilo, da so sedanje naravne razmere dobre in dva (8,6%), da so
zelo dobre. Dva (4,8%) anketiranca sta odgovorila, da so naravne razmere slabe in štirje
(9,5%), da so zelo slabe. Šest lastnikov ima parcele tudi najete.
Med anketiranci, ki imajo obdelovalne površine v najemu, jih sedem (63,6%) pravi, da so
naravne razmere za kmetijstvo srednje, trije (27,3%), da so dobre in en (9,1%) anketiranec, ki
pravi, da so zelo dobre. Ti odgovori se zdijo smiselni, saj jih v primeru, da bi bile naravne
razmere zelo slabe ali slabe, verjetno ne bi vzeli v najem.
Kaj sedaj pridelujete na teh zemljiščih?
Lastniki:
- travnik (34)
- koruza (14)

75

- pšenica (7)
- vrtnine (2)
- krompir (2)
- gozd (sicer ne sodi v kmetijsko dejavnost, vendar bo lastnik v primeru izgradnje
suhega zadrževalnika zaradi izgradnje intervencijske poti močno oškodovan)
Najemniki:
- koruza (4)
- krompir (2)
- travnik (5)
- pšenica (2)
27. Kako bo suhi zadrževalnik vplival na kmetijsko pridelavo?
Odgovori na to vprašanje so bili v večini precej togi in splošni. Vprašanje je odprtega tipa, a
tudi s podvprašanji, da bi izvedela kaj več, nisem dobila bolj podrobnih odgovorov. Odgovori
lastnikov in oseb, ki imajo parcele v najemu so:
- če se bodo vode zadrževale, bo slabo, sicer bo vseeno (7)
- odvisno kolikokrat bo poplavljeno, če bo večkrat, bo tako kot včasih (kot pred melioracijamiop.a) (6)
- bolj bo mokrotno (2)
- zakisanje prsti (2)
- prevečkrat bo pod vodo, zato bo slabo (2)
- manjši, slabši pridelek ali povsem uničen pridelek (16)
- seno bo potem samo še za steljo
- bolezni za živali (3)
- bolezni za ljudi
- prah, svinjarija
- slabo (8)
- sploh ne bo mogoča, ker bo parcelo prečkal jez

28. V primeru izgradnje suhega zadrževalnika boste …
Polovica lastnikov je pri tem vprašanju izbrala odgovor ''Drugo'' in prav vsi so navedli, da se
trenutno ne morejo opredeliti, da bodo pač videli, kaj bo čas prinesel. 13 lastnikov (31%) je
odgovorilo, da bi zemljišče verjetno uporabljali tako kot sedaj. Trije (7,1%) lastniki bi najraje
prejeli nadomestno zemljišče, štirje (9,5%) bi sprejeli odškodnino. Dejstvo pa je, da se večina
od teh sedmih zaveda dejstva, da bodo do odškodnin upravičeni le tisti lastniki, katerih
zemljišče bo neposredno uničeno. En (0,8%) lastnik bi v primeru izgradnje suhega
zadrževalnika zemljišče najraje prodal.
5 (45,5%) oseb, ki imajo zemljišče za obdelavo v najemu, je odgovorilo, da bodo zemljišče v
primeru izgradnje suhega zadrževalnika uporabljali kot pred izgradnjo. Ena (9,1)%oseba
predvideva, da bodo najemnino prekinili. 5 (45%) oseb se je odločilo za odgovor ''Drugo'', in
sicer so bili odgovori bolj ali manj enaki, v smislu: bomo videli, kaj bo.

76

29. Kaj predlagate, kako bi zaščitili poplavno območje jugozahodnega dela Ljubljane
namesto izgradnje suhega zadrževalnika Brezje?
Tudi odgovori na to vprašanje so bili skromni. Presenetljivi so odgovori, ki so najštevilčnejši.
Kar 26 anketirancev meni, da je to problem Ljubljane, da se Horjulske doline ne tiče in naj ga
zato rešujejo v Ljubljani. Tudi ostali odgovori se nagibajo k temu, naj probleme rešujejo na
Ljubljanici, Savi, Malemu Grabnu, Barju. Nekaj anketirancev meni, da je Horjulščica v
primerjavi z Gradaščico manj nevarna za Ljubljano, zato naj zadeve rešujejo v Graški dolini.
Skupna slika vseh odgovor kaže na to, kar se je tekom ankete že pokazalo. Med anketiranimi o
reševanju poplavne varnosti prevladuje lokalni patriotizem, egoizem in idilizem v smislu, naša
dolina je lepa, perspektivna, naj taka ostane, sploh pa ne za ceno Ljubljane. Odgovori na
zastavljeno vprašanje so:
-

to je problem Ljubljane, težave naj rešijo tam, kjer jih imajo (26)
v Ljubljani naj povečajo in poglobijo kanale (7)
poglobijo Ljubljanico in/ali Savo (3)
očistijo in poglobijo Mali Graben (4)
dodatni kanal, da speljejo vodo na Barje (10)
ni potrebe po tem, saj Ljubljana ni tako ogrožena (7)
strokovnjaki naj predlagajo kakšne manj radikalne posledice in ustreznejše variante
(6)
prestavitev zadrževalnikov, kaskad nad Polhovim Gradcem in na Gradaščico (5)
tukaj nismo ogroženi
povečajo odtoke (2)
očistijo in poglobiti struge (11)
regulacije Ljubljanice in Gradaščice
regulacija in očiščenje Horjulščice in Gradaščice (4)
več manjših jezov, več manjših zadrževalnikov (4)
boljša rešitev bi bil stalni jezeri pri Horjulu in Brezjah
ne vem 11

Glede na rezultate vprašanje o možnih rešitvah za dvig poplavne varnosti Ljubljane namesto
zadrževalnika Brezje, se je izrazil tudi srd nad državo, v čigar korist so domačini prikrajšani
zato, da se bosta standard in privlačno bivanje v Ljubljani dvignila, medtem ko se bosta v
Horjulski dolini bistveno poslabšala.
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7. ODGOVOR NA HIPOTEZE
1. Večina prebivalcev nasprotuje izgradnji suhega zadrževalnika Brezje.
Hipoteza je potrjena, saj se je 77,7% anketiranih proti izgradnji suhega zadrževalnika Brezje.
2. Večina prebivalcev je pripravljena aktivno sodelovati proti izgradnji suhega zadrževalnika
Brezje.
Hipoteza je potrjena, saj 85,4% anketiranih pripravljenih podpisati peticijo proti izgradnji,
79,2% anketiranih je pripravljenih svoj glas proti izraziti na referendumu in 40,8% anketiranih
je pripravljenih aktivno sodelovati proti izgradnji npr. z protesti pred parlamentom ali na mestu
z gradnje, omenjene pa so bile tudi namere o sabotažah.
3. Prebivalci so slabo seznanjeni s karakteristikami suhega zadrževalnika Brezje.
Hipoteza je potrjena. 82,3% anketiranih je na vprašanje o tem, kako bo zadrževalnik izgledah,
njegovi dolžini in višini odgovorilo z ''Ne vem'', ''Približno'' (kar je edini odgovor, ki so ga
podali kljub podvprašanjem in spodbudi) in dimenzije, ki so bistveno odstopale od predvidenih.
Več kot polovica anketiranih ve, da se bo zapornica spuščala le ob 100-letnih poplavnih vodah,
vendar tudi delež anketirancev, ki menijo, da se bodo spuščale ob padavinah, ki povzročijo
poplave v Horjulski dolini, ni zanemarljiv (42%). Kar 92% anketiranih pa verjame, da bodo
običajne poplave zaradi suhega zadrževalnika bistveno večje, kot so bile pred izgradnjo.
4. Večina prebivalcev ne želi slišati predstavitve projekta s strani predstavnikov MOP-a in
mnenj okoliških prebivalcev katerega izmed že obstoječih suhih zadrževalnikov.
Hipoteza je potrjena. Rezultati ankete so potrdili, saj je 70,8% anketiranih ne želi prisluhniti
investitorjevi predstavitvi. Velik del oseb, ki so se opredelile proti, pa je navedlo, da bi sicer šli
na predstavitev, vendar so nepripravljeni poslušati njihovo predstavitev, ampak bi šli zgolj zato,
da ''jim povedo, kar jim gre; da jim povedo, kaj si mislijo o njih in njihovem projektu'' (izjave
so mnogi podkrepili s kletvicami). Dejstvo je, da ljudje ne zaupajo predstavnikom MOP-a in
dvomijo v njihovo strokovnost, saj menijo, da zagovarjajo svoj projekt. Kar nekaj jih je izrazilo
mnenje, da bi želeli slišati mnenje strokovnjaka, ki bi bil neodvisen od MOP-a oziroma od
projekta. 7,7% je o tem odgovoru neodločenih. Da si anketirani želijo več informacij potrjuje
dejstvo, da bi 50,8% anketiranih radi slišali mnenje in izkušnje okoliških prebivalcev, od tega
bi si 38,5% želelo ta isti suhi zadrževalnik tudi ogledati.
5. Večina anketiranih meni, da so pogoji za kmetijstvo slabi, po izgradnji suhega zadrževalnika
Brezje se bodo izboljšali.
Hipoteza je ovržena. V anketo je bilo vključenih 42 lastnikov zemljišč in od tega jih je 89,6%
opredelilo naravne pogoje za kmetijstvo na svojih parcelah kot srednje, dobre ali zelo dobre,
14,3% jih opredeli kot slabe ali zelo slabe. Razumljivo je, da med najemniki ni nobenega, ki bi
imel najeto zemljišče z zelo slabimi ali slabimi naravnimi pogoji za kmetijstvo, 63,6%
najemnikov meni, da so srednje, 27,3% da so razmere dobre in 9,1% da so zelo dobre. Prvi del
hipoteze torej ne drži. Prav tako ne drži domneva, da se bodo pogoji po izgradnji suhega
zadrževalnika izboljšali, čemur nasprotujejo deskriptivni opisi posledic, ki so jih v anketi
navedli kmetje. Kvantitativno pa hipotezo ovržejo odgovori vseh anketirancev, tako
kmetovalcev kot nekmetovalcev, saj nihče ne meni, da se bodo pogoji izboljšali, le ena oseba
meni, da se bodo pogoji izboljšali, in 7,26% vprašanih jih predvideva, da suhi zadrževalnik ne
bo imel bistvenega vplina na kvaliteto zemljišč. 91,94% vseh vprašanih meni, da se bodo
naravni pogoji za kmetijstvo po izgradnji suhega zadrževalnika poslabšali ali zelo poslabšali.
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6. Zaradi suhega zadrževalnika Brezje se bo kakovost bivalnega okolja v Horjulski dolini
močno poslabšala.
Hipoteza je ovržena. Pri preverjanju te hipoteze bodo uporabljena vprašanja oziroma odgovori
od št. 39 do 49. Več kot 50% anketiranih meni, da:
1a. njihova hiša tudi po izgradnji ne bo poplavno ogrožena (78,5%);
2a. suhi zadrževalnik ne bo vplival na kvaliteto pitne vode (76,92%);
3a. suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva na število delovnih mest v Horjulski dolini
(63,1%);
4a. suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva na število priselitev (57,7%);
5a. suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva na število novih investitorjev, podjetnikov in
podjetij (66%).
V potrditev hipotezi so naslednji večinski odgovori:
1b. Število žuželk in škodljivcev se bo zaradi suhega zadrževalnika povečalo (70,25%);
2b. Zaradi suhega zadrževalnika bo za izletnike in športnike postala enako privlačna (46,8%),
manj privlačna pa za 44,35% anketirancev;
3b. Zaradi suhega zadrževalnika bo poslabšana pejsažna podoba Horjulske doline (77%);
4b. Zaradi izgradnje suhega zadrževalnika bo občasno onemogočen promet, torej dostopnost
(53,8%).
V sklopu vprašanj o možnih vplivih suhega zadrževalnika prevladujejo vprašanja, kjer večina
prebivalcev meni, da suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva. V sklopu vrednotenja
naravno in družbenogeografskih dejavnikov sem do tega sklepa prišla tudi sama, zato sklenem,
da bo do določenih posledic zaradi suhega zadrževalnika nedvomno prišlo, vendar te ne bodo
tako ekstremne. Določeni parametri bi se namreč s ustreznim načrtovanjem lahko ublažili (npr.
ozelenitev nasipa, posaditev dreves) in bi pajsažno podobo lahko celo še izboljšali.
7. Negativno mnenje prebivalcev o suhem zadrževalniku Brezje temelji na neinformiranosti ter
na subjektivnem vrednotenju in skrbi za javno (lokalno) dobro.
Hipoteza je potrjena.
Kar 82,3% anketiranih nima osnovne predstave o tem, kako naj bi suhi zadrževalnik Brezje
izledal, kakšne dimenzije bi bil, niti da bi bil opremljen z avtomatsko zapornico.
68,5% anketirancev, ki so proti izgradnji, ne ve, kako bo suhi zadrževalnik izgledal oziroma
deloval, 11,5% pa so se opredelili z odgovorom ne vem.
Kar 74% anketirancev je pripravljenih podpisati peticijo, kljub temu, da nimajo osnovne
predstave o tem, kako bo suhi zadrževalnik izgledal.
Ljudje se zavedajo problema, se strinjajo da ga je potrebno rešiti, vendar ne v njihovi okolici.
Njihovi pogledi so naslednji: to je problem Ljubljane, težave naj rešijo tam, kjer jih imajo (26),
v Ljubljani naj povečajo in poglobijo kanale (7), poglobijo Ljubljanico in/ali Savo (3), očistijo
in poglobijo Mali Graben (4), dodatni kanal, da speljejo vodo na Barje (10) in odgovor, da tukaj
nismo ogroženi. Hipotezo potrjuje tudi dejstvo, da je 81,40% anketirancev meni, da bi bile
okoliške vasi upravičene do ekološke rente.
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8. ZAKLJUČEK
Iz napisanega diplomskega dela je razvidno, da imajo poplave lahko velike lokalne, regionalne
ali globalne posledice. V Sloveniji ločimo pet vrst poplav, poudarek v tem diplomskem delu je
na hudourniških in nižinskih poplavah, predstavljenih preko konkretnega primera Gradaščice.
Gradaščica je s svojimi pritoki izrazito hudourniška in je v prejšnjem stoletju že opustošila
Gradaško dolino, v spodnjem delu svojega porečja pa poplavi jugozahodni del Ljubljane. Kljub
katastrofam iz prejšnjega stoletja se je na tem delu širila urbanizacija, zato je stopnja
ogroženosti še bistveno večja. Res je, da so se v porečju Gradaščice izvajala številna
hudourničarska dela, vendar so mnoga izmed njih danes nefunkcionalna, saj so že potrebna
obnove. Pristojni na MOP-u se zavedajo nevarnosti, zato sedaj (čeprav že veliko prepozno)
skušajo najti ustrezne rešitve, ki jih iščejo zlasti v zgornjem delu porečja Gradaščice.
Izvajanje rešitev je težje, ker Gradaščica s pritoki teče v treh občinah: Dobrova - Polhov
Gradec, Horjul in Mestna občina Ljubljana, kar pomeni, da morajo biti upoštevani vsi interesi,
kar pa se je (do sedaj) izkazalo kot nemogoče. Anketa je namreč pokazala, da se ljudje ne
strinjajo s postavitvijo suhega zadrževalnika Brezje, zbranih 1.100 podpisov pa nestrinjanje s
postavitvijo suhega zadrževalnika Razori. Navajajo razne pomisleke, ki naj bi po njihovem
mnenju pustili negativne posledice za lokalno prebivalstvo, nasprotno pa bi se v Ljubljani
dvignil življenjski standard. Po pričakovanjih je anketa pokazala tudi to, da so ljudje slabo
seznanjeni s samim projektom (izgledom, delovanjem), vendar jih to ne ovira pri oblikovanju
sodbe in posledicah. Sklepamo da so za neinformiranost krivi predvsem vodilni na občini (s
čimer se strinjajo tudi anketirani), pa tudi predstavniki MOP-a. Lokalno prebivalstvo si je na
podlagi nepopolnih, nepreverjenih informacij in spominov, kako je bilo pred melioracijami v
Horjulski dolini, ustvarilo svoje mnenje, ki se lahko označi kot lokalpatriotsko.
Po prikazanih podatkih pridemo do ugotovitve, da je Horjulščica dejansko manj hudourniška
kot Gradaščica in kot taka, z bistveno manjšimi pretoki manj nevarna Ljubljani. Prav tako je ob
100-letnih vodah v Horjulski dolini ogroženo le nekaj infrastrukture, nasprotno pa sta katastrofi
pokazali, da je Gradaščica s pritoki škodljiva v celotnem porečju. Predlog suhega zadrževalnika
Razori se mi zato zdi neustrezen, saj bi na Gradaščici suhi zadrževalniki morali biti višje v
porečju, da bi od njih imeli koristi tudi občani občine Dobrova - Polhov Gradec. Menim, da bi
rešitve še zmeraj morali iskati v enem izmed predlaganih 14-ih zadrževalnikov. Dejstvo pa je,
da so ljudje zelo nesprejemljivi za spremembe in je vedno pričakovati, da bi prišlo do odpora.
Ampak take rešitve je treba iskati tam, kjer bo dejansko imelo kar največ koristi za največ ljudi.
Suhi zadrževalnik Razori pa bi v primeru stoletnih vod res zaščitil Ljubljano, gorvodno pa bi
posledice lahko bile podobne kot v začetku prejšnjega stoletja.
Lokacija suhega zadrževalnika Brezje je manj sporna, saj gre za naravno retenzijsko območje,
ki ga visoke vode nekajkrat na leto poplavijo. Po izvedenih melioracijah pred desetletji so se
razmere za kmetijstvo izboljšale in ljudje se bojijo, da bi se po izgradnji suhega zadrževalnika
stanje poslabšalo. Izmed šestih skupin socialnogeografskih filtrov bi na tem mestu izpostavila
zlasti stopnjo navezanosti in odvisnosti od narave in osebne motive – predvsem čustva (občutek
pripadnosti in povezanosti ter zavzemanje za lokalno skupnosti kot odgovor mačehovskega
odnosa države do podeželjskih naselij, kmetijstva ipd.). Povzamem, da imata ti dve skupini
večjo vlogo, kot npr. starostna, izobrazbena in poklicna sestava, ekonomska moč ali poreklo,
vendar tudi te niso zanemarljive. Omeniti velja tudi izkušnje – veliko anketirancev se je
sklicevalo na stanje v Horjulski dolini pred melioracijami. Informacije, ki so jih ljudje prejeli
do anketiranja, so imele različne vire. V večini primerov gre za informacije od ust do ust, ki se
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po taki poti tudi spreminjajo, tako da gre velikokrat za neverodostojne informacije. Ljudje
imajo občutek, da so o določeni stvari seznanjeni, izoblikujejo si lastno mnenje, informacije pa
pogostokrat niso preverjene. V občini Horjul je prebivalstvo prepozno izvedelo za namen
izgradnje suhega zadrževalnika Brezje. Predvidevam, da bi bil odziv morda nekoliko manj
negativen, če bi stvari predstavili širšemu krogu občanov. Presenetljivo, da do zaključka tega
diplomskega dela še ni bilo organizirane predstavitve o predvidenem suhem zadrževalniku
Brezje v občini Horjul niti s strani MOP-a, ki je bil načrtovan še pred poletjem (ustni vir). So
pa med poletjem v občini Horjul in Brezjah zbirali podpise proti načrtovanemu zadrževalniku
Brezje.
Navsezadnje ni le suhi zadrževalnik možna obramba pred poplavami, je pa res, da je v
konkretnem primeru še najbolj realna. V kolikor MOP ne bo vzpostavil ustreznega dialoga s
prebivalci, bo potrebno razmišljati o drugi vrsti zaščite pred poplavami. Pojavlja pa se
pomislek, ali so pri trenutni stopnji urbanizacije upravičeni stroški izgradnje suhih
zadrževalnikov na Gradaščici ali bi morda tvegali in denar namenili kritju morebitne škode. Na
tem mestu pa pridejo do izraza skeptične misli anketirancev, da se zna zgoditi, da bi v primeru
izgradnje suhih zadrževalnikov s tem dvignili poplavno varnost JZ dela Ljubljane, s tem pa tudi
kvaliteto bivanja, vse to pa na račun prebivalcev v okolici suhih zadrževalnikov.
Druga plat zgodbe pa je pri obeh predlaganih suhih zadrževalnikih, da ljudje zaradi
neinformiranosti, preteklih izkušenj, nepripravljeni na novosti ne želijo nečesa, po čemer sami
nimajo velike potrebe. Upoštevati je treba dejstvo, da gre za dvig poplavne varnosti v delu
slovenske prestolnice in da bo, v kolikor bi prišlo do stoletnih voda, škodo kril državni
proračun, h kateremu prispevajo vsi davkoplačevalci. Moje mnenje je, da bi lahko tudi občini
Dobrova - Polhov Gradec in Horjul iz tega projekta, seveda s pogajanji, kaj pridobili. V občini
Horjul bi naselja ob zadrževalniku potrebovala kanalizacijo, sicer se upravičeno lahko bojijo
določenih posledic. V občini Dobrova - Polhov Gradec že nekaj časa tli želja po (cenejšem in
pogostejšem) mestnim potniškim prometom. Namen tega sestavka ni napeljevanje k
materialnemu pogledu na projekt, ampak zgolj ideja, ki se je utrnila ravno zaradi občutka
možne opeharjenosti s strani Ljubljane.
Pri vrednotenju naravnih in družbenogeografskih dejavnikov na območju predvidenega suhega
zadrževalnika Brezje in Razori ter z anketo med okoliškimi prebivalci suhega zadrževalnika
Brezje zaključim:
- Možnosti za rešitev poplavne ogroženosti so omejene. Razbremenilniki na Ljubljansko
barje so nesprejemljivi, saj je treba preprečiti uničevanje tega življenjskega okolja, ki je že tako
ogroženo zaradi stihijske rabe prostora. Omejen je prostor za regulacijo Malega Grabna, z
poglobitvijo in razširitvijo struge pa bi se drastično poslabšalo stanje dolvodno, torej problema
ne bi rešili, ampak prestavili. Zato predlagam, da se pretehta možnost regulacije Malega Grabna
na predvideno projektirano prevodnost, hkrati naj se postavi protipoplavne nasipe in zidove,
kjer je možno. Presežek pretoka pa se zadrži višje v porečju (kombinacija najbolj ustreznih
zadrževalnikov izmed predlaganih 14).Dejansko je treba vsaj določeno količino vode višje v
porečju zadržati.
Lokaciji za suha zadrževalnika nista najboljši. Suhi zadrževalnik Razori predvsem
zato, ker bi zagotavljal poplavno varnost zgolj dolvodno, hudourniška Gradaščica s pritoki pa
predstavlja nevarnost tudi višje v porečju. Lokacija za suhi zadrževalnik Brezje ima veliko
prednost, saj gre za naravno retencijsko območje, posledično pa izgradnja za investitorja
predstavlja manjše stroške. Potrebno je preučiti in natačno določiti območje poplavljanja in
določiti, kako se bo odpravilo morebitne težave, ki so navedene v diplomskem delu.
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Argumenti lokalnega prebivalstva proti suhima zadrževalnikoma so pretirani in
menim, takih posledic, v takem obsegu, kot ki jih predvidevajo, ne gre pričakovati. Seveda pod
pogojem, da se bo zapornica dejansko zapirala le v primeru 100-letnih vod.
V kolikor bo DLN za zaščito jugozahodnega dela Ljubljane vključeval predlagana
suha zadrževalnika menim, da so okoliške vasi upravičene do ekološke rente (navsezadnje gre
za poseg v okolje in določene posledice bodo- zlasti psihološke). Ne glede na to, pa se mora
vsem lastnikom zemljišč, ki bi zaradi zadrževanja vode utrpeli škodo na poljih, ta redno in
korektno poplačati. Enako velja tudi za morebitno škodo na stanovanjskih in poslovnih
objektih.
Glede na to, da v MOL-u pričakujejo solidarnost občine Dobrova - Polhov Gradec
in Horjul, pričakujem, da tudi sami zmanjšajo stopnjo ogroženosti tega dela. Poleg ureditve
Malega Grabna naj se takoj in za vedno zaustavi nadaljnjo pozidavo na tem območju. Ena
izmed možnih rešitev, ki bi ljudi odvrnila od misli na naselitev na tem območju, je, da
zavarovalnice dvignejo zavarovalno premijo.
Za dobro vseh občanov bi se moralo očistiti in obnoviti vse pregrade, pragove in
tudi odvodne jarke, da bi spet služili svojemu namenu.
Občani občin Horjul, Dobrova – Polhov Gradec in MOL-a bi se morali zavedati dejstva,
da bi podobna vremenska situacija, ki je povzročila katastrofalne hudourniške poplave v
Železnikih septembra leta 2007, lahko nastala v Polhograjskem hribovju. Vremenski pojavi so
nepredvidljivi in naj bi bili v prihodnosti tudi vedno pogostejši, zato je verjetno le vprašanje
časa, kdaj bo hudourniška Gradaščica spet pokazala svojo nevarno plat. Do takrat pa je vsak
dan, ko se za rešitev tega problema nič ne naredi, izgubljen.
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9. SUMMARY
Floods can have large local and regional as well as global consequences. There are five known
types of floods common to Slovenia. This paper mostly covers lowland and torrential floods,
since they occur in the Gradaščica river basin.
The river with its typically torrential tributaries has caused many devastations within and
beyond the valley of Polhov Gradec. The lower parts of the basin are known to overflow the
SW parts of the Ljubljana city. Despite the disasters known from the previous century, this part
of the land became more and more populated. Consequently the threat of floods is becoming an
ever growing concern as years pass. Though there had been a lot of work done in preventing
such floods to devastate in the past, many of the solutions are inapt or even dysfunctional due to
the lack of renovations and new investments. The Ministry of Environment and Spatial
Planning (the MOP), which is responsible for these matters, is aware of the issues. That is why
the ministry is trying to find new solutions, focusing mainly on the upper streams of the
Gradaščica river basin.
Finding solutions and realizing them is even harder due to the fact that Gradaščica river basin
expands three counties: the Dobrova – Polhov Gradec, the Horjul and the Ljubljana. Each
county has its own view on the problem and their own interests that need to be considered. The
task of finding a proper solution for everybody involved seems to be impossible. The
questionnaire used in this paper showed us that people do not agree with the proposal to build a
flood-control reservoir Brezje. Another 1.100 people have signed a petition not to build a floodcontrol reservoir Razori. People are claiming that a flood-control reservoir in their county
would bring too many negative consequences to the area, whereas the Ljubljana city would
only profit from the changes. As assumed in the paper, the people of these counties are not well
informed about the projects. Most of them do not know how it may blend in the landscape or
how the flood-control reservoir works, yet they have no trouble judging the consequences. I
think that county leaders are the ones responsible for the lack of awareness of their residents.
Some of the responsibility also goes to the MOP. The local population has built its opinion on
assumptions, unsounded facts, disinformation and remembrances of how things were before the
melioration of the valley of Horjul.
Based on shown data, we can clearly see that the river Horjulščica is less torrential than the
river Gradaščica. As it has fewer and smaller tributaries it represents less of a threat to the
Ljubljana city as the river Gradaščica does. The so called 100-years high waters threat only
some parts of the local infrastructure in the valley of Horjul, whereas the river Gradaščica
threatens the whole area of the river’s basin. In my opinion the location for the flood-control
reservoir Razori is not suitable to solve the problem. It would be a much better solution to build
flood-control reservoir further upstream the river’s basin, so that the residents of the Dobrova –
Polhov Gradec county could also benefit from it. In my opinion, though, the best solution is
well within the suggested 14 possible locations of the flood-control reservoirs. The fact of the
matter is that people are unwilling to accept the necessary changes, so there will always be
someone to oppose any given solution. The compromise should be found in a way to bring as
much of a benefit as possible to as many people as possible. The recommended flood-control
reservoir Razori would in fact protect the Ljubljana city from the 100-years high waters, but it
would not bring any benefit to the upstream area. As a matter of fact it could make matters
worse.
The location for the flood-control reservoir Brezje is much less problematic. The landscape
includes a natural retention area that already floods a few times each year. A few decades ago
the area has been meliorated and the agricultural conditions improved. People are now afraid
that the flood-control reservoir would make things worse. Among the six groups of
sociogeographical filters I would like to expose the degree of attachment to and dependence of
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nature and the personal motives – especially emotional feelings of devotion and attachment to
local community. These two groups dominate over the other filters such as age, education,
profession or economical and descent status, yet these are not to be discarded. The past
experiences are also worth mentioning, since many of the people expressed their knowledge
about the state of the valley of Horjul before the meliorations. As many as 55,3% of the people
that answered the questionnaire built their first impression of the flood-control reservoir Brezje
from what their friends or neighbours told them. This tells us that this information was
spreading from mouth to mouth, where many of the real facts get blurry or forgotten along the
way. All the people get from this is a sense of being informed, yet they build their opinions on
false information. If the residents of the valley of Horjul had been properly informed sooner,
they might not have had such a negative outlook on the flood-control reservoir Brezje at the
time of my inquiry. To this date there has been no proper presentation of the project made for
the residents of this area. The MOP had it planned before the summer break, but it did not
happened.
We have to bear in mind that flood-control reservoirs are not the only possible line of defence
against floods in the endangered areas. However, studies have shown it is the most viable. In
case that the MOP does not establish a dialog with the residents, it might be necessary to search
for other solutions. There is even a debate arising whether it makes sense not to build the floodcontrol reservoirs and just cover the damages if and when they occur. Many of the people that I
have met during my inquiry believe that the residents of Ljubljana city would benefit from the
flood-control reservoirs, while the people that own property near it would suffer greatly.
On the other hand, people do not want to have flood-control reservoir built, because they
themselves do not need it. Combined with the assumption that it may cause even more
problems than they face at the moment, the negative response of those people is not surprising.
In my opinion the people in charge of these issues should be willing to compromise. While the
citizens of Ljubljana should have a proper defence against flooding, the local communities
surrounding flood-control reservoirs should also benefit from this deal. Since these
communities have poorly solved infrastructural problems (sewerage, cheaper bus tickets and
more frequent bus connections), they have a lot to gain with proper negotiations. Though this
paper is not about diplomacy, some ideas have come up during its writing mainly because the
people surrounding the area of planned flood-control reservoirs feel cheated by the proposal.
In conclusion of this paper I would like to point out that the response of the local communities
surrounding the area of the planned flood-control reservoir is over exaggerated. My evaluation
of the physical and sociogeographical factors has shown that the expected consequences are a
lot less dramatical then those of the local people. The barrier of the flood-control reservoir is
meant to be activated in case of 100 years high waters. The MOL should immediately forbid
any further bulding in SW parts of the Ljubljana city.
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Priloga 1: Lokacije možnih suhih zadrževalnikov v porečju Gradaščice.

s.z. Razori

s.z. Brezje

Izdelala Barbara Nagode, kartografska podlaga: TK Ljubljana, 1:100 000, Geodetski zavod Slovenije, 2005

Priloga 2: Suhi zadrževalnik Razori.

vir: Primerjalna študija variant za zagotvljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, 2005
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PRILOGA 5: NIZEK, SREDNJI IN VISOK PRETOK V m3/s:
HORJULŠČICE V RAZORIH
leto
2003

2002

2001

2000

1999

jan
0,581
1,13
4,29
0,236
0,365
0,842
0,617
2,2
13
0,366
0,497
0,807
0,571
1,24
2,51

feb
0,263
0,652
1,01
0,236
0,851
2,92
0,617
0,817
1,37
0,502
0,713
1,38
0,954
1,28
3,93

mar
0,482
0,775
1,42
0,254
0,622
2,14
0,617
2,25
9,65
0,42
1,14
8,37
0,56
1,9
5,79

apr
0,482
0,901
2,92
0,254
1,09
4,77
0,431
1,09
2,93
0,76
1,07
2,19
0,756
2,26
6,56

maj
0,263
0,34
0,761
0,224
0,467
1,71
0,271
0,353
1,44
0,241
0,473
1,87
0,666
1,13
3,84

jun
0,134
0,261
0,761
0,224
0,396
1,35
0,173
0,324
1,44
0,217
0,291
0,606
0,543
0,96
5,98

jul
0,109
0,234
0,761
0,224
0,311
1,01
0,173
0,272
0,842
0,195
0,454
1,41
0,47
0,787
3,84

avg
0,109
0,138
0,263
0,224
0,891
7,83
0,16
0,262
1,09
0,195
0,247
0,842
0,371
0,604
4,35

sep
0,109
0,181
0,761
0,224
0,493
2,44
0,236
0,845
4,23
0,195
0,306
1,11
0,291
0,564
3,26

okt
0,109
0,883
2,92
0,224
1,94
8,39
0,236
0,421
1,67
0,401
1,2
6,87
0,39
0,644
3,76

nov
0,263
1,6
15,8
0,683
2,15
10,1
0,236
0,59
3,07
0,606
4,34
12,5
0,543
0,94
2,32

dec
0,376
1,4
8,98
0,581
0,948
2,08
0,236
0,298
1,09
0,814
1,97
5,79
0,756
1,98
7,15

leto
0,109
0,708
15,8
0,224
0,875
10,1
0,16
0,812
13
0,195
1,06
12,5
0,291
1,19
7,15

0,85
1,91
6,23
0,359
1,78
8,76
1,21
2,68
5,84
0,622
1,43
4,71
1,25
3,75
16

0,56
0,756
1,54
0,491
0,977
2,64
0,572
0,808
2,76
0,427
0,716
2,64
1,11
2,05
14,2

0,38
0,559
2,59
0,4
0,945
13,9
0,408
0,61
1,93
0,377
0,569
2,78
0,691
1,32
14

0,38
0,56
4,24
0,537
1,01
15,5
0,408
0,553
1,21
0,329
1,28
25,3
0,556
1,13
7,83

0,342
0,483
3,06
0,592
2,03
31,1
0,438
0,559
1,95
0,408
0,564
2,76
0,556
0,915
9,94

0,275
0,473
2,94
0,537
1,13
5,42
0,537
1,61
13,1
0,371
0,535
4,71
0,337
0,546
2,92

0,464
1,38
8,65
0,641
3,87
38,4
0,542
1,01
5,04
0,528
2,01
25,7
0,386
1,03
6,4

0,85
2,81
42,9
1,55
4,37
39,5
0,491
1,2
5,55
0,618
8,68
37,1
0,622
1,47
3,87

0,717
2,32
20
1,18
2,27
5,38
0,491
0,735
2,52
1,97
3,69
13,5
1,61
3,91
18,7

0,275
1,38
42,9
0,359
1,84
39,5
0,408
1,72
42,1
0,329
2
37,1
0,337
2
18,7

datum
26.07.

Ekstremi / dan
0,14 26.6.1998

27. 11.
31.05.

30,6 1.10.1960
0,14 26.6.1998

22.11.
29.08.

30,6 1.10.1960
0,14 26.6.1998

26.11.
08.07.

30,6 1.10.1960
0,14 26.6.1998

07.11.
17.09.

30,6 1.10.1960
0,14 26.6.1998

13.12.

30,6 1.10.1960

06.09.

0,14 22.10.1985

27.11.
19.01.

53 01.11.1990
0,14 22.10.1985

22.11.
26.06.

53 01.11.1990
0,14 22.10.1985

25.01.
07.07.

53 1.11.1990
0,1422.10.1985

07.11.
18.09.

53 1.11.1990
0,14 22.10.1985

26.12.

53 1.11.1990

GRADAŠČICE V DVORU
2003

2002

2001

2000

1999

1,36
2,4
10,9
0,359
0,762
2,88
1,41
4,11
42,1
0,727
1,17
3,57
1,2
2,13
3,13

0,925
1,28
2,52
0,783
1,75
4,71
0,77
1,66
3,06
0,656
1,19
2,6
1,24
2,08
9,04

1,01
1,63
2,76
0,4
1,22
3,54
0,932
5,12
32
0,528
2,19
32,8
1,14
3,71
14

vir: Hidrološki letopis RS 2003, Hidrološki letopis RS 2002, Hidrološki letopis RS 2001, Hidrološki letopis RS 2000, Hidrološki letopis RS 1999

PRILOGA 6: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni.
Sem Barbara Nagode in kot absolventka Filozofske fakultete na Oddelku za geografijo pripravljam
diplomsko delo na temo suhi zadrževalniki v občinah Dobrova – Polhov Gradec in Horjul. V okviru
tega bom izvedla anketo med polnoletnimi prebivalci, s katero želim izvedeti javno mnenje o tej temi.
Prosim, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja, saj bo le čim večje število dalo ustrezno
sliko in bom lahko napisala dobro diplomsko delo. Anketa je anonimna.
1. spol (obkrožite):
2. starost:

M

Ž

____ let

3. Stanujete v: (obkrožite) Podolnici
Vrzdencu

Horjulu

4. Končana stopnja izobrazbe: (obkrožite) 1. 2.

Zaklancu
3.

4.

Brezju
5.

6.

Lesnem Brdu
7.

8.

9.

5. Ali ste seznanjeni z namero o izgradnji suhega zadrževalnika Brezje? (obkrožite)
1. DA
2. NE
6. Kakšna bo oblika zadrževalnika (kako bo izgledal)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________
7. Kdaj se bo zapornica na zadrževalniku spustila? (obkrožite)
1. ob vsakem dežju
2. le ob padavinah, ki povzročajo poplave v Horjulski dolini
3. le ob ekstremnih padavinah, t.i. 100-letnih poplavnih vodah
8. V primeru izgradnje suhega zadrževalnika bi običajne poplave zavzele (obkrožite)
1. enako površino kot do sedaj
2. večjo površino kot je bila pred izgradnjo suhega zadrževalnika
3. manjšo površino kot pred izgradnjo suhega zadrževalnika.
9. Zaradi suhega zadrževalnika se bodo poplavne vode na območju zadrževale (obkrožite)
1. manj časa kot do sedaj
2. enako dolgo kot do sedaj
3. dlje časa kot do sedaj (Koliko dni menite? ____)
10. Kaj menite o izgradnji suhega zadrževalnika? (obkrožite)
1. SEM ZA izgradnjo
2. SEM PROTI izgradnji

3. NE VEM

11.
Zakaj?_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________
12. Kje ste prvič izvedeli za namero o izgradnji? (obkrožite)
1. prebral/a v Našem časopisu na straneh Občine Horjul

2.
3.
4.
5.

prebral/a v Našem časopisu na straneh Občine Dobrova-Polhov Gradec
izvedel/a na občnem zboru krajanov
slišala od sosedov, prijateljev, znancev
drugo: _________________________________________

13. Kdaj ste prvič slišali za namero o izgradnji? (obkrožite)
1. leta 2004
2. leta 2005
3. leta 2006
4. leta 2007
5. drugo:_________
14. Ali ste zadovoljni z delovanjem pristojnih v občini na področju ne/izgradnje suhega
zadrževalnika Brezje? (obkrožite)
1. DA

2. NE

3. NE VEM

15. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, pojasnite zakaj:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Ali ste z obveščanjem s strani občine zadovoljni? (obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
17. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, razložite zakaj ne:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
18. Kaj pričakujete od občinske uprave (župan, občinski svet) sedaj?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
19. Ali boste podpisali peticijo proti izgradnji, ki bo posredovana vladi? (obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
20. Ali ste pripravljeni iti na referendum, da preprečite izgradnjo? (obkrožite)
1. DA
2. NE 3. NE VEM
21. Ali ste pripravljeni še kako drugače aktivno sodelovati pri nasprotovanju izgradnje?
(obkrožite)
1. DA
2. NE 3. NE VEM
22. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, kako?
1) sodelovanje v iniciativni skupini proti gradnji zadrževalnika
2) protestiranje pred parlamentom
3) protestiranje na mestu gradnje v začetku gradnje
4) drugo (navedite): ______________________________________________________
23. Ali želite, da vam posledice vplivov zadrževalnika predstavijo tudi strokovnjaki z MOP-a?
(obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
24. Ali bi šli na organiziran ogled katerega izmed že obstoječih suhih zadrževalnikov? (obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
25. Ali bi želeli , da vam svoje izkušnje predstavijo okoliški prebivalci teh že obstoječih suhih
zadrževalnikov? (obkrožite)
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1. DA

2. NE

3. NE VEM

26. Ali ste lastnik parcele na poplavnem območju predvidenega zadrževalnika? (obkrožite)
1. DA
2. NE
27. Ali imate v najemu obdelovalne površine na tem območju? (obkrožite)
1. DA
2. NE
Vprašanja od 28 do 33 izpolnite samo tisti, ki ste lastniki parcel na območju zadrževalnika.
**************************************************************************
28. Ali so vas kot lastnika parcele pristojni obvestili o nameri izgradnje zadrževalnika? (obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
29. Se vam zdi pravilno, da bo investitor z vami stopil v kontakt šele po sprejemu Državnega
lokacijskega načrta? (obkrožite)
1. DA
2. NE
3. NE VEM
30. Kako ocenjujete sedanje naravne razmere za kmetijstvo na tem območju? (obkrožite)
1. ZELO SLABE
2. SLABE
3. SREDNJE
4. DOBRE
5. ZELO DOBRE
31. Kaj sedaj pridelujete na teh
zemljiščih?_________________________________________________________
32. Kako bo suhi zadrževalnik vplival na kmetijsko pridelavo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________
33. V primeru izgradnje suhega zadrževalnika boste:
1) zemljišče prodali
2) sprejeli odškodnino
3) sprejeli nadomestno zemljišče
4) zemljišče uporabljali kot ste ga do sedaj
5) želeli prejemati ekološko rento
6) spremenili vrsto uporabe
7) drugo: ___________________
***********************************************************************************
*****
Vprašanja od 34 do 37 izpolnite samo tisti, ki imate parcele v najemu.
34. Kako ocenjujete sedanje naravne razmere za kmetijstvo na tem območju? (obkrožite)
1. ZELO SLABE 2. SLABE
3. SREDNJE 4. DOBRE
5. ZELO DOBRE
35. Kaj sedaj pridelujete na teh
zemljiščih?_________________________________________________________
36. Kako bo suhi zadrževalnik vplival na kmetijsko pridelavo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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37. V primeru izgradnje suhega zadrževalnika boste:
1) zemljišče uporabljali kot ste ga do sedaj
2) spremenili vrsto uporabe
3) zemljišča ne boste več uporabljali
4) drugo: ____________________________________

Kaj menite o vplivih suhega zadrževalnika Brezje? (obkrožite)
38. Ali je vaša hiša sedaj na poplavno ogroženem mestu?
1. DA

2. NE

3. NE VEM

39. Ali menite, da bo v primeru izgradnje suhega zadrževalnika vaša hiša poplavno ogrožena?
1. DA

2. NE

3. NE VEM

40. Kakovost pitne vode iz lokalnega vodovoda se bo zaradi suhega zadrževalnika:
1) izboljšala
2) poslabšala
3) suhi zadrževalnik ne bo vplival na kvaliteto pitne vode.

41. Število žuželk in škodljivcev se bo zaradi suhega zadrževalnika:
1) zmanjšalo
2) povečalo
3) suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva.

42. Horjulska dolina bo zaradi izgradnje suhega zadrževalnika za izletnike in športnike postala:
1)
2)
3)
4)

manj privlačna
bolj privlačna
čisto neprivlačna
enako privlačna kot brez zadrževalnika.

43. Izgradnja suhega zadrževalnika bo poslabšala pejsažno podobo Horjulske doline.
1. DA
2. NE
44. Zaradi suhega zadrževalnika se bo število delovnih mest v Horjulski dolini:
1) zmanjšalo
2) povečalo
3) suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva

45. Zaradi suhega zadrževalnika se bo v Horjulski dolini število priselitev
1) zmanjšalo
2) povečalo
3) suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva

46. Zaradi suhega zadrževalnika se bo število novih investitorjev, podjetnikov in podjetij
1) zmanjšalo
2) povečalo
3) suhi zadrževalnik ne bo imel bistvenega vpliva

47. Zaradi suhega zadrževalnika se bodo pogoji za kmetijstvo:
1) zelo izboljšali
2) izboljšali
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3) poslabšali
4) zelo poslabšali
5) suhi zadrževalnik na to ne bo imel vpliva.

48. Ali menite, da bo zaradi suhega zadrževalnika kdaj onemogočen cestni promet v Horjulski
dolini?
1. DA

2. NE

3. NE VEM

49. Ali menite, da bi okoliške vasi morale prejeti ekološko rento (denarno nadomestilo za
degradirano okolje) v zameno za postavitev suhega zadrževalnika?
1. DA
2. NE
3. NE VEM
50. Kaj predlagate, kako bi zaščitili poplavna območja namesto izgradnje zadrževalnika Brezje?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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