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Izvleček
Namen diplomske naloge je izdelati analizo vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
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izliva v Ljubljanico. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča je izvedena na podlagi
podatkov o vrsti rabe in lastništva za posamezno parcelo, ki so zavedeni v zemljiški knjigi. Za
potrebe analize je določena tudi meja vodnega zemljišča Malega grabna in meja pribreţnega
zemljišča tekočih voda, kot to določa Zakon o vodah.
Za pridobitev rezultatov je uporabljen program AutoCAD Map, geografski informacijski
sistem za AutoCAD, ki omogoča izdelavo, podporo ter analizo prostorskih kartografskih
podatkov v računalniško podprtem okolju. AutoCAD Map lahko digitalizira, ohranja,
shranjuje, analizira in grafično prikaţe prostorske podatke, ki predstavljajo prostorske zveze
med objekti, prikazanimi na kartah ali zemljevidih ter ustvarja tematske karte in legende. Z
izdelavo topologije katastra ter topologije vodnega in pribreţnega zemljišča omogoča
program izdelavo presekov topologij, katerih dobljeni rezultati so deleţi posameznih parcel s
pripadajočo vrsto rabe in lastništva na obravnavanem območju. Nato sledi primerjava
dobljenih rezultatov z digitalnimi ortofoto posnetki, kar omogoča primerjavo digitalnega
katastra in dejanskega stanja. V nadaljevanju sledi preverba vrsta rabe in lastništva za
zemljišča na območjih, kjer bi bila potrebna širitev struge Malega grabna za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane.
Vsi rezultati so ovrednoteni in prikazani v grafih, v zaključku pa so podane ugotovitve.
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Abstract
The purpose of this graduation thesis is to produce an analysis of the water and waterside land
of Mali Graben Stream. The first part contains the description of the Gradašica Stream
watershed. The basic characteristics of the river system's topography, hydrography and
hydrology, are briefly described. What follows is the detailed description of Mali Graben
Stream, which flows on the south west part of Ljubljana and is an alternative name for the
Gradašica Stream from the Bokal dam to the river's confluence with the Ljubljanica. The
analysis of the water and waterside land is based on the data about the use and ownership of
the single plots of land as cited in the land registry. For the purpose of the analysis it has also
been set the boundary of the water and the waterside land of the running waters of Mali
Graben Stream, as prescribed by the water legislation.
To obtain the results it has been used the program AutoCAD Map, a geographical information
system for AutoCAD, that allows the creation, support and analysis of spatial cartographic
data in a digital environment. With the creation of the topology of the land registry and the
topology of the water and waterside land, the program allows for the creation of cross sections
of topologies, the results of which are parts of single plots of land with the type of use and
ownership that goes with it. I then compared the resulting data with areal photographs and
thus I got a comparison between the digital data and the actual situation. Next I checked the
type of use and ownership for plots where there was a need to expand the banks of the Mali
Graben Stream for the purpose of flood control in the south west part of Ljubljana.All results
are shown in graphs, which have been evaluated and in the and there are the conclusions.
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1

1.0 UVOD

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor,
opravlja na področju kakovosti voda več nalog, med drugim tudi upravlja z vodami na način,
da varuje vodo v vseh njenih pojavnih oblikah, ureja vode in odloča o rabi voda. Pri tem
upošteva več načel:
načelo celovitosti v povodju, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda,
soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov,
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb varnosti
prebivalstva in njihovega premoţenja,
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
doseganje dobrega stanja voda v kakovostnem smislu,
dolgoročnega varstva razpoloţljivih vodnih virov,
spodbujanje trajnostne rabe voda,
ekonomskega vrednotenja voda (vključevanje stroškov obremenjevanja, varstva in
urejanja voda v ceno vode),
sodelovanje javnosti pri sprejemanju načrtov upravljanja z vodami,
upoštevanje najboljših razpoloţljivih tehnik in dognanj znanosti o naravnih
zakonitostih.
V sklop urejanja voda sodi tako gradnja in vzdrţevanje vodne infrastrukture kot tudi
upravljanje z vodnimi zemljišči, kar pa naj bi pripomoglo k večjemu varstvu pred škodljivim
delovanjem voda oziroma k večjemu varovanju ljudi in njihovega premoţenja, doseganju
dobrega stanja voda ter ohranjanju in uravnavanju vodnih količin.
Finančna sredstva za reševanje problemov povezanih z urejanjem vodotokov se zagotavlja iz
drţavnega proračuna, dejstvo pa je, da je potreb bistveno več kot razpoloţljivih finančnih
sredstev. Zato se zadeve rešujejo postopoma in glede na prioritete.
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V strugah vodotokov se odvijajo dinamični procesi (erodiranje, poglabljanje), ki so ponavadi
vzrok za spreminjanje struge ali poplavljanje.
V Sloveniji se velikokrat srečujemo z dejstvom, da je vodotok v daljni in bliţnji preteklosti
zapustil osnovno strugo oziroma le delno spremenil svoj tok. S tem se je vodno zemljišče tega
vodotoka spremenilo, medtem pa so zemljiške parcele ostale enake. To pomeni, da prihaja do
odstopanj, oziroma, da potok ne teče več po zemljišču, ki je v katastru evidentirano kot vodno
zemljišče, temveč teče po zemljišču, ki nima statusa vodnega zemljišča. Problem se pojavi
seveda takrat, ko se vodno zemljišče ustvari na parceli v lasti fizične osebe.
Takšni pojavi so na območju naše drţave precej pogosti, zato je Zakon o vodah določil, da je
potrebno do 10.08.2012 vzpostaviti evidenco vodnih zemljišč, kar pomeni popis dejanskega
stanja in uskladitev knjiţnega stanja z dejanskim stanjem.
Problematiko vodnih zemljišč bom poskušala predstaviti v svoji diplomski nalogi, namen
katere je tudi ugotoviti dejansko stanje zemljišč na vodotoku Malega grabna, saj je drţavi v
interesu varovati in upravljati dejanska vodna zemljišča.

V diplomski nalogi sem v poglavjih, kjer navajam Zakon o vodah, uporabila termin iz zakona
t.j. priobalno zemljišče tekočih voda, drugje pa sem po dogovoru s prof. Brillyjem namesto
termina iz Zakona o vodah, uporabila termin pribreţno zemljišče tekočih voda.
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2.0 OPIS POREČJA GRADAŠČICE

2.1 Osnovne značilnosti
Porečje Gradaščice se razprostira na območju prehoda iz dinarskega v alpski svet. Povirni del
tvori izredno razgibano hribovje Polhograjskih dolomitov, ki je razbrazdano s številnimi
grapami in dolinami. Veliko razbrazdanost gre pripisati predvsem večji vodnatosti tega
območja, ki je precej višja kot v drugih delih širšega vodnega območja (PUH, 1995). Zaradi
specifične orografske lege so zelo pogosti izredno močni nalivi, ki povzročajo visoke vodne
odtoke. Zgornji del porečja ima izrazito pahljačasto obliko.
Porečje Gradaščice obsega 154,3 km². Njegova meja poteka na severu po osrednjem grebenu
Polhograjskega hribovja, ki se vije od Ljubljane (Šentvida), prek Toškega čela, Svete
Katarine, Grmade in Tošča do Pasje ravni. Tu meja zavije proti jugu in se prek grebenov
Sivke, Gabrovca, Špika in Kovčka spusti na juţni hrbet Polhograjskega hribovja, ki poteka
med dolino Horjulščice in Ljubljanskim barjem (VGI, 2001; Classification of the…, 2004).
2.2 Topografske značilnosti
Reko Gradaščico tvorita dva glavna hudourniška potoka, po katerih je Gradaščica tudi dobila
ime, Boţna in Mala voda. Boţna, levi povirni krak, odmaka severni del zgornjega dela
porečja, Mala voda pa se steka iz ozke doline med Prapročami in Korenom. Pred zdruţitvijo
dobita oba povirna kraka še nekaj manjših pretokov, med katerimi je iz poplave leta 1924
najbolj znan Mačkov graben. Ostali pomembnejši pritoki, ki se stekajo v dolino Gradaščice
med Polhovim Gradcem in Dobrovo, so še Prošča, Belica in Ţerovnikov potok. Vsi pritoki,
vključno s povirnima krakoma, so hudourniki. Padec doline je med Polhovim Gradcem in
Dobrovo precej velik (pribliţno 4,5 ‰), zato se visoke vode kljub poplavam ne zadrţujejo.
Na poplavnih območjih pa se pojavljajo sorazmerno močni tokovi (VGI, 2001).
Največji pritok Gradaščice je Horjulščica (Horjulka), ki izvira v hribovju pod Šentjolom. V
Gradaščico se izliva tik nad zahodno Ljubljansko obvoznico pri Kozarjah. Zaradi drugačne
oblikovanosti porečja in razširjene doline pri Horjulu je v primerjavi z Gradaščico manj
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hudourna. Pri Šujici oziroma Dobravi se dolina Gradaščice razširi. Celotno območje med
Šujico in Gradaščico je poplavno in tvori naravno retenzijo oziroma naravni zadrţevalnik
visokih voda (VGI, 2001).
Na Bokalškem jezu se Gradaščica razdeli v dva vodotoka, in sicer v Mestno Gradaščico in
Mali graben, ki nato 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. Pri kriţišču Koprske z Jamovo cesto se v Mestno
Gradaščico izliva Glinščica in nato tečeta skupaj do Ljubljanice (VGI, 2001).
Gradaščica je v zgornjem toku sorazmerno naravna. Večja regulacijska dela so izvršena le na
Mali vodi med Brišami in Polhovim Gradcem. Vsi ostali posegi, ki so bili izvedeni na Boţni
in Mali vodi, so bili protierozijski ukrepi. Daljši regulacijski odseki se pojavljajo šele pri
Šujici. Horjulščica je regulirana na daljših odsekih, in sicer na območju Horjula ter na
posameznih odsekih vzdolţ doline med Brezjem in Razori. Kljub delnim regulacijam se
pogoji zbiranja in odtokov voda niso bistveno spremenili. Poplavna območja pri Horjulu in
Razorih so še vedno aktivna. Prav tako se tudi ni bistveno spremenila pokrovnost porečja in
tako tudi odtoki voda v primerjavi s stanjem pred desetletji niso bistveno drugačni (VGI,
2001).
2.3 Hidrološke značilnosti
Porečje Gradaščice sega daleč v Polhograjsko hribovje. Strma pobočja, sorazmerno velike
nadmorske višine in obilne padavine (srednje letne količine od 1600 do 1700 mm) vplivajo na
hiter dvig gladine Gradaščice. Konica stoletnega visokovodnega vala doseţe v profilu nad
Bokalškim jezom kar 243 m³/s. Zlasti nalivi lahko v Polhograjskem hribovju doseţejo izredno
intenziteto, saj so okoliške ombrometrske postaje ob katastrofalnih vodah leta 1926 zabeleţile
višino dnevnih padavin 300 mm. Za Gradaščico je značilen deţno – sneţni reţim z dvema
viškoma in enim izrazitim niţkom. Prvi višek je novembra in decembra, drugi višek pa marca
in aprila. Viška povzročajo jesenske oziroma pomladanske padvine in taljenje snega. Niţek je
poleti, z najniţjim pretokom junija (MK, 1999).
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Gradaščica ob visokih vodah rada poplavlja. Zaradi poplavljanja, in s tem počasnejšega
odtoka, se konice visokovodnih valov niţajo. Tudi zaradi sovpadanja visokovodnih valov
pritokov in same Gradaščice so dejanske visoke vode niţje od teoretičnih. To pomeni, da bi se
z večanjem korit in urejanjem manjših jarkov za hitrejšo odvodnjo, vrednosti sedanjih
dejanskih voda lahko pribliţale vrednostim teoretičnih visokih voda (IzV, 2002).
Dejanske visoke vode so nekako odsev trenutnega stanja pokrovnosti porečja, klimatskih
značilnosti in urejenosti odvodnje. Vsako reguliranje korit lahko pomeni za prereze dolvodno
poslabšanje odtočnih razmer, saj se lahko spremeni delno oblika valov, predvsem pa hitrost
potovanja konice vala, in s tem sovpadanje visokovodnih valov (IzV, 2002).
Razlike med dejanskimi in tepretničnimi visokimi vodami dajejo slutiti, s kakšnimi
potencialnimi visokimi vodami bi bilo treba računati, če bi pristopili k zmanjšanju poplavnega
območja, povečanju neprepustnih površin in pospeševanju odtokov brez kompenzacijskih
posegov (IzV, 2002)
2.4 Poplave na območju povirja Gradaščice
Reka Gradaščica je v svojem povirnem delu izrazito hudourniška. Visoke vode Gradaščice so
v preteklosti največ škode povzročile pri dveh katastrofalnih poplavah. Prva se je zgodila 8.
avgusta 1924, druga pa ţe čez dobri dve leti 26. in 27. septembra 1926 (PUH, 1995).
8. avgusta 1924 je neurje, ki je divjalo po Polhograjskih dolomitih, povzročilo velike poplave
v porečju Gradaščice ter v dolinah Poljanščice, Hrastnice in Ločnice. Neurje z deţjem se je še
okrepilo okoli 9. ure zvečer. Vode so iz minute v minuto naraščale in s seboj nosile velike
količine drevja s koreninami, raznega materiala in celo skale. Najhuje je bilo ob strugi
Gradaščice. Močno sta trpeli Dobrova in vas Kozarje. Voda je poplavila celo dolino do vasi
Šujica. Ker je Gradaščica na nekaterih mestih narasla celo do višine 7 metrov, so bile najbolj
prizadete naslednje vasi: Polhov Gradec, Pristava, Srednja vas, Šujica, Gabrje, Hrastenica,
Belica, Dol in Dolenja vas. Okoli treh zjutraj je voda pridrla v Ljubljano in se razlila zlasti
okoli bregov Gradaščice. Gradaščica in Mali graben sta bila posledično kalna in umazana.
Voda je deloma preplavila tudi Trţaško cesto. Na Viču je voda ogroţala nekaj objektov in
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poplavila območje daleč naokoli. Viško pokopališče je bilo tako umazano od blata in ilovice,
da je bil dostop nanj nemogoč (PUH, 1995).
Naslednja katastrofalna poplava se je zgodila ţe čez dobri dve leti, 26. in 27. septembra 1926,
ko si ljudje še niso povsem opomogli od poplav iz prejšnjih let. Najhuje je bilo prizadeto
območje v trikotniku Ljubljana – Vrhnika – Škofja Loka, močno pa so bila prizadeta tudi
druga območja po Sloveniji. Dan po poplavi, 28. septembra 1926, so slovenski dnevniki za
področje Ljubljane in bliţnje okolice dokaj podrobno opisali razdejanja, ki jih je povzročila
podivjana voda, precej manj zanesljivo pa so častniki poročali o tistem, kar se je dogajalo na
najbolj prizadetih območjih, saj so bile prometne poti in druge povezave s temi kraji povečini
prekinjene. Po opisih je voda na Viču in v Roţni dolini stala mestoma dva metra visoko, vsa
dolina med Vičem, Kozarjami, Podsmreko ter proti Šujici in Polhovem Gradcu pa je bila
popolnoma poplavljena. Sredi tega ogromnega jezera je drvel tok Gradaščice naprej proti
Viču s tako silo, da se je drveča voda penila v višini 200 metrov, medtem ko ima normalna
struga Gradaščice kvečjemu 3 do 4 metre širine. Celotno Ljubljansko barje je bilo pod vodo,
Polhov Gradec pa je bil popolnoma odrezan od sveta (PUH, 1995).
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3.0 MALI GRABEN

3.1 Osnovne značilnosti
3.1.1 Splošno
Mali graben je drugo ime za Gradaščico v njenem spodnjem toku. Od Bokalškega jezu pa do
izliva v Ljubljanico opravi vodotok pribliţno 6 km dolgo pot, povprečen padec pa je 0.17 %.
Čeprav je bil Mali graben skoraj v celoti reguliran, predvsem z namenom zagotavljanja
ţelenega pretoka do 170 m³/s, zelo pogosto poplavlja niţje leţeča območja ob sami strugi
(Classification of the…, 2004).

Omočje Malega grabna v Ljubljani (Agencija RS za okolje, Interaktivni naravovarstveni atlas,
http://kremen.arso.gov.si/nvatlas/ewmap.asp)
Mali graben je sprva tekel daleč proč od urbanega območja Ljubljane. S hitrim razvojem
mesta v pomembno kulturno, politično in gospodarsko središče regije je postal meja med
urejenim urbanim območjem in zelenim mestnim obrobjem. V zadnjih dveh desetletjih se je
urbanizacija preselila tudi na desno stran Malega grabna. Poleg juţne obvoznice je ob Cesti
dveh cesarjev nastala tudi industrijsko – obrtna cona. Bistveno se je povečala tudi poseljenost
območja, saj so nastala nekatera nova naselja (Sibirija, Rakova Jelša), poleg katerih na obeh

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

8

bregovih gradijo nova, za katera je potrebno izdelati ustrezno komunalno infrastrukturo. Poleg
deponije komunalnih odpadkov so ob AC zgrajene posamezne servisne dejavnosti.
Pričakovati je, da se bodo tudi v prihodnje pojavljale ţelje po izrabi tega dela Ljubljane. Vsi ti
posegi v prostor pa preprečujejo naravno razbremenjevanje voda proti Barju (Classification of
the…, 2004; VGI 2001).

3.1.2 Osnovne lastnosti struge
Na območju Malega grabna je mogoče zaznati dve geološki osnovi, od katerih je odvisen tako
fizični videz vodotoka in njegovih breţin kot neposredne okolice. V predelu zgornjega toka
do Dolgega mostu je struga še prodnata in svet se iz smeri Polhograjskih dolomitov počasi
umirja, ravna. Od Dolgega mostu proti izlivu v Ljubljanico pa prevladuje barjanska, ravninska
struga (ZIL, 1989), ki je danes regulirana s klasičnim trapeznim koritom. Radiji krivin se
gibljejo od 200 do 300 m, razen na nekaj mestih, kjer struga močno zavije. Noţica profila je
urejena v grobem lomljencu, ki omogoča tudi zamuljenje in zaraslost bregov, ter tako ustvarja
nadomestek prvotnega, naravnega okolja. Naknadno so bili v strugo umeščeni tudi nizki
pragovi, ki ustvarjajo razgiban tok in večjo vodno površino ob srednjih in predvsem nizkih
pretokih. Povprečna širina dna struge je od 10 do 12 m.
Na nekaterih predelih se vzdolţ Malega grabna razprostirajo široke poplavne ravnice. Gosto
naseljena območja se nahajajo na severnem delu Malega grabna in so usmerjena proti središču
mesta, širijo pa se tudi proti juţnemu delu potoka (Classification of the…, 2004).
3.1.3 Geomorfološke in geomehanske značilnosti tal
Relief območja Malega grabna je skoraj raven, z rahlim padcem proti vzhodu. Pri talnih
razmerah ga označujejo značilnosti barjanskega obrobja in celo ţe pravega barja, na celotnem
območju prevladujejo sedimenti, značilni za Ljubljansko barje. Njihove slabe geomehanske
lastnosti (izrazito slaba nosilnost, visoka talna voda, velika seizmična občutljivost, ipd.) so v
območju Malega grabna nekoliko izboljšane zaradi peščenih in prodnih nanosov reke, vendar
pa so ti naneseni samo v relativno ozkem pasu ob sami strugi (ZIL, 1989).
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Temeljna tla sestavljajo sive meljaste gline, med katere se vrivajo plasti drobnih peskov in
gradaškega proda. Te dokaj stisljive in heterogene plasti segajo do globine 15 do 20 m pod
površino terena, kjer so sloji savskega proda. Značilno je menjavanje plasti meljev, drobnih
peskov in deloma gline v površinskih plasteh do globine okoli 15 m. Globje prevladujejo
preteţno prodni nanosi Gradaščice in Save. V večjih globinah ţe nastopajo preperine
permokarbonskih skrilavcev in peščenjakov (ZIL, 1989).
Heterogenost tal prinaša tudi manjšo nosilnost. Dopustne obremenitve tal znašajo povprečno
okoli 0,1 – 0,16 kN/cm². Pri graditvi objektov je treba posebno paziti na temeljenje, kajti
pričakovati je treba še precejšnje usedke. Te značilnosti ovirajo predvsem pri gradnjah višjih
objektov, pri urejanju struge pa ne (oblikovanje breţin, gradnja oziroma postavitev manjših
pragov ipd.) (ZIL, 1989).
Tla v območju Malega grabna lahko razdelimo v dve kategoriji:
tipična barjanska tla,
netipična barjanska tla (zaradi nanosov vodotoka).
3.1.4 Morfološke značilnosti
Po študiji v sklopu projekta URBEM je dno struge Malega grabna naravno, breţine so
tehnično urejene, čeprav so gosto zasejane s travo in obreţno vegetacijo. Indeks vijugavosti
potoka je 1.15, lokalna vijugavost pa je še zmanjšana zaradi preteklih regulacij. Obravnavano
območje Malega grabna po projektu URBEM ima trapezni prečni profil z utrjenimi
breţinami. Hidromorfološki elementi kot so tolmuni, brzice, skale, jezovi so bili delno
odstranjeni iz struge. Med obnovitvenimi deli v 80-ih letih so bili zgrajeni številni jezovi, ki
so spremenili morfološko zgradbo dna struge ter potek rečne struge Malega grabna
(Classification of the…, 2004).
3.1.5 Biološke značilnosti
Čeprav je struga Malega grabna doţivela intenzivne regulacije, je obreţna vegetacija ostala
dobro razvita in se razprostira v širini od 12 do 20 m. Po projektu URBEM (Classification of
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the…, 2004) pa lahko za vrednotenje horizontalne razporeditve uporabimo naslednjo
klasifikacijo:
Širina roba obreţne vegetacije:
1. Brez obreţne vegetacije;
2. Ozki pas obreţne vegetacije (0-12m);
3. Srednje ozki pas obreţne vegetacije (12-20m);
4. Širok pas obreţne vegetacije (>20m).
Po zgornji razvrstitvi spada Mali graben v tretji razred in ima srednje ozki pas obreţne
vegetacije. Širino roba vegetacije ob vodotoku pa shematsko prikazuje spodnja slika.

Širina obreţne vegetacije (Classification of the…Methodology, 2004, str.25)
Zaradi obseţne vegetacije je vodotok močno zasenčen. Raznolikost vodnih in kopenskih
rastlin je velika (Classification of the…, 2004).
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Razširjenost vegetacije ob Malem grabnu (Classification of the…, 2004, str.157)
3.1.6 Naravno in tehnološko tveganje
Naravno tveganje v rečnem koridorju je povezano s poplavami in erozijo rečnih breţin in je
odvisno od geološke strukture in hidrološkega reţima. Ranljivost urbanih površin je ob
Malem grabnu zaradi poplav visoka. Ocenjeno je bilo, da več kot 75 % območij ob vodotoku
ogroţajo 100 –letne visoke vode. Vendar pa ni bilo ugotovljeno delovanje erozijskih procesov
na breţine niti ogroţenost zaradi plazov (Classification of the…, 2004).

3.1.7 Kvaliteta urbanega okolja
Študija projekta URBEM prikazuje, da se na levem bregu Malega grabna proti severu
razprostirajo kvalitetna stanovanja in hiše v privatni lasti ter trgovsko središče s koristno
infrastrukturo za ljudi. Padavinska voda, ki odteka s površja, je speljana v reko. Individualne
hiše s slabo razvito javno infrastrukturo so večinoma razširjene ob desnem bregu Malega
grabna in na območju juţno od njega. Vzporedno z levim bregom Malega grabna poteka Pot
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spomina in tovarištva, ki je pomemben element urbanega okolja, saj prispeva k njegovi
privlačnosti in udobnosti.

Kvaliteta urbanega okolja (Classification of the…, 2004, str.159)

Prometna infrastruktura ob Malem grabnu (Classification of the…, 2004, str.166)
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3.1.8 Topografske značilnosti
Območje vodotoka Malega grabna se razdeli na šest posameznih odsekov:
a. Odsek od Bokalškega jezu do Ceste Dolomitskega odreda
Pri Bokalškem jezu se Gradaščica razcepi na Mali graben in Mestno Gradaščico.
Visoke vode tečejo nato po Malem grabnu. Smer toka se obrne od vzhoda proti jugu.
Pod jezom je korito naravno zaraščeno z zmerno obreţno zarastjo, v razširjenem delu
struge pa se oblikuje manjše prodišče, ki ga občasno strojno odstranijo. Zaradi
naravno oblikovanih breţin, ki se na obeh straneh iztekajo v travnik, ter naravne
obraslosti vodotoka, spada ta del med najbolj sonaravno urejene odseke (VGI, 2001).
b. Odsek med Cesto Dolomitskega odreda in Dolgim mostom
Na tem odseku teče Mali graben v sorazmerno naravnem koritu, kjer so breţine na
obeh straneh utrjene s kamnometom iz lomljenca. Obreţno vegetacijo dopolnjujejo
poplavne depresije kot na primer Češminj. Klasične ureditve so vidne le na območju
premostitev (pod mostom ceste Dolomitskega odreda, pod AC viaduktom in pod
Dolgim mostom). Na tem odseku teče Mali graben mimo kmetijskih površin. Na
območju teniških igrišč se korito struge razširi (VGI, 2001).
c. Odsek med Dolgim mostom in mostom pod juţno obvoznico
Ta odsek Malega grabna je bil reguliran z izgradnjo Ljubljanske obvoznice. To je
edini odsek, kjer preide Mali graben na juţno stran glavnih komunikacij in je s tem
omogočeno naravno razbremenjevanje vod proti Barju. Na ostalih odsekih zaradi
juţne obvoznice in smetišča to ni več mogoče. Z urbanizacijo in izgradnjo juţne
obvoznice je bil ta odsek reguliran v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Izveden je
kot klasična regulacija s travnatimi breţinami in zavarovanjem pete z lomljencem. V
dno so vdelani posamezni nizki bregovi, ki vplivajo na potek gladin nizkih vod (VGI,
2001).
d. Odsek Malega grabna od prečkanja AC do mostu na Cesti v Mestni log
Na tem odseku preide Mali graben na severno stran avtoceste. Odsek je v celoti
reguliran. Z leti se je regulacija počasi zaraščala. Prvotno izvedene travnate breţine so
danes močno zaraščene, mestoma tudi neprehodne, kar preprečuje vidni in fizični stik
z vodo. Poleg običajne obreţne vegetacije (vrba, jelša,…) so se močno razbohotile
tudi posamezne zajedalske vrste (japonski dresnik), ki preprečujejo postopen razvoj
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naravnih vrst. Z zaraščanjem so se spremenile hidravlične značilnosti Malega grabna.
Dokler so bile rastline gibke, je bil vpliv majhen. Z olesenitvijo pa je bila praktično
popolnoma izločena leva breţina. V korito so bili vgrajeni posamezni kamniti pragovi,
ki ustvarjajo bolj razgiban tok in večjo vodno površino ob srednjih in predvsem ob
nizkih pretokih. Ta sprememba načrtovanega profila v primerjavi s prebohotno
zarastjo bistveno manj vpliva na potek gladin visokih vod. V sušnih obdobjih je na
tem delu narejen odvzem vode za namakanje pridelovalnih površin vrtnarije. Na
desnem bregu so vzdolţ celotnega odseka kmetijske površine, na levem pa se
razprostira stanovanjska soseska (VGI, 2001).
e. Odsek od Ceste v Mestni log do juţne vpadnice
Tudi ta odsek je v celoti reguliran. Med Malim grabnom in Murglami se nahaja nekaj
10 m širok pas, po katerem je speljana Pot, preostala površina pa je travnata ali
preurejena v vrtičke ali športne površine. Pozidava sega do Malega grabna le pri
Mokriški ulici. Na desnem bregu so med Cesto dveh cesarjev in Malim grabnom
pozidane skupine individualnih hiš. Nekatere od njih so postavljene neposredno v
bliţino vodotoka. Samo korito je močno zaraščeno (VGI, 2001).
f. Odsek od juţne vpadnice do izliva v Ljubljanico
Celotni izlivni odsek je reguliran. Odsek med juţno vpadnico in mostom na Opekarski
cesti je relativno kratek. Pod Opekarsko je korito sprva utesnjeno med individualne
hiše, nato pa se pri šoli profil razširi. Od tu naprej ločuje strugo in hiše širši obreţni
pas (VGI, 2001).

3.1.9 Dostopnost
Mali graben od njegovega zgornjega toka pa do izliva v Ljubljanico prečka trinajst
premostitev, od tega jih je osem namenjeno prečkanju avtomobilskega prometa, eden je
namenjen ţelezniškemu prometu, štirje pa so namenjeni pešcem in kolesarjem. Dobro
vzdrţevane peš poti in kolesarske poti so značilne za območje severno od vodotoka.

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

15

3.1.9.1 Most na cesti Dolomitskega odreda
Prvotno je na tem mestu stal kamnit obokan most, ki je imel pretočno zmogljivost le okrog
130 m³/s, sedanji, novejši most pa je bil zgrajen med rekonstrukcijo ceste Dolomitskega
odreda. Na podlagi hidravličnih presoj je bilo ugotovljeno, da obstoječ most prevaja
maksimalno 210 m³/s (VGI, 2001).
Konstrukcija mostu je armiranobetonska in Mali graben premosti v treh razponih dolţine 10,0
+ 15,0 + 10,0 m. Glavno nosilno konstrukcijo tvori plošča kontinuirane izvedbe, ki je togo
povezana z dvema vmesnima stenskima podporama, na obreţnih podporah pa leţi na posebej
za to pripravljenih leţiščih. Obe podpori sta preko pilotov globoko temeljeni v raščeno
hribino. Pod krajnima poljema je korito struge zaščiteno s kamnito oblogo. Dolvodno od
mostu je izveden kamnit prag, ki z zmanjšanjem padca struge varuje opornike pred erozijo.
Os mostu poteka pravokotno na vodotok (Stibilj, 2003). Voziščna konstrukcija na mostu je
namenjena dvosmernemu motornemu prometu, urejeni pa so tudi pločniki za pešce.

Slika 3.1: Most na Cesti Dolomitskega odreda, pogled dolvodno (februar 2008)
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3.1.9.2 Avtocestni viadukt Dolgi most
Avtocestni viadukt Dolgi most je zgrajen kot montaţna prednapeta armiranobetonska
konstrukcija preko več polj. Pod enim od njegovih polj teče tudi Mali graben. Podporno
konstrukcijo sestavljajo masivni armiranobetonski stebri, ki se na vrhu razširijo v konzolni
nosilec, na katerega so nato poloţeni montaţni prednapeti nosilci. Preko njih poteka
armiranobetonska plošča, ki nosi vozišče avtoceste. Objekt je niveletno postavljen zelo
visoko, tako da je tok vode pod njim neoviran. Os objekta poteka glede na strugo pod kotom
(Stibilj, 2003). Voziščna konstrukcija se uporablja izključno za motorni promet.

Slika 3.2: Avtocestni viadukt, pogled gorvodno (februar 2008)
3.1.9.3 Peš brv pri Dolgem mostu
Betonska brv, ki je namenjena pešcem, poteka tik nad ţelezniškim mostom in je kljub
novogradnji hidravlično poddimenzionirana. Gre za montaţno prednapeto konstrukcijo, ki
Mali graben premosti v enem razponu. Konstrukcijo sestavljata dva prednapeta nosilca
pravokotnega prereza, na katera je nato zabetonirana armiranobetonska plošča. Nosilca sta na
bregu pritrjena na obreţna opornika, ki sta s piloti globoko temeljena v raščeno hribino. Kljub
velikemu razponu brvi je njen spodnji rob postavljen tako nizko, da pride do zajezbe ţe pri
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vsaki malo višji vodi. Za nemoten potek visokih voda na tem območju bi bilo treba brv
odstraniti (VGI, 2001).

Slika 3.3: Peš brv pri Dolgem mostu, pogled dolvodno (februar 2008)
3.1.9.4 Ţelezniški most
Ţelezniški most na Dolgem mostu, ki prečka Mali graben, je jeklena konstrukcija preko dveh
polj, ki sta sestavljeni iz varjenih I profilov med seboj povezanih s prečniki v stabilno celoto
(Stibilj, 2003). Objekt je hidravlično zasnovan dokaj neugodno, saj je na sredini korita podprt
z debelim stebrom, ki ovira pretok vode, saj se na tem mestu občasno nabira plavje (Slika
3.4). Opisani ţelezniški most je namenjen dvotirnemu ţelezniškemu prometu na progi
Ljubljana – Divača.
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Slika 3.4: Plavje pred podpornim stebrom Ţelezniškega mostu, pogled dolvodno (oktober
2007).

3.1.9.5 Most na Lipanovi ulici
Cestni premostitveni objekt na Lipanovi ulici je armiranobetonska konstrukcija preko treh
enakih polj dolţine 14,0 m. Spodnja podporna konstrukcija je sestavljena iz dveh obreţnih
opornikov s pravokotnimi krili in dveh vmesnih opor, ki sta umeščeni na rob struge. Vmesni
opori sta sestavljeni iz dveh okroglih stebrov premera 80 cm, ki sta na zgornjem koncu
povezana z močnim armiranobetonskim nosilnim jarmom. Zgornjo voziščno konstrukcijo
objekta sestavlja kontinuirana armiranobetonska plošča, ki leţi na posebej prirejenih leţiščih,
ki zagotavljajo zadostne pomike pri delovanju temperaturnih obremenitev. Niveleta
premostitvenega objekta ima padec 2,7 % (Stibilj, 2003). Vozišče mostu je namenjeno
dvosmernemu motornemu prometu.
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Slika 3.5: Most na Lipanovi cesti, pogled gorvodno (februar 2008)
3.1.9.6 Most na juţni Ljubljanski obvoznici
Glavno nosilno konstrukcijo premostitvenega objekta tvori kontinuirana armiranobetonska
plošča, ki je poloţena na dve vmesni podporni konstrukciji in dva obreţna opornika. Vmesni
podporni konstrukciji sta sestavljeni iz niza okroglih stebrov premera 80 cm, ki so na
zgornjem koncu togo povezani s prečnim nosilcem, na katerem so nameščena leţišča za
ploščo. Krajna opornika sta armiranobetonski steni, zaključeni s pravokotnimi krili in v
nasipnem delu zaščiteni z betonskimi ploščami. Celotna podporna konstrukcija je preko
pilotov globoko temeljena v raščeno hribino. Stebri so nameščeni na robu struge in v višini
vodostaja zaščiteni s kamnito oblogo (Stibilj, 2003).
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Slika 3.6: Most na juţni Ljubljanski obvoznici, pogled gorvodno (marec 2008)
3.1.9.7 Peš brv ob mostu na juţni Ljubljanski obvoznici
Brv, namenjena pešcem in kolesarjem, je zgrajena tik ob avtocestnem premostitvenem
objektu. Armiranobetonska brv je sestavljena iz montaţnih prednapetih nosilcev, poloţenih na
dve vmesni prečni gredi in na dva krajna opornika. Vsaka gred je togo povezana z betonskim
okroglim stebrom, ki konstrukcijo podpira na tretjini razpona. Stebra sta nameščena ob robu
struge in dna zavarovana s kamnometom (Stibilj, 2003).

Slika 3.7: Peš brv ob mostu na juţni Ljubljanski obvoznici, pogled gorvodno (marec 2008)
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3.1.9.8 Most na Cesti v Mestni log
Most na Cesti v Mestni log je montaţna prednapeta konstrukcija preko treh polj razpona 16,0
+ 18,0 + 16,0 m. Vmesni podpori sta izvedeni s tremi okroglimi betonskimi stebri premera
100 cm, ki so nameščeni kot piloti v raščeno hribino. Na koncu stebrov je izvedena prečna
armiranobetonska povezava v obliki jarma oziroma pilotne grede. Krajni podpori sta
armiranobetonski steni s pravokotno nameščenimi krili. Prek vseh podpor potekajo montaţni
prednapeti I nosilci, na njih pa je poloţena armiranobetonska plošča, ki je hkrati tudi voziščna
plošča objekta. Pod objektom so breţine korita zaščitene s kamnito oblogo (Stibilj, 2003). Na
desni breţini Malega grabna pa je v smeri toka pod premostitveno konstrukcijo speljana Pot.
Most je namenjen motornemu prometu in pešcem.

Slika 3.8: Most na Cesti v Mestni log, pogled gorvodno (marec 2008)
3.1.9.9 Brv pri pošti
Za brv pri pošti nimam podatka o njeni širini in dolţini. Brv je namenjena izključno pešcem
in Mali graben premosti v enem razponu. Nosilno konstrukcijo brvi tvorita dva montaţna
prednapeta armiranobetonska nosilca pravokotnega prereza, ki sta globoko temeljena. Prek
nosilcev je poloţena jeklena konstrukcija, na kateri je poloţena lesena voziščna konstrukcija.
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Slika 3.9: Peš brv pri pošti, pogled dolvodno (marec 2008)
3.1.9.10 Brv na Mokriški ulici
Brv na Mokriški ulici je namenjena izključno pešcem in kolesarjem. Nosilno konstrukcijo
mostu tvorita dva montaţna prednapeta armiranobetonska nosilca pravokotnega prereza, ki
leţita na dveh krajnih podporah. Prek nosilcev so poloţene montaţne armiranobetonske
plošče, ki se uporabljajo kot pohodni sloj (Stibilj, 2003).
Del pri mostu na Mokriški ulici je eden izmed najbolj kritičnih mest na vodotoku, saj Mali
graben pri pretoku večjem od 100 m³/s prične zajezovati zaradi poddimenzioniranega mostu
(VGI, 2001).
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Slika 3.10: Brv na Mokriški ulici, pogled dolvodno (marec 2008)

3.1.9.11 Most na Barjanski cesti
Most je sestavljen iz montaţnih prednapetih betonskih nosilcev T oblike v treh razponih
dolţine 15,0 + 25,0 + 15,0 m. Nanje je zabetonirana armiranobetonska plošča, ki ima vlogo
voţiščne konstrukcije. Na obeh bregovih je izveden tudi nasip, ki cesto pripelje na most. Most
je zaradi velikega razpona srednjega polja in zadostne svetle širine hidravlično ustrezno
dimenzioniran (Stibilj, 2003; VGI, 2001). Premostitveni objekt je namenjen dvosmernemu
motornemu prometu, na obeh straneh pa ima urejen tudi pločnik za pešce. Čez most je
speljana tudi Pot.
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Slika 3.11: Most na Barjanski cesti, pogled dolvodno (marec 2008)

3.1.9.12 Most na Opekarski cesti
Most na Opekarski cesti je zasnovan kot sovpreţna konstrukcija preko treh polj. Krajni polji
sta dolgi po 8,00 m, srednje polje pa 12,00 m. Most stoji na dveh starih betonskih podporah,
povišanih v dve tanki nosilni steni. Podpori sta umeščeni v strugo in tako povzročata
poslabšanje prevodnosti mostnega profila. Tudi obreţna opornika sta od starega mostu,
vendar sta bila temeljito obnovljena. Preko podpor so poloţeni jekleni I profili, na katere je
pritrjena betonska plošča, ki je hkrati tudi voziščna konstrukcija objekta (Stibilj, 2003).
Območje premostitve na Opekarski cesti je eden izmed najbolj kritičnih odsekov na Malem
grabnu, saj ima obstoječi most podobno prevodnost kot most na Mokriški ulici (Q = 110 –
130 m³/s), zato bi bilo potrebno most nadomestiti z novim, ki mora prevajati pretok Q = 170
m³/s z varnostno višino vsaj 30 cm (VGI, 2001).
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Slika 3.12: Most na Opekarski ulici, pogled dolvodno (marec 2008)
3.1.9.13 Most na Hladnikovi ulici
Premostitveni objekt na Hladnikovi cesti je bil zgrajen leta 1978 in je namenjen motornemu
prometu. Voziščna konstrukcija je sestavljena iz montaţnih prednapetih T nosilcev, ki Mali
graben premostijo v treh enakih razponih dolţine 12,00 m. Na nosilce je poloţena še betonska
plošča, ki je hkrati tudi voziščna plošča. Podporni del objekta sestavljajo dve krajni podpori in
šest stebrov premera 110 cm, ki po trije skupaj, na vrhu povezani z nosilcem, tvorijo dve
vmesni podpori. Na podpori so pritrjena posebna leţišča, ki omogočajo zadostne deformacije
pri delovanju temperaturnih obremenitev. Stebri vmesnih podpor so nameščeni na robu korita,
tako da pri nizkih in srednjih pretokih ne ovirajo toka vode. Bregova pod krajnima poljema
sta zaščitena z betonsko oblogo. Objekt je glede na os vodotoka postavljen pod kotom (Stibilj,
2003).
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Slika 3.13: Most na Hladnikovi cesti, pogled gorvodno (februar 2008)

3.2 Raba tal
3.2.1 Urbane površine
Ker se je gradnja razširila tudi na desni breg Malega grabna in le-ta ne predstavlja več meje
med urbanim okoljem in zelenim sistemom, lahko rečemo, da teče na odseku od Dolgega
mostu do izliva v Ljubljanico v celoti po urbanem območju. Urbane površine so se na
nekaterih mestih ţe tako močno pribliţale strugi vodotoka, da je zaradi tega pred poplavami
ogroţeno celotno območje. Zato lahko rečemo, da teče Mali graben skoraj v celoti po
urbaniziranih poplavnih površinah. To so ţe pozidane površine, ki so ogroţene in jih je zato
treba varovati pred poplavami. Uravnavanje odtočnega reţima na vodotoku se zato skuša
urejati z zadrţevalniki ţe pred vstopom na urbanizirano območje (Prostorska…, 2002).
3.2.2 Kmetijske površine
Na odseku od Bokalškega jezu pa do Dolgega mostu teče Mali graben skoraj v celoti v
območju kmetijskih površin, ki so na eni strani omejene z naseljem Vrhovci, na drugi strani
pa z avtocestno obvoznico, naseljem Kozarje, manjšim gozdom in ţelezniško progo.
Natančneje, gre za območje varovanih kmetijskih zemljišč s poudarjenim rekreacijskim in
ekološkim pomenom. Torej gre za območje zmerne ustreznosti za kmetijsko pridelavo, bodisi

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

27

zaradi slabših naravnih moţnosti bodisi zaradi drugih omejevalnih dejavnikov. Ne glede na
to, velja za to območje kmetijskih zemljišč visoka stopnja varstva naravne dediščine,
varovanje pred visokimi vodami Malega grabna pa ni bistveno (Prostorska…, 2002).
3.2.3 Gozdne površine
Edino malo večje območje gozdnih površin ob celotni strugi Malega grabna je v bliţini
teniških igrišč pri Dolgem mostu. Zavzema le nekaj sto metrov širok pas med avtocestno
obvoznico in Malim grabnom. Prav zaradi svoje majhnosti in estetskega pomena za celoten
prostor je to območje strogo varovanega gozda s poudarjenim rekreacijskim in ekološkim
pomenom. Zaradi svoje redkosti, privlačnosti in ekološke pomembnosti zato ni dopustna
nobena sprememba namembnosti za druge dejavnosti. Drugače pa se gozdne površine vzdolţ
Malega grabna nahajajo tudi v obliki manjših otočkov (Prostorska…, 2002).

3.3 Raba prostora
3.3.1 Območja stanovanjske rabe
Območje stanovanj je namenjeno stanovanjem ter spremljajočim dejavnostim kot so:
trgovina, vrtec, osnovna šola, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori lokalne
skupnosti, osebne storitve ipd. V območje sodijo tudi posebne oblike stanovanj kot so domovi
za ostarele in varovana stanovanja, materinski domovi, izjemoma pa tudi študentski domovi,
dijaški domovi in začasna bivališča (Prostorska…, 2002).
Ker Mali graben teče po urbanem območju, se dolvodno na njegovem desnem in levem bregu
razprostirajo različno velika naselja. Prvo manjše strnjeno območje stanovanjske rabe, ki leţi
na desnem bregu Malega grabna, se imenuje Kozarje, na levem bregu pa se razprostirajo
Vrhovci. Naslednji malo večji območji stanovanjske rabe leţita med Dolgim mostom in
Lipanovo ulico ter med Tomaţevo ulico, Tbilisijsko ulico in Malim grabnom. Nadalje se med
Koprsko ulico, Cesto v Mestni log, Barjansko cesto in Malim grabnom razprostira območje
Murgel. Murgle so eno izmed redkih območij čiste stanovanjske rabe v Ljubljani, kjer ni
prostora za bolj frekventne poslovne dejavnosti, storitvene obrate itd. Nasproti Murgel, med
Malim grabnom in juţno avtocestno obvoznico, leţi območje, imenovanje Sibirija. Na tem
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območju je predvidena nadomestitev obstoječega stavbnega fonda in obstoječih programov z
novo stanovanjsko rabo in njej spremljajočimi objekti. Nadalje se na levem bregu Malega
grabna, med Barjansko cesto in Ljubljanico, razprostira Trnovo, ki je tako kot vsa do sedaj
našteta območja ob Malem grabnu namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim.
Zadnje območje stanovanjske rabe v bliţini Malega grabna je del Rakove Jelše (Prostorska…,
2002).

OBMOČJE STANOVANJ
MESTNO SREDIŠČE
OBMOČJE MEŠANE RABE
NOVE POVRŠINE
OBMOČJA SPREBEMBE NAMEMBNOSTI
Območje stanovanj (Prostorska…, 2002, str. 56)
3.3.2 Območje proizvodnje
Območja proizvodnje so prednostno namenjena razvoju proizvodnje in storitvenih dejavnosti.
Vanje se umeščajo tiste dejavnosti, ki za svoje delovanje potrebujejo dobro komunalno
opremljenost in prometno dostopnost. V neposredni bliţini Malega grabna sta dve taki
območji. Prvo območje leţi med Koprsko in Tbilisijsko ulico ter sega vse do Malega grabna,
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drugo območje pa zavzema širšo okolico Plutala in Surovine. Površine teh dveh območij so
bile opredeljene ţe v sedanjem prostorskem planu in imajo na zdajšnjih lokacijah v skladu z
zastavljenimi cilji moţnost za nadaljnji razvoj. Zato se ti območji ohranjata in namenjata
nadaljnjemu razvoju ţe začetih dejavnosti (Prostorska…, 2002).
Eno izmed dveh predlaganih novih območij za razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti v
MOL je območje, ki obsega površine med juţno avtocestno obvoznico na jugu in Malim
grabnom na severu. Površine so predvidene predvsem za razvoj storitvenih dejavnosti.
Prenova in dopolnjevanje severnega obrobja avtoceste skupaj z zeleno potezo ob Malem
grabnu je eden od pomembnejših projektov, ki obsega zaključevanje juţnega roba mesta z
menjavanjem sekvenc polno – prazno oziroma zazidano – zeleno in ki ne pomeni prevelikega
kontrasta v primerjavi z juţnim zelenim zaledjem (Prostorska…, 2002).

PROIZVODNJA IN STORITVE
PROMETNO LOGISTIČNI TERMINAL
OBMOČJA MEŠANE RABE
AVTOCESTE IN MESTNE HITRE CESTE, MESTNE GLAVNE CESTE,
POMEMBNEJŠE CESTE
ŢELEZNICA
Proizvodne, storitvene dejavnosti in transportni terminali (Prostorska…, 2002, str. 60)
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3.3.3 Območja mešane rabe
Ob Malem grabnu so območja mešanih rab predvidena ob dveh vpadnicah, ki ga prečkata, to
je ob Trţaški in Barjanski cesti ter na območju med avtocestno obvoznico in Malim grabnom,
tik ob Cesti v Mestni log. Značilnost teh območij je intenzivno prepletanje različnih vrst rab,
tako poslovnih, upravnih, stanovanjskih, storitvenih in pod pogoji tudi proizvodnih. Na teh
območjih je prostor za večje poslovne komplekse (Prostorska…, 2002).
3.3.4 Prometne površine
Od novih ţelezniških povezav velja omeniti ţelezniško progo za potniški promet, ki naj bi
potekala v predoru pod Roţnikom in ţelezniško obvozno progo za tovorni promet. Obe progi
naj bi prečkali Mali graben nekje na območju Dolgega mostu in se tam odcepili od sedanje.
Mali graben prečka kar nekaj mostov, ki predstavljajo veliko hidravlično obremenitev.
Premostitve čez Mali graben so na Dolgem mostu, Mokriški ulici, Opekarski ulici, Cesti
Dolomitskega odreda, Lipanovi ulici, Cesti v Mestni log, Barjanski cesti in Hladnikovi cesti.
Iz slike je razvidno, da avtocestna obvoznica prečka Mali graben dvakrat, obakrat na območju
Dolgega mostu, vendar brez posebnega vpliva na pretočne razmere.
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MESTNA ŢELEZNICA
MESTNA ŢELEZNICA – RAZŠIRJENA MREŢA
PRIMARNA PRESTOPNA TOČKA
PROGA ZA POTNIŠKI IN TOVORNI PROMET
PROGA ZA POTNIŠKI IN TOVORNI PROMET V PREDORU
AVTOCESTE IN MESTNA HITRA CESTA S PRIKLJUČKI
MESTNE GLAVNE IN POVEZOVALNE CESTE
POMEMBNEJŠE KOLESARSKE POTI
Prometni sistem (Prostorska…, 2002, str. 22)

3.4 Zeleni sistem
Zeleni sistem povezuje mestne zelene in odprte površine v učinkovito omreţje območij,
pomembnih za bivalno kakovost in podobo mesta, in je izhodišče za uresničevanje
naravovarstvene, okoljevarstvene, prostorske in druţbene funkcije zelenih in odprtih površin
(Prostorska…, 2002).
Od Bokalškega jezu pa vse do Dolgega mostu teče Mali graben po območju, katerega
površine so v zelenem sistemu namenjene rekreaciji in preţivljanju prostega časa. Gre za
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območje izključne rabe prostora, ki ne dovoljuje obseţnejših ureditev in predstavlja vitalni del
zelenega sistema za zadovoljevanje potreb prebivalcev po uporabi zelenih površin v mestu.
Od Dolgega mostu naprej v smeri toka pa Mali graben obdaja območje reţima zelenega
sistema, ki varuje ugotovljene kvalitete prostora ali predpisuje preureditve območij, ki z
vidika zelenega sistema nimajo ustreznih prostorskih kvalitet in ureditev. Od mostu pod juţno
obvoznico pa do juţne vpadnice po levem bregu Malega grabna poteka POT, velikopotezna
parkovna ureditev, ki kroţno povezuje posamezna rekreacijska območja in programska jedra
sistema (Slika 3.20). Potek skozi raznolike dele zelenega sistema jo vsebinsko bogati in
prostorsko krepi (Prostorska…, 2002).

POVRŠINE ZELENEGA SISTEMA
POTENCIALNO OMREŢJE PARKOV
REŢIMI ZELENEGA SISTEMA
ZALEDJE ZELENEGA SISTEMA
POT
Zeleni sistem ob Malem grabnu (Prostorska…, 2002, str. 26)
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4.0 VODNI PROSTOR

4.1 Vodno zemljišče
Po Zakonu o vodah je vodno zemljišče celinskih voda zemljišče, na katerem je celinska voda
trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in
biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda
obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke
spremembe. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda
občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor
(ZV-1, 2002).
Vodna zemljišča so še edini, zadnji preostanek bivše druţbene lastnine na nepremičninah, ki
je doţivel lastninjenje s sprejemom novega Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002)(Kljun,
2004).
Vodna zemljišča odlikujejo naslednje temeljne značilnosti (Mikoš, 1994):
so tisti del vodnega prostora, ki je pogoj za vzdrţevanje naravnih ekosistemov, katerih
temeljna značilnost je, da so jih dinamični naravni procesi oblikovali v sestav
ţivljenjskega prostora (biotop) in ţivljenjske zdruţbe (biocenoza),
so površine nagrajenih delov vodnega javnega dobra kot naravne dobrine, v katerem
so dostopnost in prosto gibanje pod enakimi pogoji omogočena vsem, ob pogoju, da se
to naravno javno dobro uporablja le tako, da s tem nista ogroţena njegova substanca in
izključena njegova naravna vloga,
so tudi umetno grajeni in urejevani deli vodnega prostora v javni lasti, ki jih
sestavljajo vodnogospodarski objekti in naprave in njihove funkcionalne površine,
neposredno pomembne za izvajanje njihove osnovne funkcije, ki je v splošnem
interesu.
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4.1.1 Lastništvo vodnih zemljišč
Po Zakonu o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št 67/2002) je vodno zemljišče v Republiki
Sloveniji lahko v lasti osebe zasebnega ali javnega prava. V zasebni lasti so vodna zemljišča
praviloma takrat, kadar vodno zemljišče ni posebej parcelirano. Gre torej za primer, ko
dejansko obstaja z vodo zaseden del zemljišča, ki pa ne tvori geodetske kategorije parcele. Da
pa lahko govorimo o delu nekega zemljišča kot o parceli, so potrebni naslednji atributi:
parcelna številka, dejanska raba, velikost parcele, vris parcele v temeljni katastrski načrt
(TKN), lastnik parcele in upravljalec, če je lastnik drţava. Takšno določevanje parcele je
geodetska operacija, in če do nje pride, se vpiše lastnika nove parcele, če pa do opisane
parcelacije ne pride, potem vodno zemljišče ni parcela (Kljun, 2004).
Večinoma pa so vodna zemljišča v javni lasti. Pojem javna last pomeni izključno v lasti
Republike Slovenije, ne pa morda tudi kakšne druge osebe javnega prava, npr. občine. Takšno
ekskluzivo lastništva nad vodnimi zemljišči je moč razumeti v luči doseganja in izvajanja
enotne strategije rabe in upravljanja z vodnimi zemljišči (Kljun, 2004).
Vodno zemljišče v lasti drţave ni v pravnem prometu. Zakon o vodah tudi določa, da je v
primeru, ko je vodno zemljišče v lasti fizične osebe, drţava predkupni upravičenec pri nakupu
vodnega zemljišča (ZV-1, 2002).

4.1.2 Naravno in grajeno vodno javno dobro
V Zakonu o vodah je opredeljeno, da so vse celinske vode naravno javno dobro, prav tako pa
se k naravnemu vodnemu javnemu dobru šteje tudi zemljišče presihajočega jezera v času, ko
je prekrito z vodo. K naravnemu vodnemu javnemu dobru se ne šteje vodno zemljišče v lasti
osebe zasebnega prava, če voda na njem ni povezana z drugimi vodami, ter zemljišče,
namenjeno občasnemu zadrţevanju visokih voda (suhi zadrţevalnik). Status naravnega
vodnega javnega dobra se vpiše v zemljiško knjigo (ZV-1, 2002).
Pravni promet z javnim dobrom ni moţen (Kljun, 2004).

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

36

Grajeno vodno javno dobro lahko postane vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali
ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja
mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in se ga lahko nameni splošni rabi
(ZV-1, 2002).
Grajeno vodno javno dobro ne more postati vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi izvajanja
vodne pravice in se ga ne more nameniti splošni rabi, ter objekt, ki je namenjen obrambi
drţave ali izvajanju nalog policije. Lahko pa grajeno vodno javno dobro postane objekt na
vodnem ali priobalnem zemljišču, če se ga lahko nameni splošni rabi (kanal, grajena obala
celinskih voda) (ZV-1, 2002).
Glede na pravni reţim naravnega in grajenega vodnega javnega dobra, lahko na način in ob
pogojih, ki jih določa Zakon o vodah, vsakdo uporablja naravno in grajeno javno dobro tako,
da ne vpliva škodljivo na vode, vodni reţim in naravno ravnovesje vodnih in obvodnih
ekosistemov ter ne omejuje enake pravice drugim. Posebna raba vodnega dobra je po 21.
členu Zakona o vodah mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, če to ne
omejuje splošne rabe. Vodno javno dobro se lahko uporablja le tako, da nista ogroţena
njegova substanca in izključena njegova naravna vloga. Vlada lahko določi območje, kjer je
splošna raba vodnega dobra omejena ali prepovedana, če je to potrebno zaradi varstva
njegove naravne vloge, varovanja ţivljenja ali zdravja ljudi, varstva pred onesnaţenjem,
varstva pred škodljivim delovanjem voda, posebne rabe, ter predpiše način in pogoje splošne
rabe vodnega dobra na tem območju. Lastnik ali posestnik mora grajeno vodno javno dobro
redno vzdrţevati in s tem ohranjati njegov namen (ZV-1, 2002).
4.2 Priobalno zemljišče
Glede na Zakon o vodah je priobalno zemljišče celinskih voda zemljišče, ki neposredno meji
na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od
meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalna
zemljišča pa so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Vlada lahko določi drugačno
zunanjo mejo priobalnih zemljišč, če je to potrebno zaradi (ZV-1, 2002):
varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov,
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urejanja voda,
izvajanja javnih sluţb po Zakonu o vodah,
omogočanja splošne rabe vodnega in morskega dobra.
4.2.1 Posegi na vodno in priobalno zemljišče
37. člen Zakona o vodah (ZV-1, 2002) določa, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni
dovoljeno posegati v prostor, razen za:
gradnjo objektov javne infrastrukture,
gradnjo objektov grajenega javnega dobra,
ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti
površinskih voda,
ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev
varstva pred utopitvami na naravnih kopališčih,
gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaţenjem in
gradnjo objektov, namenjenih obrambi drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in
premoţenja ter izvajanju nalog policije.
Poseg na vodno in priobalno zemljišče, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni reţim
ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču ne veljajo
odločbe 37. člena, če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja
namembnosti in velikosti objekta. Če je bilo na vodnem ali priobalnem zemljišču pred
uveljavitvijo Zakona o vodah izdano dovoljenje za poseg v prostor, ki ni dovoljen po zgoraj
omenjenih omejitvah, lahko imetnik dovoljenja nadaljuje s posegom (ZV-1, 2002).

4.2.2 Omejitve
38. člen Zakona o vodah določa, da mora lastnik ali posestnik vodnega, priobalnega ali
drugega zemljišča vsakomur dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega
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dobra ter dopustiti splošno rabo vodnega dobra. Če se lastniku ali posestniku priobalnega
zemljišča s splošno rabo (zadrţevanje na priobalnem zemljišču, odlaganje predmetov za
kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo, idr.) le-tega ne povzroča škoda, je takšna raba
priobalnega zemljišča dovoljena. Vseeno pa lahko lastnik ali posestnik objekta javne
infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to nujno
potrebno zaradi varovanja ţivljenja ali zdravja ljudi. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni
dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod do vodnega
dobra (ZV-1, 2002).
Lastnik ali posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora izvajalcu javne sluţbe
dovoliti izvajanje z javno sluţbo povezanih del in omogočiti neškodljiv dostop na vodna in
priobalna zemljišča. Pri izvajanju javne sluţbe mora izvajalec poskrbeti, da v čim manjši meri
vpliva na stanje zemljišč, na katerih se izvajajo dela, po opravljenih delih pa odpraviti škodo,
povzročeno z izvedbenimi deli. V primeru, da drugače ni mogoče zagotoviti splošne rabe
vodnega dobra ali izvajanja javne sluţbe, lahko vlada zahteva odvzem ali omejitev lastninske
pravice na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču (ZV-1, 2002).

4.2.3 Prepovedi
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi
lahko (ZV-1, 2002):
ogroţali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter
onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov.
4.2.4 Vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč
Vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč zagotavlja drţava kot obvezno gospodarsko javno
sluţbo, katere naloge so zlasti (ZV-1, 2002):
utrjevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale,
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skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloţenih
naplavin,
košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrţenih predmetov in
snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč,
čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaţenja vodnih in priobalnih
zemljišč.
Ne glede na zgoraj naštete naloge javne sluţbe, pa košnjo in odstranjevanje prekomerne
zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrţenih
predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda, zagotavlja lastnik ali
posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča, ki na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme
odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti pristojnega inšpektorja
(ZV-1, 2002)
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5.0 ANALIZA PODATKOV IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE IN ZEMLJIŠKEGA
KATASTRA

5.1 Vrsta rabe
Po pregledu podatkov o lastnostih posameznih parcel mojega območja, pridobljenih iz
zemljiške knjige in zemljiškega katastra, sem dobila naslednjo razvrstitev za vrsto rabe
posameznih parcel:
vodotok,
cesta,
travnik,
pot,
njiva,
sadovnjak,
gozd,
pašnik,
barjanski travnik,
zelenica,
garaţa,
dvorišče,
ţeleznica,
neplodno,
stanovanjska stavba,
gospodarsko poslopje,
poslovna stavba,
funkcionalni objekt,
odprto skladišče,
vrt,
stavba,
stavbišče,
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parkirišče.
Glede na Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) se podatki o dejanskih rabah
zemljišč vodijo v zemljiškem katastru, pri čemer ločimo:
kmetijska zemljišča,
gozdna zemljišča,
vodna zemljišča,
neplodna zemljišča in
pozidana zemljišča.
Podatki o dejanski rabi zemljišč se v zemljiški kataster prevzamejo iz evidenc dejanske rabe
zemljišč, ki se vodijo na podlagi zakona. Če podatkov o dejanski rabi za posamezno zemljišče
ni, jih ugotavlja geodetska uprava v skladu z letnim programom dela drţavne geodetske
sluţbe (ZEN, 2006).
V nadaljevanju so opisane posamezne vrste rabe zemljišč in opredeljene pod katero dejansko
rabo zemljišče spada (Opis vrst…, 2004).
1. Kmetijska zemljišča – so tista zemljišča, na katerih se odvija kakršna koli kmetijska
proizvodnja. Sem spadajo obdelovalna in neobdelovalna kmetijska zemljišča.
Obdelovalna kmetijska zemljišča so zemljišča, na katerih kmetijska proizvodnja
poteka preko obdelave zemljišč, katere posledica so specifične, večinoma
monokulturne rastlinske zdruţbe. Sem prištevamo:
Njive – so njivske površine posejane s kmetijskimi kulturami (obdelane njive,
njive v prahi, zaradi različnih vzrokov začasno neobdelane njive).
Zemljišča v vrtnarski rabi – so vrtovi namenjeni proizvodnji zelenjave, cvetja,
jagodičevja in sadik. Sem prištevamo tudi pokrite objekte, ki so v sklopu tega
zemljišča – plastenjake, steklenjake, gospodarska poslopja in druge zgradbe, ki
so povezane z dejavnostjo. Sem ne prištevamo zelenjavnih in okrasnih vrtov v
sklopu funkcionalnih zemljišč stanovanjskih hiš in vrtov urbanega prebivalstva
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izven naselij namenjenih rekreaciji, preţivljanju prostega časa in delni
samooskrbi.
Travniki – so travniške površine namenjene kmetijski proizvodnji. Človekova
dejavnost vpliva na rastlinske zdruţbe na teh rastiščih, ki se zato razlikujejo od
naravnih travišč.
Intenzivni travniki – so negovane površine, ki se večkrat letno pasejo ali
kosijo, negujejo, dognojujejo in sejejo.
Ekstenzivni travniki – so površine z naravno vegetacijo, ki se redno
uporabljajo za pašo ali košnjo.
Travniški sadovnjaki – so nasadi visokodebelnih sadnih dreves na bujni
podlagi; gostota do 200 dreves na hektar, osnovna oblika rabe je košnja,
dopolnilna pa pridelava sadja.
Sadovnjaki – so intenzivni sadovnjaki: Nasadi sadnega drevja pravilne oblike,
ograjeni, drevesa v vrsti z oporo, velikost izenačena, krošnje enake oblike.
Ekstenzivni sadovnjaki: nasad visokodebelnih dreves na bujni podlagi, gostota
več kot 200 dreves na hektar.
Vinogradi – so zemljišča pod strnjenimi nasadi vinske trte, ki se goji za
pridelavo grozdja. Sem uvrščamo tudi matičnjake.
Oljčni nasadi – so zemljišča zasajena z oljkami.
Hmeljišča – so zemljišča namenjena pridelavi hmelja. To so zemljišča v
celotnem ciklusu proizvodnje hmelja, tudi v pripravi in počivanju.
Drevesnice – so zemljišča za proizvodnjo sadik sadnega in okrasnega drevja.
Sem prištevamo tudi objekte, ki so v sklopu tega zemljišča.
Nasadi grmovnic – so zemljišča pod grmičjem, ki proizvajajo plodove in
cvetje.
Nasadi gozdnega drevja – so nasadi hitro rastočih drevesnih vrst za
proizvodnjo lesne mase za papirno industrijo in kot del melioracijskih ukrepov.
Neobdelovalna kmetijska zemljišča so zemljišča na katerih kmetijstvo eksploatira
naravno vegetacijo, in sicer:

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

43

Pašniki – so površine poraščene z naravno vegetacijo namenjene izključno paši
goveda in drobnice. Intenzivno izkoriščanje ni moţno zaradi strmine, plitvosti
tal, skalovitosti, nedostopnosti ali zaraščenosti.
Zemljišča pod kmetijsko gospodarskimi objekti izven naselij – so zemljišča
pod objekti za rejo ţivine, drobnice in perutnine, seniki, kozolci in ostalimi
gospodarskimi poslopji, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti vključno s
funkcionalnimi površinami. Gre za objekte izven naselij, ki niso namenjeni
industrijski reji.
Poljske poti – so nekategorizirane poti namenjene kmetijski proizvodnji in
dostopu na zemljišča ne glede na ustroj. Posredno so tudi kmetijske površine,
nujne za organizacijo kmetijske dejavnosti.
Omejki – so obvodna zarast, večji okrajki obrasli z gozdnim drevjem ali
grmovjem in skupine gozdnega drevja na kmetijskih zemljiščih, ki se po
gozdarski evidenci ne štejejo za gozd. Sem sodijo tudi protivetrni pasovi in
meje obrasle z drevjem in grmovjem. To so iz funkcionalnega in okoljskega
vidika pomembne površine, posredno vključene v proizvodnjo zaradi svoje
funkcije v ekosistemu.
Travišča – so naravna travišča, neprimerna za kmetijsko rabo ali zavarovana in
zato na njih kmetijska raba ni moţna. Sem sodijo površine nekdanjih travnikov
in pašnikov, deloma porasle s trnastim in olesenelim rastjem do te mere, da
brez večjega posega kmetijska proizvodnja na njih ni moţna. Skupna
značilnost je dostopnost vsake gospodarske eksploatacije s strani kmetijstva.
Površine se v sedanjih klimatskih razmerah zaraščajo, predvsem s pionirskimi
vrstami drevja in grmovja. Če poraščenost preseţe obseg, določen v zakonu o
gozdovih, se jih ob reviziji vključi v območje gozdov. Pogosto so deklarirana
kot »površine v zaraščanju«. Na njih se ne odvija nobena aktivnost v smislu
kmetijske izrabe in so le pogojno kmetijske površine. Kategorija ne vključuje
travnatih površin (jas) v gozdu, s katerimi se gospodari v sklopu izrabe
gozdov, ki se po izrabi prištevajo v gozd. K travišču štejemo tudi površine, ki
sluţijo kmetijski proizvodnji, a se ne obdelujejo.
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2. Gozdna zemljišča – gozd je zemljišče, poraslo z drevjem v obliki sestoja ali drugim
rastjem, ki zagotavlja funkcijo gozda. Gozdnih cest se ne izloča iz gozda. V gozdna
zemljišča uvrščamo:
Iglasti gozd – gozdno zemljišče na katerem je več kot 75% dreves iglavcev.
Mešani gozd
Listnati gozd – gozdno zemljišče na katerem je več kot 75% dreves listavcev.
Ostale poraščene površine v gozdu – poseki vegetacije na gozdnih zemljiščih
zaradi tras daljnovodov in cevovodov.
Rušje – zemljišča poraščena z rušnato vegetacijo (pritlikave olesenele
rastline,…)
V gozd so zajeta tudi:
Območja, kjer so bile opravljene pomladitvene sečnje in so začasno brez drevja
kot tudi mladi naravni sestoji ter nasadi gozdnega drevja.
Gozdne poti in potoki ter druge manjše odprte površine, kot tudi gozdne
drevesnice, ki sestavljajo del gozda in jih ne moremo z lahkoto izključiti pri
uporabljenem merskem sistemu.
V gozd ne uvrščamo:
Izoliranih skupin dreves, ki zajemajo površino manj od 0,5 ha.
Mestnih parkov in vrtov.
Območij, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za opredelitev v gozd.
3. Vodna zemljišča – so zemljišča, na katerih je celinska voda trajno ali občasno
prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere,
ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Sem prištevamo:
Vodna zemljišča tekočih voda (potoki, reke, kanali, in nestalni vodotoki in
hudourniki) – zemljišče obsega strugo vključno z bregom do izrazite
geomorfološke spremembe.
Vodna zemljišča stoječih voda (jezera in presihajoča jezera) – zemljišče obsega
dno stoječih voda, vključno z bregom do najvišjega zabeleţenega vodostaja.
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Morje – je stoječa voda s posebno definicijo: vodno zemljišče, ki obsega dno
notranjih morskih voda in teritorialnega morja do črte najvišje plime skupaj z
zemljiščem, ki je nastalo zaradi plavin ali umikanja vode.
Opuščene struge, če jih občasno voda še poplavlja.
Prodišča, če jih voda občasno še poplavlja.
Sipine, če so nastale zaradi naravnih dogodkov znotraj stoječih in tekočih
voda.
Otoke, če so nastali zaradi naravnih dogodkov znotraj stoječih in tekočih voda.
Močvirja – so vodna zemljišča, kjer ima podzemna voda stalen ali občasen stik
s površinsko vodo ali površinska voda zaradi geološke sestave tal ne more
pronicati v tla.
Zadrţevalnike – vodna zemljišča, ki jih je voda poplavila zaradi posega v
prostor.
Zbiralnike – vodna zemljišča, ki jih je voda poplavila zaradi posega v prostor.
Somornice – vodna zemljišča na območju rečnih ustij, ki so zaradi vpliva delno
slana in obenem pod znatnim vplivom rečnega toka.
4. Pozidana zemljišča – so zemljišča, na katerih je zgrajen objekt. Sem spadajo:
Zemljišča v stanovanjski rabi – sem spadajo zemljišča pod eno-, dvo-, tri- in
večstanovanjskimi stavbami.
Zemljišča v poslovni rabi – sem spadajo zemljišča pod poslovnimi stavbami,
stavbami za trgovino na debelo in drobno ter za storitve (razen trgovina na
debelo), stavbami za razvedrilo, hotelskimi stavbami, drugimi nastanitvenimi
stavbami za krajše bivanje (razen kampov).
Zemljišča v proizvodni rabi – sem spadajo zemljišča pod industrijskimi
stavbami, rezervoarji, silosi in skladišči, objekti kemičnih tovarn, obrati teţke
industrije, ki niso uvrščene drugje, nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami.
Zemljišča v rabi javnih institucij – sem spadajo zemljišča pod šolskimi in
univerzitetnimi stavbami ter raziskovalni inštituti, stavbami za bolnišnično ali
zavodsko oskrbo, muzeji in knjiţnicami, športnimi dvoranami, stavbami za
čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti, drugimi pozidanimi zemljišči, ki so
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kulturna dediščina (sem spada varovana stavbna dediščina, ki se ne uporablja v
druge namene. Kategorija vključuje tudi zemljišča pod varovanimi ruševinami,
raziskanimi arheološkimi najdišči in arheološkimi kompleksi ter kipi in
javnimi spomeniki), drugimi stavbami, ki niso uvrščene drugje (samo javne
institucije), zelenimi površinami.
Pokopališča.
Posamezne večje zelenice v naselju so zemljišča pod parki, športnimi igrišči,
drugimi objekti za šport in rekreacijo.
Zemljišča pod prometno infrastrukturo – so zemljišča pod avtocestami, cestami
in ulicami, garaţnimi stavbami, glavnimi ţelezniškimi progami, regionalnimi
ţelezniškimi progami, letališči, pristanišči, jezovi, stavbami za komunikacije,
postajami,

terminali

in

pomoţnimi

objekti

(razen

zemljišč

pod

telekomunikacijskimi in objekti za obrambo).
Zemljišča pod energetskimi objekti.
Zemljišča pod komunalno infrastrukturo (zemljišča pod odlagališči odpadkov).
Zemljišča pod telekomunikacijskimi objekti – so zemljišča pod stavbami za
komunikacije, postajami, terminali in pomoţnimi objekti (samo zemljišča pod
telekomunikacijskimi objekti).
Zemljišča za pridobivanje rudnin – sem spadajo tudi zemljišča pod objekti za
kopanje rude ali ekstrakcijo drugih surovin.
Zemljišča pod objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo.
Zemljišča pod drugimi stavbami in drugimi objekti nizkih gradenj – sem
spadajo zemljišča pod objekti in stavbami, ki niso uvrščena drugje.
5. Neplodna zemljišča – so vsa tista zemljišča, ki niso uvrščena v kmetijska zemljišča,
gozdna zemljišča, vodna zemljišča ali pozidana zemljišča.
5.2 Lastništvo
Podatke o lastniku posameznega zemljišča sem pridobila iz zemljiške knjige, v kateri se po
Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) podatki o lastniku osveţijo glede na
podatke centralnega registra prebivalstva, sodnega registra ter drugih evidenc, ki izkazujejo
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spremembe podatkov lastnika. Zemljiško knjigo vodi sodišče s tem, da odloča o vpisih,
opravlja vpise v glavno knjigo in vodi zbirko listin (ZZK – 1).
V zemljiški knjigi so za posamezne parcele na obravnavanem območju zabeleţeni posamezni
lastniki, na podagi katerih sem naredila naslednjo klasifikacijo:
fizična oseba,
Republika Slovenija
pravna oseba,
občina,
druţbena lastnina v splošni rabi,
javno dobro,
solastništvo fizične in pravne osebe,
solastništvo fizične osebe in Republike Slovenije,
solastništvo Republike Slovenije in pravne osebe ter
solastništvo občine in fizične osebe.

5.3 Pojem javno dobro in njegov pomen
Pojem javno dobro je bil v slovensko zakonodajo ponovno uveden z Ustavo Republike
Slovenije leta 1991. Vendar je bil ta pojem kljub temu, da ga v obdobju po drugi svetovni
vojni nimamo opredeljenega kot ustavni termin, ves čas prisoten v pravni teoriji in literaturi,
ki je obravnavala uporabo prostora. V obdobju po drugi svetovni vojni do leta 1991 sicer
prevladujejo pojmi kot so: dobrine v splošni rabi, druţbena lastnina v splošni rabi…, toda
kljub temu se javno dobro uporablja, čeprav njegov pomen ni vedno jasno definiran.
Nasprotno, uporablja se nekonsistentno in nesistematično (Vugrin, 2005).

V Ustavi Republike Slovenije zasledimo navajanje tega termina samo v povezavi s posebnimi
pravicami uporabe, ki naj bi bile določene z zakonom (Ustava Republike Slovenije, 1991, cit.
po Vugrin, 2005). Upoštevati pa bi ga morali v povezavi z lastninski pravico, na katero ne
moremo več gledati kot na absolutno in neomejeno pravico uporabljati in izkoriščati stvar, ne
moremo brez zadrţkov zasledovati le zasebnega interesa, temveč moramo upoštevati tudi
interes skupnosti – javni interes (Virant, 1996, cit.po Vugrin, 2005).
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Tudi v slovenski strokovni literaturi ni enotne opredelitve, kaj je javno dobro. Najpogosteje se
srečujemo z naslednjimi opredelitvami pojmov (Rus, 2003, cit. po Vugrin, 2005):
Javno dobro so dobrine ali storitve, ki omogočajo uveljavljanje javnega interesa;
Javno dobro so dobrine, ki so namenjene skupni rabi;
Javno dobro so stvari ali dobrine v javni lasti;
Javno dobro so stvari ali dobrine, do katerih je zagotovljen enak dostop.
Po zgoraj navedenih definicijah je javno dobro lahko stvar, dobrina ali storitev. Če se
omejimo na definiranje problema, kaj je javno dobro skozi zorni kot zgornje trditve, je javno
dobro lahko vse, seveda v odvisnosti od tega, kaj pojmujemo kot stvar, dobrino ali storitev.
Če pa izhajamo iz pojmov uveljavljanja javnega interesa, skupna raba, javna last in
zagotovljen enak dostop, nas te trditve privedejo do spoznanja, da pojem javnega dobra lahko
pojmujemo v širšem in oţjem smislu. Javno dobro v širšem smislu so stvari, dobrine in
storitve namenjene splošni rabi, izvajanju javnih sluţb in delovanju organov javne uprave,
javno dobro v oţjem smislu, pa so le stvari namenjene splošni rabi, rabi vsakogar pod enakimi
pogoji (Vugrin, 2005; Virant, 1996, cit. po Vugrin, 2005).
V nadaljevanju tega poglavja se bom omejila na javno dobro v oţjem smislu in se
osredotočila na uporabo pojma v zemljiški politiki.
Različni zakoni in zakoniki, ki urejajo to področje, definirajo pojem javnega dobra na
naslednje načine:
Zakon o vodah (ZV-1) definira naravno in grajeno javno dobro. Naravno javno dobro
so celinske vode in vodna zemljišča ter morje in vodna zemljišča morja. Grajeno
vodno javno dobro opredeljuje kot vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali
ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja
mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor, in se ga lahko nameni
splošni rabi. Tudi vodna zemljišča, ki so nastala zaradi izkopa na priobalnem
zemljišču ali drugega podobnega posega v prostor, depresijsko zemljišče ali zemljišče,
ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem zemljišču, je grajeno morsko javno dobro.
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Grajeno morsko javno dobro je tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, če se
ga nameni splošni rabi (grajena morska obala, valolom in podobno).
Stvarnopravni zakonik (SPZ) opredeljuje javno dobro kot stvar, ki je v splošni rabi. To
pomeni, da jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) opredeljuje pojem naravno javno dobro v razlagi
pojmov, ki nastopajo v zakonu, in sicer v povezavi z naravnimi dobrinami. Poleg tega
v temeljnem načelu ekološke funkcije lastnine obravnava rabo naravnega javnega
dobra (Vugrin, 2005).
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) opredeljuje pojem grajenega javnega dobra,
in sicer določa, da so to zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na
namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona, in na
njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi (Vugrin, 2005).
Zakon o javnih cestah (ZJC) definira, da so javne ceste javno dobro in so izven
pravnega prometa (Vugrin, 2005).
Zakon o ţelezniškem prometu – uradno prečiščeno besedilo (ZzelP-UPB2) definira
grajeno javno dobro. Javna ţelezniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti
drţave in se uporablja na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon in predpisi, izdani
na njegovi podlagi (Vugrin, 2005).
Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2) ne operira s
pojmom javno dobro, ampak v okviru določb o razlastitvi uporablja pojem javna
korist (Vugrin, 2005).
Zakon o letalstvu (Zlet) opredeljuje grajeno javno dobro kot objekte, naprave in
sisteme navigacijskih sluţb zračnega prometa ter z njimi povezana zemljišča (Vugrin,
2005).
Zakon o rudarstvu (Zrud) ne operira s pojmom javno dobro, ampak v okviru določb o
razlastitvi uporablja pojem javna korist (Vugrin, 2005).
Zgoraj naštete definicije skušajo definirati javno dobro z opredelitvijo stvari ali dobrine,
izjema sta le definiciji v Stvarnopravnem zakoniku in Zakonu o graditvi objektov, kjer
definicija sloni na uporabi stvari in ne na stvari (Vugrin, 2005).
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Glavni problem, ki ga lahko izluščimo iz navedenega je, da enotna definicija tega pojma ne
obstaja in da je kljub ponovni normativni opredelitvi tega pojma po letu 1991 prisotna velika
subjektiviteta problema, torej odvisnost od zornega kota opazovanja oziroma vrednotne
orientacije opazovalca (Kos, 2002 a, cit. po Vugrin, 2005).
5.3.1 Vzroki za različno definiranje javnega dobra
V nadaljevanju so izpostavljeni štirje vzroki za različno definiranje in pojmovanje javnega
dobra.
5.3.1.1 Različno dojemanje in spoznavanje
Eden izmed razlogov za različno definiranje javnega dobra je nastajanje razlik zaradi
različnega dojemanja in spoznavanja enega in istega prostora, saj je individualno dojemanje
rezultat kompleksnega procesa, v katerem racionalne, merljive in izračunljive kategorije niso
nujno najpomembnejše (Kos, 2002 b, cit. po Vugrin, 2005).
Če se ustavimo na nivoju sektorjev, ki upravljajo s prostorom, se lahko jasno podkrepi
zgornjo trditev. Čeprav sektorji prisegajo na svojo objektivnost, je njihovo dojemanje odraz
njihovega vodenja prostora. Na podlagi te trditve se lahko razloţi različen pristop k definiciji
pojma javno dobro. Stvarnopravni zakonik podaja definicijo skozi prizmo lastnine nad
stvarjo, pravzaprav nad moţnim načinom njene uporabe (ob enakih pogojih jo lahko uporablja
vsakdo), medtem ko Zakon o vodah definira javno dobro ţe s samo trditvijo, da je »objekt«
celinska voda ali morje (naravno javno dobro so celinske vode in vodna zemljišča ter morje in
vodna zemljišča morja) (Vugrin, 2005).
Če izhajamo iz nivoja lastnika zemljišča, tu srečamo drţavo, lokalno skupnost ter fizične in
pravne osebe, ki kot lastniki status javnega dobra na svojih zemljiščih vidijo skozi svoj zorni
kot. Na eni strani sprejemajo javno dobro na svojih zemljiščih kot obremenitev, omejevanje
absolutne in neomejene pravice uporabljati in izkoriščati stvar, na drugi strani pa kot zaščito,
saj zemljišč, ki imajo urejen status javnega dobra, ni moţno priposestvovati in niso predmet
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izvršbe. Če izhajamo iz nivoja uporabnika javnega dobra, torej vsakogar, pa dobimo še širšo
paleto pojmovanja javnega dobra (Vugrin, 2005).
5.3.1.2 Razmerje med zemljiščem in stvarjo
Drugi razlog lahko najdemo v razmerju med zemljiščem in stvarjo ali dobrino, ki je povezana
z zemljiščem. Zemljišče kot nosilec stvari in dobrin s tem statusom pa naj bi avtomatsko
pridobilo ta status. Toda v tem trenutku lahko samo preko zemljišča zaščitimo ta status, in
sicer preko vpisa zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi (Vugrin, 2005).
V trenutku, ko dobrina ali stvar nista več javno dobro, bi ta funkcija morala prenehati tudi
zemljišču. Ker pa je postopek za izbris tega statusa iz zemljiške knjige dolgotrajen, ali pa se
lastnik sploh ne zaveda te povezave, zemljišče še vedno ohranja status brez vsake pravne
podlage (Vugrin, 2005).
Povezanost zemljišča in stvari ali dobrine na njej sicer jasno opredeljuje Stvarnopravni
zakonik, ki pravi, da je vse kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad
ali pod njo, sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače. Dokler ne obravnavamo
izjemnih primerov stvarnopravnih pravic, kot sta stavbna pravica in etaţna lastnina, je zadeva
še razumljiva, ko pa se dotaknemo tudi teh, ne vemo kako ravnati (Vugrin, 2005).
5.3.1.3 Pojem druţbene lastnine v splošni rabi
Tretji razlog je zgodovinsko pogojen z druţbeno lastnino, ki je bila temelj prejšnjega sistema
in je kot taka močno zakoreninjena v našem mišljenju. Če govorimo o druţbeni lastnini v
splošni rabi in o javnem dobru, govorimo o stvareh in dobrinah, ki v naravi nudijo iste
storitve. Vendar je pravna in ekonomska razlika precejšnja (Vugrin, 2005).
Pri druţbeni lastnini lastnika ni, ker druţbena lastnina ni posebna oblika lastnine, ampak je
nekakšna metafizična oblika lastnine delavskega razreda ter jo je teţko primerjati z javnim
dobrim, kjer kot lastnik nastopa drţava, lokalna skupnost ali posameznik (v primeru
naravnega javnega dobra) in ima na teh stvareh – nepremičninah – vse lastninske pravice in
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dolţnosti. Paralelo lahko potegnemo samo zaradi dejstva, da tako stvari, ki so bile deklarirane
kot druţbena lastnina v splošni rabi kot javno dobro ne morejo biti v pravnem prometu
(Vugrin, 2005).

5.3.1.4 Neurejeno stanje v javnih evidencah
Kot četrti razlog bom navedla neurejeno stanje javnih evidenc na področju javnega dobra.
Zemljiška knjiga, kot temeljna evidenca o stvarnopravnih pravicah, obravnava javno dobro
dokaj različno (Vugrin, 2005).
Vpis javnega dobra v zemljiško knjigo naj bi se v skladu z veljavno zakonodajo naredil kot
zaznamba na vloţku, v praksi pa se javno dobro vpisuje kot lastnik v listu B ali pa je še vedno
kot lastnik vpisana druţbena lastnina v splošni rabi. Če torej temeljna evidenca obravnava
javno dobro kot lastnika, potem lahko z gotovostjo trdimo, da je zmeda na področju
definiranja javnega dobra popolna (Vugrin, 2005).
Po pregledu podatkov iz zemljiške knjige, sem pripravila nekaj primerov zemljiškoknjiţnih
izpiskov iz elektronske zemljiške knjige. Prikazujejo vpis lastništva zemljišča javne ceste in
vodotoka v zemljiški knjigi. Prvi in drugi vpis sta napačna. Lastnik ne more biti ne druţbena
lastnina v splošni rabi ne javno dobro, kajti niti ena od teh besed ne označuje pravne osebe,
fizične osebe ali osebe javnega prava (Vugrin, 2005).

Del lista B iz zemljiškoknjiţnega izpiska, lastništvo vodotoka (Elektronska zemljiška knjiga,
januar 2008)
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Del lista B iz zemljiškoknjiţnega izpiska, lastništvo ceste (Elektronska zemljiška knjiga,
januar 2008)

Del lista B iz zemljiškoknjiţnega izpiska, lastništvo vodotoka (Elektronska zemljiška knjiga,
januar 2008)
5.3.2 Kako rešiti problem definiranja javnega dobra
Najučinkovitejša rešitev bi bila, če bi lahko oblikovali novo definicijo javnega dobra, ki bi
bila razumljiva, eksaktna in enostavna. Nato bi ji sistematično prilagodili vse do sedaj
veljavne definicije v normativnih aktih. Tako rešitev bi si lahko omislili po sprejetju Ustave
Republike Slovenije v letu 1991, ko je bil pojem javno dobro tudi ponovno uveden v našo
zakonodajo. Rešitev iskati po tej poti, je utopija (Vugrin, 2005).
Prvi korak do rešitve je vsekakor ureditev stanja na tem področju v zemljiški knjigi. Ţe z
doslednim pravilnim evidentiranjem tekočih zadev v zemljiški knjigi in odpravo napak za
nazaj ter izvedbo postopkov za ureditev lastništva na zemljiščih v druţbeni lastnini v splošni
rabi bi naredili veliko. Pojem javno dobro bi morali obravnavati kot zadevo, ki jo je treba na
vsakem konkretnem primeru raziskati in ugotoviti, zakaj v določenem primeru nastopa
(Vugrin, 2005).
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Definicijo javnega dobra lahko reši drţava in lokalne skupnosti, saj če izhajamo iz dejstva, da
se javno dobro nahaja na zemljiščih, ki so po sedaj veljavni zakonodaji večinoma v lasti
drţave in lokalnih skupnosti, so to prav gotovo subjekti, ki so prvi poklicani za reševanje tega
problema. Ţal pa javno dobro tako na nivoju drţave kot na nivoju lokalnih skupnosti v večini
primerov sprejemajo kot nepotrebno breme. Na drugi strani pa so posamezniki kot
predstavniki civilne druţbe tisti, ki so jim namenjene stvari, dobrine in storitve, ki jih
omogoča status javnega dobra. Torej bi morali kot posamezniki stopiti korak naprej in preko
civilne iniciative zaščititi javno dobro. Zaščitimo ga lahko samo v primeru, ko vemo kaj to je.
Rešitev tega problema je tudi v rokah pravne stroke in vseh ostalih strok, ki se ukvarjajo z
zemljiško politiko (Vugrin, 2005).
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6.0 DOLOČITEV MEJE VODNEGA IN PRIBREŢNEGA ZEMLJIŠČA MALEGA
GRABNA

6.1 Kriteriji za določitev meje vodnega in pribreţnega zemljišča
Glavni kriteriji za določanje vodnih zemljišč kot dela vodnega prostora so (Mikoš, 1994):
kar je vodno zemljišče (javno dobro) v obstoječih katastrskih načrtih ostane tudi v
naprej vodno zemljišče,
vodno zemljišče naj bo tudi tisto zemljišče, na katerem stojijo vodnogospodarski
objekti in naprave v splošni rabi,
upošteva naj se princip povezanosti (sklenjenosti) in dostopnost vodnih zemljišč, od
katerih naj se praviloma odstopa le pri zemljiščih, ki so postali vodno zemljišče zato,
ker so na njih vodnogospodarski objekti in naprave v splošni rabi. Tako naj se
predvsem v primerih, ko je tako zemljišče preveč oddaljeno od ostalih vodnih
zemljišč, zanemari princip povezanosti in raje upošteva ekonomski princip in zagotovi
sluţnost in dostop preko privatne lastnine do tako ločenih vodnih zemljišč,
pri terenskem določanju vodnih zemljišč naj se pri vodotokih upošteva moţnost
kasnejšega sonaravnega urejanja določenih odsekov teh vodotokov in v takem primeru
v postopku odkupa zemljišč v glavnem poplavnih območij, ki sicer sodijo v vodni
svet, postopno pridobijo v javno last obreţni pasovi nekajkratne širine vodotoka,
namenjeni sonaravnim ureditvam,
širitev obstoječih vodnih zemljišč se določi na terenu, pri čemer se upoštevajo vse
moţne pojavne oblike voda v naravi,
določiti je potrebno spodnjo mejo velikosti, izdatnosti ali pomembnosti neke pojavne
oblike vode, ki je zadostna za uvrstitev v vodno zemljišče. Najpomembnejši parameter
pri odločanju bo pomen te pojavne oblike za urejen vodni reţim. Pri vodotoku naj bo
to 1 ha velika prispevna površina, ko je vodotok še lahko v privatni lastnini. Od tega
principa naj bi se odstopilo le pri veliki ogroţenosti zemljišča, torej predvsem na
ogroţenih zemljiščih v hudourniških območjih.
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Pri določitvi meje vodnega zemljišča za Mali graben sem si pomagala z naslednjimi
prilogami:
Digitalni ortofoto – BARVNI DOF 050, Geodetska uprava Republike Slovenije;
Digitalni model višin – DMV 12,5, Geodetska uprava Republike Slovenije;
Zemljiškokatastrski prikazi - ZKP, Geodetska uprava Republike Slovenije;
Prečne profile Malega grabna, Strokovne podlage za izdelavo drţavnega lokacijskega
načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane,2005, Inštitut
za vode, Ljubljana, C - 1253;
Situacija Malega grabna, Strokovne podlage za izdelavo drţavnega lokacijskega
načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, 2005, Inštitut
za vode, Ljubljana, C - 1253;
Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda
(Uradni list RS, 129/2006).
Najprej sem s pomočjo programa AutoCAD Map določila mejo na podlagi prečnih profilov in
situacije, pri čemer sem upoštevala Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/2006) po katerem se meja vodnega zemljišča v
območju naravnih vodotokov ali naravnih breţin struge urejenih vodotokov določa na
podlagi:
ugotovitve geomorfološke spremembe,
upoštevanja meje vodnega zemljišča na nasprotnem bregu ali
dodatnih raziskav strugotvornih procesov vodotoka,
nestabilnosti breţin struge,
izrazite strmosti breţin struge,
obstoječe parcele z vrsto rabe vodotok,
ter tudi (Pravilnik o…, 2006):
namembnosti, vrste in poloţaja objekta, naprave ali ureditve in
območja obstoječih parcel z vrsto rabe vodotok ali zemljišč pod gradbenimi objekti.
Pomembno je, da se mejo vodnega zemljišča določi na obeh bregovih na obravnavanem
vzdolţnem odseku vodotoka (Pravilnik o…, 2006).
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Shematski prikaz prečnega prereza vodotoka z določitvijo meje vodnega zemljišča (Pravilnik
o…2006)
Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda pa navaja
tudi posamezne posebnosti:
Če se v območju meje vodnega zemljišča urejenih vodotokov gledano vzdolţ
vodotoka nahaja objekt vodne infrastrukture ali drug vodni objekt, naprava ali
ureditev, ki so namenjeni urejanju odtočnega reţima, se meja vodnega zemljišča
določi na zunanjega robu tlorisnih gabaritov celotnega objekta, naprave ali ureditve,
gledano z vodne strani.
Če gre za zaprte profile urejenih vodotokov, se meja vodnega zemljišča določi
najmanj z zunanjimi tlorisnimi gabariti celotnega objekta.
Če se v območju prehoda breţine struge v okoliško zemljišče nahaja podporna
konstrukcija premostitve, se meja vodnega zemljišča v tem območju določi z ravno
črto, ki je določena z mejo vodnega zemljišča pred in za premostitvijo.
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Upoštevala sem tudi naslednje:
V primeru, da se je ugotovljena meja vodnega zemljišča na obeh bregovih na
določenem vzdolţnem odseku vodotoka v celoti nahajala znotraj parcele z vrsto rabe
vodotok, ki je evidentirana v zemljiškem katastru, sem za mejo vodnega zemljišča
prevzela mejo parcele iz zemljiškega katastra;
V območju obstoječe vodne infrastrukture ali drugih vodnih objektov, naprav ali
ureditev, ki so namenjeni urejanju odtočnega reţima, se lahko za mejo vodnega
zemljišča prevzame zunanja meja parcel, gledano z vodne strani, ki so evidentirane v
zemljiškem katastru z vrsto rabe vodotok ali kot zemljišče pod gradbenimi objekti.
V Pravilniku o podrobnejšem načinu določevanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur. l.
RS 129/2006) je tudi določeno, da je meja vodnega zemljišča poligon, določen s koordinatami
v drţavnem koordinatnem sistemu, ki se vnese v vodni kataster, ter da se meja vodnega
zemljišča določa na podlagi podatkov z natančnostjo merila najmanj 1:5000 na podlagi:
računalniško podprte foto interpretacije, pri čemer se kot podlaga uporabljajo posnetki
iz zraka, ki so vpeti v drţavni koordinatni sistem (z ločljivostjo najmanj 1 m),
digitalnega modela reliefa,
podatkov iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov,
hidravličnih in hidroloških raziskav,
raziskav premeščanja plavin in erozijskih procesov ali
drugih raziskav strugotvornih procesov.
Če z zgoraj naštetimi metodami in podatki meje vodnega zemljišča ni mogoče natančno
določiti, pravilnik (Pravilnik o…, 2006) zahteva, da se opravita dodaten terenski ogled in
terenski zajem podatkov.
Pravilnik o podrobnejšem načinu določevanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur. l. RS
129/2006) pa navaja še druge podrobnejše kriterije in smernice za določitev meje vodnega
zemljišča tekočih voda naravnih in urejenih vodotokov, ki pa jih pri svojem delu nisem
uporabila.
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6.2 AutoCAD Map
6.2.1 Splošno
AutoCAD Map je geografski informacijski sistem za AutoCAD, ki omogoča izdelavo,
podporo ter analizo prostorskih kartografskih podatkov v računalniško podprtem okolju. Z
AutoCAD Map-om se lahko digitalizira, ohranja, shranjuje, analizira in grafično prikaţe
prostorske podatke, ki predstavljajo prostorske zveze med objekti prikazanimi na kartah ali
zemljevidih ter ustvarja tematske karte in legende. Omogoča delo z več risbami in projekti
hkrati ter omogoča uporabo podatkov iz zunanjih podatkovnih baz (AutoCAD Map 2000i,
2000).
AutoCAD Map omogoča še (AutoCAD Map 2000i, 2000):
izmenjavo dokumentov (map) med uporaniki,
upravljanje, shranjevanje in obnovo grafičnih in negrafičnih podatkov,
povezavo karte s pripadajočimi podatkovnimi bazami,
dodajanje atributov posameznim objektom na karti,
omogoča odstranitev vseh nepotrebnih stvari iz karte,
izdelavo vozliščnih, mreţnih in poligonskih topologij za namen analize,
izdelavo tematskih kart z legendami,
delo z obstoječimi prostorskimi podatki v različnih koordinatnih sistemih,
vnos podatkov iz različnih CAD in GIS sistemov,
izvoz podatkov v različne formate (Access, Excel,…) in
učinkovit grafični prikaz.
Uporabnik za delo uporablja pogovorno okno, v katerem se največ dela opravi v projektnem
delovnem prostoru, ki ima obliko eksplorerja (Project Workspace), meniju Map (Map menu),
ter pripadajočimi ikonami (Mapping toolbars). V projektnem delovnem prostoru so prikazani
vsi podatki, ki so potrebni za delo: risbe, ki sluţijo kot vir, poizvedbe, podatkovne baze,
topologije, kot tudi povezave med objekti, pritjene risbe ter podatki zunanje podatkovne baze.
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6.2.2 Postopek pridobivanja rezultatov
Za delo v AutoCAD Map–u sem potrebovala naslednje podatke:
zemljiškokatastrski prikaz,
prečne profile in pregledno situacijo Malega grabna (v DWG formatu),
podatke o rabi in lastništvu posameznih parcel.
S pomočjo programa AutoCaD Map sem za potrebe analize zemljišč ob Malem grabnu kot
rezultat dobila grafični prikaz parcel, ki pripadajo vodnemu zemljišču Malega grabna ter
grafični prikaz parcel, ki pripadajo pribreţnemu zemljišču Malega grabna za posamezno vrsto
rabe ter lastništva. Da sem lahko prišla do pravega rezultata, sem naredila naselednje:
Najprej sem določila mejo vodnega zemljišča. Za vsak prečni profil (vzdolţ Malega
grabna jih je 239) sem za levi in desni breg določila točko, ki predstavlja
geomorfološko spremembo oz. prehod iz naklona v ravninski svet. Nato sem vse točke
iz prečnih profilov prenesla v pregledno situacijo Malega grabna in jih postavila na
črte, ki so predstavljale lego prečnih profilov. Tako sem na desnem in levem bregu
dobila mnoţico točk. Točke sem nato povezala v poligona in dobila začasno mejo na
obeh bregovih. Obe meji sem nato s primernim ukazom prenesla v risbo z zemljiškim
katastrom. Nato sem na odsekih, kjer se je meja, določena na podlagi prečnih profilov,
v celoti nahajala znotraj parcele z rabo vodotok, ki je evidentirana v zemljiškem
katastru, za mejo vodnega zemljišča prevzela mejo parcele iz zemljiškega katastra.
Postopek sem izvedla na obeh bregovih. Dobljeno mejo sem nato primerjala še z
ortofoto posnetki, ki sem jih dobila na Geodetski upravi RS in ugotovila, da na podalgi
DOF–ov meje ne morem spremeniti, saj so bili snemani v času polnega razcveta
vegetacije (breţine vodotoka in okolica so zaraščeni z drevjem in grmovjem).
Poligona sem nato na koncih povezala in dobila območje vodnega zemljišča Malega
grabna.
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Primer prečnega profila na Malem grabnu (Strokovne podlage za izdelavo drţavnega
lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane,2005, Inštitut za vode, Ljubljana, C – 1253)
Po določitvi meje vodnega zemljišča, sem določila še mejo pribreţnaga zemljišča
tako, da sem 5m od meje vodnega zemljišča s primernim ukazom narisala buffer. Pet
metrski pas predstavlja pribreţno zemljišče Malega grabna.
Ko sem določila obe meji, sem naredila topologijo vodnega in pribreţnega zemljišča.
Topologija opisuje kako so linije in poligoni med seboj povezani. S pomočjo
topologije se lahko določi zveze med sosednjimi objekti ali skupinami objektov in
shrani podatke v tabele. Pred uporabo topologije se mora urediti podatke, zato
AutoCAD Map ponuja orodja za preoblikovanje digitaliziranih oziroma netočnih
grafičnih podatkov v podatke, primerne za izdelavo topologije. Ponudi orodno okno
Drawing cleanup, kjer so na voljo naslednji ukazi: izbris dvojnih objektov,
poenostavitev linearnih objektov, izbris kratkih objektov, pretrganje sekajočih
objektov, podaljšanje objektov do objektov, izbris bingljajočih objektov, izbris
odvečnih vozlišč in zdruţevanje bliţnjih vozlišč. Uporabi se vse ukaze iz orodnega
okna Drawing Cleanup, ki so potrebni za pripravo topologije. Ko so podatki
pripravljeni za izdelavo topologije, se z ukazom Create Topology iz menija Map,
ustvari topologijo. V pogovornem oknu Create Topology poveš ime topologije in na
katero risalno površino, naj novo topologijo nariše. Nastala topologija je sestavljena iz
treh posameznih poligonov, ki predstavljajo vodno zemljišče ter desno in levo
pribreţno zemljišče. Vsakemu poligonu pripada centroid.
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Nato je bilo potrebno naredtiti še topologijo katastra, ki sem jo izdelala samo iz parcel,
ki sem jih za dano območje potrebovala. Za dane parcele sem imela tudi podatke o
vrsti rabe ter o lastništvu. Pred začetkom izdelave topologije katastra sem prav tako
uporabila orodno okno Drawing cleanup s potrebnimi ukazi, saj je v digitalnem
zemljiškem katastru mnogo nepravilnosti (podvajanje poligonov, linij,…). Toplogijo
katastra sem naredila na način opisan v prejšnji alineji.
Ko sta bili obe topologiji narejeni, sem ju lahko uporabila kot osnovi za prostorsko in
geografsko analizo. Prostorska analiza je proces, pri katerem se proizvedejo nove
informacije o geografskih značilnostih. Nanašajo se na tehniko določanja razporeditve
značilnosti po površini in povezav med njimi. Geografska analiza identificira pogoje
geografske lokacije v prostoru in predvideva posledice prihodnjih dogodkov teh
značilnosti. Uporabila sem analizo Overlay, pri kateri sem topologijo vodnega in
pribreţnega zemljišča sekala s topologijo katastra in kot rezultat dobila novo
topologijo na podlagi medsebojnega delovanja obeh topologij. Rezultat sekanja obeh
topologij (deleţ posameznih parcel iz katastra na vodnem in pribreţnem zemljišču) se
izpiše v pripadajočo tabelo, ki sem jo z ukazom iz menija Map Convert object data to
database links prenesla v zunanjo bazo (Access). V Accessu sem nato naredila analizo
podatkov, saj sem hotela dobiti deleţ posameznih rab in lastništev na vodnem in
pribreţnem zemljišču. V programu AutoCAD Map sem nato naredila šarfure za
posamezne vrste rabe in lastništva.
Nato sem naredila še analizo območja, predvidenega za širitev struge ter ureditev
okolice Malega grabna za povečanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, po postopku
opisanem v zgornjih alinejah.
Rezultati vrste rabe in lastništva so za poamezno območje predstavljeni v prilogah na
koncu diplomske naloge.
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7.0 REZULTATI IN UGOTOVITVE

7.1 Meja vodnega zemljišča
Najprej sem določila okvirno mejo vodnega zemljišča s pomočjo prečnih prerezov in situacije
iz projekta Strokovne podlage za izdelavo drţavnega lokacijskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. Nato pa sem, kot sem opisala v poglavju
6.2.2, določila informativno mejo vodnega zemljišča (Priloga E).
7.2 Vodno zemljišče
Po določitvi meje vodnega zemljišča, sem s presekom vodnega zemljišča ter katastra dobila
vsa zemljišča, ki pripadajo območju vodnega zemljišča. Nato sem s programom AutoCAD
Map na območju vodnega zemljišča Malega grabna določila vrsto rabe, kar je prikazano v
prilogi E ter lastništvo vsebovanih parcel, kar je prikazano v prilogi F.
Površina določenega vodnega zemljišča Malega grabna meri 185.814,80 m² oziroma 18,58
ha.

7.2.2 Vrsta rabe
Na območju vodnega zemljišča Malega grabna se pojavljajo naslednje vrste rabe zemljišč, ki
si sledijo od najbolj zastopane do najmanj zastopane :
vodotok,
travnik,
sadovnjak,
njiva,
neplodno,
pašnik,
dvorišče,
cesta,
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gozd,
zelenica,
ţeleznica,
pot,
parkirišče,
gospodarsko poslopje,
funkcionalni objekt,
poslovna stavba,
stanovanjska stavba in
stavbišče.

VODNO ZEMLJIŠČE MALEGA GRABNA
Vrsta rabe
91,8%

1,7%
2,5% 1,0%
vodotok

travnik

3,0%
sadovnjak

njiva

ostalo

Grafikon 7.1: Vrsta rabe na območju vodnega zemljišča Malega grabna
Grafikon 7.1 prikazuje deleţe zastopanih vrst rabe na vodnem zemljišču Malega grabna od
najbolj pogoste do najmanj zastopane rabe. Največ, kar 91,8 % vodnega zemljišča zavzemajo
parcele z vrsto rabe vodotok, kar znaša 17,05 ha vsega vodnega zemljišča, na drugem mestu
so s 3,0% parcele z vrsto rabe travnik, kar znaša 0,56 ha, tretje so po zastopanosti z 1,7 %
parcele z rabo sadovnjak in zavzemajo 0,31 ha vodnega zemljišča, na četrtem mestu pa so z
1,0 % parcele z vrsto rabe njiva in zavzemajo 0,19 ha vsega vodnega zemljišča. Pod
kategorijo »ostalo« sem razvrstila parcele z rabami neplodno, pašnik, dvorišče, cesta, gozd,
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zelenica, ţeleznica, pot, parkirišče, gospodarsko poslopje, funkcionalni objekt, poslovna
stavba, stanovanjska stavba ter stavbišče, saj so na vodnem zemljišču posamično zastopane v
manj kot 1 %, kar skupaj znaša 0,47 ha oziroma 2,51 % vodnega zemljišča. Natančnejši
podatki so prikazani v prilogi A.
7.2.3 Lastništvo
Na območju vodnega zemljišča Malega grabna so za posamezne parcele v zemljiški knjigi
zabeleţeni naslednji lastniki:
občine,
Republika Slovenija,
fizične osebe,
pravne osebe,
druţbena lastnina v splošni rabi,
solastništvo fizične osebe in občine,
javno dobro,
solastništvo fizične osebe in Republike Slovenije ter
solastništvo fizične osebe in pravne osebe.
Grafikon 7.2 prikazuje deleţ lastnikov parcel na območju vodnega zemljišča Malega grabna.
Največ vodnega zemljišča, kar 65,6 % je v lasti posameznih občin, kar znaša 12,19 ha
vodnega zemljišča, s 24,5 % jim sledijo parcele v lasti Republike Slovenije in zavzemajo 4,55
ha vsega vodnega zemljišča, na tretjem mestu so s 7,8 % zemljišča v lasti fizičnih oseb, le-ta
zavzemajo 1,46 ha vodnega zemljišča, z 1,5 % jim sledijo zemljišča v lasti pravnih oseb, kar
znaša 0,28 ha vsega vodnega zemljišča. Pod kategorijo »ostalo« sem zdruţila lastništva, ki se
na območju vodnega zemljišča posamezno pojavijo v manj kot 1 % in skupaj predstavljajo
0,099 ha oziroma 0,5 % vodnega zemljišča Malega grabna. Sem spadajo druţbena lastnina v
splošni rabi, solastništvo fizične osebe in občine, javno dobro, solastništvo fizične osebe in
Republike Slovenije ter solastništvo fizične osebe in pravne osebe. Podrobnejši podatki so
prikazani v prilogi B.
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VODNO ZEMLJIŠČE MALEGA GRABNA
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Grafikon 7.2: Vrsta lastništva na območju vodnega zemljišča Malega grabna
Preglednica 7.1 predstavlja koliko zemljišč z rabo vodotok je v lasti posameznih lastnikov.
Razvidno je, da je največ vodnih zemljišč kar 69,6 % v lasti občin. Razlog je v tem, da so
občine napačno olastninile vodna zemljišča. Olastninile so jih na podlagi Zakona o
lastninjenu nepremičnin v druţbeni lasti (ZLNDL, 1997), ki pravi, da zemljišča v druţbeni
lastnini, na katerih je imela uporabo občina ali mesto, postanejo lastnina preoblikovane
občine. Vendar pa to ne velja za vodna zemljišča, za katere Zakon o lastninjenju nepremičnin
v druţbeni lasti (ZLNDL, 1997) pravi, da se njihovo lastninjenje uredi s posebnim zakonom
t.j Zakonom o vodah, ki pravi, da zemljišča, ki so na dan uveljavitve Zakona o vodah vpisana
v zemljiško knjigo kot vodna zemljišča, voda, vodotok, jezero, reka in podobno, in so javno
dobro, splošno ljudsko premoţenje, druţbena last ali imajo na njih pravne osebe pravico
uporabe, preidejo z dnem uveljavitve zakona v last Republike Slovenije. Vendar pa občine
niso počakale na sprejem in uveljavitev Zakona o vodah. Stanje bi bilo potrebno urediti z
zemljiškoknjiţnim postopkom, za katerega da pobudo drţava. Republika Slovenija ima v lasti
4,37 ha vodnih zemljišč na Malem grabnu, kar znaša 25, 6 %, v lasti fizičnih oseb je 0,63 ha
oziroma 3,7 % vodnih zemljišč, pravne osebe pa imajo v lasti 0,08 ha vodnih zemljišč, kar
znaša 0,46 %. Zemljišč z rabo vodotok, ki imajo v zemljiški knjigi v stolpcu lastnik, zavedeno
druţbena lastnina v splošni rabi, je na območju Malega grabna 0,06 ha, vendar bi se moralo v
zemljiški knjigi le urediti status lastništva in ga spremeniti v last Rpublike Slovenije, kot to
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zahteva Zakon o vodah. 0.03 ha zemljišč z rabo vodotok je v solastništvu fizične osebe in
občine.
Preglednica 7.1: Lastništvo posameznih zemljišč z rabo vodotok na Malem grabnu
2

LASTNIŠTVO

VODOTOK [m ]

[ha]

občina

118717,7431

11,8718

Republika Slovenija

43709,1146

4,3709

fizična oseba

6348,457

0,6348

pravna oseba

781,6792

0,0782

družbena lastnina v splošni rabi

636,5959

0,0637

fizična oseba+občina

296,1276

0,0296

170489,7174

17,049

SKUPAJ

Preglednica 7.2: Lastništvo zemljišč glede na delitev zemljišč na pozidana, kmetijska, gozdna
in neplodna na vodnem zemljišču Malega grabna
LASTNIŠTVO
2

POZIDANA ZEMLJIŠČA [m ]
2

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [m ]
2

GOZDNA ZEMLJIŠČA[ m ]
2

NEPLODNA ZEMLJIŠČA[m ]
2

SKUPAJ [m ]

Republika Slovenija

Ostali

49,3338

1176,2444

1784,4988

10434,0407

3,1477

274,3937

0

1603,4255

1836,9803

13488,1043

Na vodnem zemljišču, ki sem ga za Mali graben določila sama, pa najdemo tudi pozidana,
kmetijska, gozdna in neplodna zemljišča. V preglednici 7.2 je prikazano koliko zemljišč je v
lasti Republike Slovenije in koliko zemljišč je v lasti ostalih lastnikov. Da bi se uredilo stanje
na vodnem zemljišču Malega grabna, bi se moralo urediti stanje v zemljiški knjigi in
zemljiškem katastru za zemljišča, ki po moji oceni spadajo pod vodno zemljišče, vendar v
zemljiškem katastru nimajo zavedene rabe vodotok. Zemljiščem, ki so v lasti Republike
Slovenije bi se spremenilo samo status glede vrste rabe, ostala zemljišča pa bi drţava lahko
odkupila, če bi bilo to v njenem interesu in v okviru njenih finančnih zmoţnosti. Rešitve
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ureditve stanja v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru so za posamezne primere
predstavljeni v poglavju 7.3.3.
7.3 Pribreţno zemljišče
Po določitvi meje pribreţnega zemljišča (5 metrski pas ob vodnem zemljišču vodotokov 2.
reda) sem območje pribreţnega zemljišča v programu AutoCad Map presekala s katastrom in
dobila vse parcele, ki so zastopane znotraj obravnavanega območja. Površina celotnega
pribreţnega zemljišča Malega grabna meri 62.117,68 m² oziroma 6,21 ha. Površina desnega
pribreţnega zemljišča meri 31.208,14 m² oziroma 3,12 ha, levega pribreţnega zemljišča pa
30.909,54 m² oziroma 3,10 ha. Vrsta rabe posameznih zemljišč je grafično predstavljena v
prilogi E, lastništvo posameznih zemljišč pa v prilogi F.

7.3.1 Vrsta rabe
Na območju pribreţnega zemljišča Malega grabna se pojavljajo naslednje vrste rabe zemljišč,
ki si sledijo od najbolj zastopane do najmanj zastopane :
travnik,
dvorišče,
njiva,
neplodno,
sadovnjak,
cesta,
gozd,
pot,
pašnik,
zelenica,
ţeleznica,
parkirišče,
gospodarsko poslopje,
poslovna stavba,
stavba,
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stanovanjska stavba,
odprto skladišče,
garaţa,
funkcionalni objekt,
stavbišče in
vrt.
Grafikon 7.3 prikazuje deleţe zastopanih vrst rabe na pribreţnem zemljišču obeh bregov
Malega grabna. Največ, kar 52,2 % pribreţnega zemljišča zavzemajo parcele z vrsto rabe
travnik, kar znaša 3,24 ha vsega pribreţnega zemljišča, na drugem mestu so z 7,9 % parcele z
vrsto rabe dvorišče, kar znaša 0,49 ha, tretje so po zastopanosti s 6,9 % parcele z rabo njiva in
zavzemajo 0,43 ha pribreţnega zemljišča, na četrtem mestu so s 5,8 % parcele z vrsto rabe
neplodno in zavzemajo 0,36 ha vsega pribreţnega zemljišča, sledijo mu parcele z vrsto rabe
sadovnjak s 5,5 %, kar znaša 0,34 ha pribreţnega zemljišča, na šestem mestu so s 5,3 %
parcele z vrsto rabe cesta in zavzemajo 0,33 ha pribreţnega zemljišča, s 4,8 % jim sledijo
parcele z vrsto rabe pot, kar zavzame 0,30 ha pribreţnega zemljišča, na osmem mestu so s 4,2
% parcele z vrsto rabe gozd in zavzemajo 0,26 ha pribreţnega zemljišča, na devetem mestu pa
so s 3,6 % parcele z vrsto rabe pašnik in zavzemajo 0,22 ha vsega pribreţnega zemljišča.
Parcele z vrsto rabe zelenica, ţeleznica, parkirišče, gospodarsko poslopje, poslovna stavba,
stavba, stanovanjska stavba, odprto skladišče, garaţa, funkcionalni objekt, stavbišče, ter vrt
sem razvrstila v kategorijo »ostalo«, saj so na pribreţnem zemljišču zastopane v manj kot 1%,
kar skupno pomeni 0,24 ha oziroma 3,9 %. Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi C.
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Grafikon 7.3: Vrsta rabe zemljišč na območju pribreţnega zemljišča Malega grabna
7.3.1.1 Primerjava vrste rabe na desnem in levem pribreţnem zemljišču
Za namen nadaljnje analize sem celotno pribreţno zemljišče razdelila na dva dela: desni in
levi del. Nato sem za oba dela naredila grafa, ki prikazujeta še podrobnejšo vrsto rabe na
posameznem območju. V nadaljevanju poglavja sledi primerjava vrste rabe na levem in
desnem pribreţnem zemljiščem.
Prvi pogled na spodnja grafikona nam pove, da je na desnem pribreţnem zemljišču zastopanih
več vrst rab kot na levem pribreţnem zemljišču. Prav tako je površina desnega pribreţnega
zemljišča za 298,59 m² večja od površine levega pribreţnega zemljišča. Na obeh pribreţnih
zemljiščih se v največjem deleţu pojavljajo travniki in sicer na desnem v 49,8 %, na levem pa
v 54,6 %. Na desnem pribreţnem zemljišču travnikom sledijo parcele z rabo dvorišče
(3.642,70 m², oz. 11,7 %), njim pa s 6,7 % sledijo parcele z rabo sadovnjak, na četrtem mestu
so po zastopanosti ceste s 6,6 %, njim pa sledijo parcele z rabo pašnik s 6,1 %. Pašnikom s 5,6
% deleţem sledijo parcele z rabo njiva, njim pa sledijo parcele z rabo pot s 3,5 %. 3,4 %
desnega pribreţnega zemljišča zasedejo parcele z rabo gozd, 1,7 % pa zasedejo parcele z rabo
neplodno. Po zastopanosti si na desnem pribreţnem zemljišču nato sledijo parcele z rabo
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parkirišče (1,3 %), ter parcele z rabo zelenica (1,2 %). Parcele z rabo gospodarsko poslopje,
ţeleznica, poslovna stavba, stanovanjska stavba, odprto skladišče, funkcionalni objekt, garaţa
vrt, stavbišče ter stavba sem zdruţila pod kategorijo »ostalo«, saj skupaj zavzemajo le 2,5 %
desnega pribreţnega zemljišča.
Na levem pribreţnem zemljišču Malega grabna travnikom po zastopanosti sledijo parcele z
rabo neplodno z 10 %, parcele z rabo njiva z 8,3 %, parcele z rabo pot s 6,1 %, parcele z rabo
gozd s 5,0 %, parcele z rabo sadovnjak in dvorišče s 4,2 %, ceste s 4,0 % in parcele z rabo
pašnik z 1,0 %. Pod kategorijo »ostalo« so razvrščene parcele z rabo ţeleznica, zelenica,
stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, stavbišče, garaţa, stanovanjska stavba ter
funkcionalni objekt in skupaj zavzemajo 2,9 % levega pribreţnega zemljišča. Na levem
pribreţnem zemljišču pa ne najdemo odprtih skladišč, vrtov ter parkirišč.
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Grafikon 7.4: Vrsta rabe na desnem pribreţnem zemljišču Malega grabna
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LEVO PRIBREŢNO ZEMLJIŠČE MALEGA GRABNA
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Grafikon 7.5: Vrsta rabe na levem pribreţnem zemljišču Malega grabna
7.3.2 Lastništvo
Na območju pribreţnega zemljišča Malega grabna so za posamezne parcele v zemljiški knjigi
zabeleţeni naslednji lastniki:
fizične osebe,
občine,
Republika Slovenija,
pravne osebe,
solastištvo fizične osebe in občine,
javno dobro,
solastništvo fizične osebe in Republike Slovenije,
solastništvo fizične osebe in pravne osebe,
druţbena lastnina v splošni rabi ter
solastništvo pravne osebe in Republike Slovenije.
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Grafikon 7.6: Vrsta lastništva na območju celotnega pribreţnega zemljišča Malega grabna
Graf 7.6 prikazuje deleţ lastnikov parcel na območju pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Največ pribreţnega zemljišča, kar 48,0 % je v lasti fizičnih oseb, kar znaša 2,99 ha celotnega
pribreţnega zemljišča, s 24,7 % jim sledijo parcele v lasti posameznih občin in zavzemajo
1,53 ha vsega pribreţnega zemljišča, na tretjem mestu so z 14,0 % zemljišča v lasti Republike
Slovenije, le-ta zavzemajo 0,87 ha pribreţnega zemljišča, s 5,9 % jim sledijo zemljišča v lasti
pravnih oseb, kar znaša 0,37 ha celotnega pribreţnega zemljišča, na petem mestu so z 2,4 %
parcele, kjer si lastništvo delijo fizične osebe in občina in znašajo 0,15 ha, na šestem mestu so
z 1,8 % parcele javnega dobra in predstavljajo 0,11 ha površine pribreţnih zemljišč, sledijo pa
jim z 1,7 % zemljišča, kjer si lastništvo delijo fizične osebe in Republika Slovenija in
predstavljajo 0,11 ha površine pribreţnega zemljišča. Ostala lastništva se na območju
celotnega pribreţnega zemljišča posamezno pojavijo v manj kot 1%, kar prav tako predstavlja
1,5 % oziroma 0,11 ha celotne površine pribreţnega zemljišča in sem jih razvrstila v
kategorijo »ostalo«. Sem pa spadajo zemljišča, kjer si lastništvo delijo fizične in pravne
osebe, zemljišča, ki so v druţbeni lastnini v splošni rabi ter zemljišča, kjer si lastništvo delijo
pravne osebe in Republika Slovenija. Podrobnejši podatki so predstavljeni v prilogi D.
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7.3.2.1 Primerjava lastništva na desnem in levem pribreţnem zemljišču
Tudi za podrobnejšo analizo lastništva sem območje pribreţnega zemljišča razdelila na desni
in levi breg, ter za vsak breg naredila graf. Sledi primerjava lastništva na desnem in levem
pribreţnem zemljišču.
Večina parcel na desnem in levem pribreţnem zemljišču je v lasti fizičnih oseb, kar pomeni
56,1 % na desnem pribreţnem zemljišču in 39,8 % na levem pribreţnem zemljišču. Občina je
lastnik 17,6 % desnega pribreţnega zemljišča in kar 31,8 % levega pribreţnega zemljišča.
Republika Slovenija je kot lastnica zemljišč z večjim deleţem (16,4 %) zastopana na levem
pribreţnem zemljišču, kot na desnem pribreţnem zemljišču (11,7 %). Pravne osebe imajo v
lasti 8,1 % parcel na desnem pribreţnem zemljišču ter 3,7 % parcel na levem pribreţnem
zemljišču. Po podatkih, pridobljenih iz zemljiške knjige, je pod javno dobro zavedenih 1,9 %
vseh parcel na desnem pribreţnem zemljišču ter 1,6 % parcel na levem pribreţnem zemljišču.
Na 3,5 % desnega pribreţnega zemljišča si lastništvo delijo fizične osebe in Republika
Slovenija. V kategorijo »ostalo« se na desnem pribreţnem zemljišču uvrščajo zemljišča, kjer
si lastništvo delijo pravne osebe in Republika Slovenija, zemljišča, kjer si lastništvo delijo
fizične in pravne osebe ter zemljišča, ki so v druţbeni lastnini v splošni rabi, kar skupaj
predstavlja 1,1 % desnega pribreţnega zemljišča. Na desnem pribreţnem zemljišču pa ne
najdemo parcel s solastištvom fizičnih oseb in občin. Na levem pribreţnem zemljišču si na 4,8
% zemljišč delijo lastništvo fizične osebe in občine, 1,1 % zemljišč pa po zemljiški knjigi
spada pod druţbeno lastnino v splošni rabi. Lastništvo parcel levega pribreţnega zemljišča pa
si v manj kot 1 % delijo fizične in pravne osebe. Na levem pribreţnem zemljišču ni parcel,
kjer si lastništvo delijo pravne osebe in Republika Slovenija, ter parcel, kjer si lastništvo
delijo fizične osebe in Republika Slovenija.
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Grafikon 7.7: Vrsta lastništva na desnem pribreţnem zemljišču Malega grabna
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7.3.3 Primerjava zemljiškega katastra in stanja v naravi (DOF)
V tem poglavju sem za območje vodnega zemljišča Malega grabna naredila primerjavo
zemljiškega katastra in digitalnih ortofoto posnetkov. Za vodna zemljišča v RS je moţno reči,
da obstajajo:
vodna zemljišča v naravi in
vodna zemljišča po evidenci zemljiškega katastra (ZK)
Obe skupini nista povsod v presečni mnoţici, zato so moţne skupaj tri situacije, ki
poenostavljeno in shematično izgledajo takole:
a. parcela v naravi pod vodo, v ZK evidentirana kot vodotok,
b. parcela v naravi pod vodo, v ZK ni evidentirana kot vodotok,
c. parcela v naravi ni pod vodo, v ZK evidentirana kot vodotok.
Stanje pod točko a je idealno stanje glede vodnih zemljišč, saj je stanje v naravi enako stanju
v uradni evidenci. Problemi z vidika urejanja voda se pojavljajo takrat, kadar nastopi stanje
pod točko b ali c.
Kadar pride do odstopanj med zemljiškim katastrom in dejanskim stanjem v naravi, so moţne
tri variante za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškim katastrom:
1. UREDITEV VRSTE RABE
Status glede rabe se lahko ureja na zemljiščih, ki imajo v zemljiški knjigi zavedeno rabo
vodotok, v naravi pa na tem zemljišču voda ni več prisotna, in na zemljiščih, po katerih
teče voda, v zemljiški knjigi pa imajo zavedeno neko drugo vrsto rabe (travnik, sadovnjak,
njiva,…). V prvem primeru se zemljišču na podlagi Zakona o vodah ukine status
naravnega vodnega javnega dobra ter se na novo določi dejansko rabo zemljišča, kar se
vpiše v zemljiško knjigo in zemljiški kataster (v nadaljevanju: uradne evidence). V
drugem primeru pa se na novo določi mejo vodnega zemljišča, zemljišču podeli status
naravnega vodnega javnega dobra ter se nov status prav tako zabeleţi v uradne evidence.

Pobudo za ukinitev statusa naravnega vodnega javnega dobra mora podati lastnik
zemljišča. Z odločbo o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra, ki jo izda

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

77

ministrstvo, se zemljišče uvrsti v vrsto zemljišč po predpisih na področju kmetijstva,
gozdov ali stavbnih zemljišč, v soglasju s pristojnimi ministrstvi.
Določitev parcele vodnega zemljišča lahko zahteva lastnik vodnega zemljišča ali
ministrstvo. Stroške parcelacije nosita lastnik vodnega zemljišča in ministrstvo v razmerju
50:50. Takšna rešitev je relativno enostavno izvedljiva, pri čemer se mora lastnik vodnega
zemljišča zavedati, da delno nosi stroške parcelacije. Z običajnim geodetskim postopkom
ureditve meje in parcelacije se določi nova parcela, ki je po vrsti rabe vodno zemljišče.
Kljub temu pa bi bil lastnik tega zemljišča oziroma nove parcele še vedno isti, torej
stranka.
Smatram, da bi s takšno rešitvijo sicer rešili problem glede katastrskega dohodka, vendar
pa je lastnik vodnega zemljišča še vedno omejen pri rabi in sme ta del zemljišča
uporabljati samo za namene, ki jih dovoljuje Zakon o vodah.
2. VZPOSTAVITEV PREJŠNJEGA STANJA
Določitev parcele vodnega zemljišča lahko zahteva lastnik vodnega zemljišča vedno, ko
ugotovi odstopanje dejanskega stanja z uradnimi evidencami.
Lastnik vodnega zemljišča pa ima tudi moţnost, da v enem letu od dne, ko so vode
zapustile vodno zemljišče ali poplavile priobalno zemljišče ali drugo zemljišče, vloţi
zahtevo za vzpostavitev prejšnjega stanja.
O zahtevi za vzpostavitev prejšnjega stanja odloča ministrstvo, pri čemer mora upoštevati
ohranjanje značilnosti vodnega reţima, naravno ravnovesje voda, vodnih in obvodnih
ekosistemov ter posledice vzpostavitve prejšnjega stanja. Prejšnje stanje se lahko
vzpostavi le, če je to potrebno zaradi:
varstva pred škodljivim delovanjem voda,
ohranjanja vodnega reţima,
nemotenega izvajanja ţe pridobljene vodne pravice ali
običajne rabe nepremičnin.
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V primerih vzpostavitve prejšnjega stanja nosita stroške lastnik zemljišča in drţava v
razmerju 50:50, razen v primeru, če gre za vzpostavitev prejšnjega stanja zaradi varstva
pred škodljivim delovanjem voda ali ohranjanjem vodnega reţima, ko nosi stroške drţava.
Dodaten problem, ki se pri tej varianti pojavlja, pa je tudi določitev, kdaj prične teči
enoletni rok za vloţitev zahteve za vzpostavitev prejšnjega stanja. Izjema so seveda
dogodki ob velikih deţevjih oziroma nenadnih vremenskih razmerah, ko dejansko v
trenutku pride do razdejanja.
3. ODKUP ZEMLJIŠČA
Kadar ministrstvo ne ugodi zahtevi po vzpostavitvi v prvotno stanje, ker je bila dana
prepozno ali pa je drţavi v interesu ohraniti zdajšnje stanje, lahko drţava novo nastalo
vodno zemljišče odkupi. Drţava lahko od lastnika zemljišča odkupi celotno parcelo, na
kateri je novo nastalo vodno zemljišče, ali pa se z običajnim geodetskim postopkom
ureditve meje in parcelacije določi nova meja, ki je po rabi vodno zemljišče in drţava
odkupi zgolj novo nastalo vodno zemljišče. Popravek mej se vnese v zemljiški kataster.
Smernice, ki danes veljajo na področju urejanja vodotokov so takšne, da se ohranja čim
bolj naraven izgled vodotokov in da se izogibamo togih ureditev, ki onemogočajo naravne
procese v vodotokih.
Odkup vodnega zemljišča je ravno zaradi zagotavljanja naravnih procesov v vodotokih
zelo smiselen, seveda pa se postavlja vprašanje razpoloţljivih finančnih sredstev za
ureditev situacije na območju celotne drţave.
Tudi s stališča lastnika vodnega zemljišča je verjetno to dobra rešitev, saj je kljub
lastništvu omejen pri rabi dela svojega zemljišča, ki v naravi predstavlja vodotok.
Po pregledu rezultatov sem ugotovila, da pride na obravnavanem območju Malega grabna do
občutnega neskladja med zemljiškim katastrom in dejanskim stanjem v spodaj opisanih
primerih.
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V prvih treh primerih so prikazana zemljišča, ki so v zemljiškem katastru zavedena kot
vodotok, dejansko stanje pa kaţe, da na tem območju voda ne teče več.

PRIMER 1:
V primeru je predstavljena parcela s številko 1707/22, ki spada v katastrsko občino Vič
(1722). Lastnik parcele je občina. V zemljiškem katastru je zgoraj navedena parcela zavedena
kot vodotok, iz dejanskega stanja (Slika 7.1) pa je razvidno, da po delu parcele vodotok teče,
po delu parcele pa ne več – tukaj je v naravi druga raba (travnik in gozd). V tem primeru bi
bilo potrebno spremeniti vrsto rabe za del parcele, po katerem voda ne teče več in popravek
zabeleţiti v uradne evidence. Pobudo za spremembo oziroma ureditev statusa dela parcele, po
kateri voda več ne teče, bi v tem primeru dal lastnik parcele, torej občina. Delu parcele, po
katerem voda ne teče več, bi se ukinil status naravnega javnega dobra, saj ne izpolnjuje
pogojev iz prvega odstavka 11. člena Zakona o vodah. Z odločbo o prenehanju statusa
naravnega vodnega javnega dobra, se zemljišče uvrsti v vrsto zemljišč po predpisih na
področju kmetijstva, gozdov ali stavbnih zemljišč, v soglasju s pristojnimi ministrstvi (ZV-1).
Za del parcele, po kateri voda ne teče več, lastnik ostane občina, del parcele po kateri voda še
teče, pa se lahko po pravilih zemljiškoknjiţnega postopka uredi lastninsko razmerje, se pravi,
da lastnik postane Republika Slovenija.

Buček, P. 2008. Analiza vodnega in pribreţnega zemljišča Malega grabna.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inţenirstva.

80

Slika 7.1: Prikaz dela parcele št. 1707/22, po kateri teče vodotok, in dela parcele, po kateri
vodotok ne teče več (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DOF050,
2006; ZKP, 2008)

PRIMER 2:
V tem primeru imata parceli 259/28 ter 259/11, obe spadata pod katastrsko občino Vič (1722),
v zemljiški knjigi zabeleţeno rabo vodotok, dejansko stanje pa kaţe, da po zemljišču voda ne
teče več (Slika 7.2). Obe parceli sta v lasti Republike Slovenije. Na obeh parcelah se ukine
status naravnega vodnega javnega dobra, ter se na podlagi Potrdila o namenski rabi prostora
ugotovi, ali gre za kmetijsko, gozdno ali stavbno zemljišče. Če gre za kmetijsko ali gozdno
zemljišče, se preneseta v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, če pa gre za stavbno zemljišče, pa se preneseta v upravljanje pristojnemu
ministrstvu. Lastnik pa še naprej ostaja Republika Slovenija. Vse spremembe se vnesejo v
zemljiški kataster.
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Slika 7.2: Prikaz parcel, ki imata v uradnih evidencah zavedeno rabo vodotok, v naravi pa po
parcelah voda ne teče več (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS,
DOF050, 2006; ZKP, 2008)

PRIMER 3:
Primer prikazuje del parcele št. 3095/2, ki spada v katastrsko občino Dobrova (1994). Lastnik
parcele je Republika Slovenija, po njem pa vodotok na teče več (Slika 7.3). Za del parcele se
stanje v uradnih evidencah uredi na način, opisan v primeru 2.
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Slika 7.3: Prikaz dela parcele, po kateri vodotok ne teče več, v uradnih evidencah pa je
zavedena raba vodotok (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS,
DOF050, 2006; ZKP, 2008)
Naslednji primeri pa prikazujejo zemljišča, po katerih teče v naravi vodotok, v zemljiškem
katastru pa imajo neko drugo rabo.

PRIMER 4:
Primer prikazuje parceli 1870/25 in 2421 (Slika 7.4), obe spadata v katastrsko občino
Trnovsko predmestje (1723). V zemljiškem katastru imata kot vrsto rabe zavedeno neplodno,
vendar se neplodno po 182. členu Zakona o vodah obravnava kot vodno zemljišče. Obe
parceli sta v lasti občine. V tem primeru bi lahko na pobudo drţave občina prenesla lastništvo
na drţavo. Z odločbo ministrstva bi nato obe parceli dobili status naravnega vodnega javnega
dobra. Novo lastništvo in status vodnega javnega dobra se prav tako vnese v uradne evidence.
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Slika 7.4: Prikaz parcel, po katerih v naravi teče voda, v uradnih evidencah pa imajo parcele
zavedeno neko drugo rabo (travnik, neplodno) (Podlaga: Javne informacije Slovenije,
Geodetska uprava RS, DOF050, 2006; ZKP, 2008)

PRIMER 5:
Parcela s številko 1871/1, katastrska občina Trnovsko predmestje (1723), ima v zemljiškem
katastru zavedeno rabo travnik, v naravi pa po njej teče voda (Slika 7.4). Lastnik zemljišča je
pravna oseba. V tem primeru bi se lahko samo uredilo vrsto rabe parcele in se v uradne
evidence vneslo novo rabo vodotok. Lastnik bi lahko ostal isti, saj Zakon o vodah dovoljuje,
da je lastnik pravna oseba, vendar pod pogojem, da se drţi vseh navodil in omejitev, ki jih za
vodna zemljišča predpisuje Zakon o vodah. Če je v interesu drţave, pa drţava lahko odkupi
zemljišče in postane lastnik vodnega zemljišča. Novo nastalemu vodnemu zemljišču se
skladno z določbami 11. člena Zakona o vodah dodeli status naravnega vodnega javnega
dobra, ki se po uradni dolţnosti vpiše v zemljiško knjigo.

PRIMER 6:
Parcela s številko 505/1, katastrska občina Vič (1722) ima v zemljiškem katastru zavedeno
rabo njiva, dejansko pa po parceli teče vodotok (Slika 7.5). Ker je parcela v lasti Republike
Slovenije, se dani parceli lahko spremeni samo status rabe v zemljiški knjigi. Ker postane
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parcela tudi uradno vodno zemljišče, se ji dodeli status naravnega vodnega javnega dobra, ki
se po uradni dolţnosti vpiše v zemljiško knjigo.

Slika 7.5: Prikaz parcel, ki imata v uradnih evidencah zavedeno rabo njiva, v naravi pa po njih
teče vodotok (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DOF050, 2006;
ZKP, 2008)

PRIMER 7:
Primer prikazuje parcelo s številko 508/1, katastrska občina Vič (1722) in po kateri v naravi
teče vodotok (Slika 7.5). V zemljiškem katastru ima dana parcela vrsto rabe njiva, lastnik pa
je fizična oseba. Če da pobudo za določitev vodnega zemljišča oziroma za ureditev statusa
vrste rabe lastnik zemljišča (v tem primeru fizična oseba), se na podlagi ponovne izmere
zemljišča, spremeni vrsto rabe ter se jo zabeleţi v zemljiško knjigo. Parceli se dodeli tudi
status naravnega vodnega javnega dobra, ki se po uradni dolţnosti vpiše v zemljiško knjigo,
če je voda na njej povezana z drugimi vodami. Po Zakonu o vodah je fizična oseba lahko še
naprej lastnik vodnega zemljišča, razen če je v interesu drţave, da zemljišče odkupi.
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PRIMER 8:
Tudi ta primer obravnava parcelo po kateri teče vodotok, v zemljiškem katastru pa je
zavedeno, da je na njej sadovnjak (Slika 7.6). Identifikacijska oznaka parcele je 3341 in spada
v katastrsko občino Trnovsko predmestje. Lastnik parcele je fizična oseba. Ker po parceli teče
vodotok, za njo veljajo vsa določila in omejitve po Zakonu o vodah za vodna zemljišča. Tudi
za to parcelo bi se dalo urediti status rabe v zemljiški knjigi, če za to zaprosi lastnik zemljišča.
Parceli se dodeli tudi status naravnega vodnega javnega dobra, ki se po uradni dolţnosti vpiše
v zemljiško knjigo, če je voda na njej povezana z drugimi vodami. Po Zakonu o vodah je
fizična oseba lahko še naprej lastnik vodnega zemljišča, razen če je v interesu drţave, da
zemljišče odkupi.

Slika 7.6: Parcela 3341 ima v uradnih evidencah zavedeno vrsto rabe sadovnjak, v naravi pa
po parceli teče vodotok (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS,
DOF050, 2006; ZKP, 2008)

PRIMER 9:
Primer prikazuje parcelo z identifikacijsko oznako 1981/6, ki spada v katastrsko občino
Dobrova (1994). Lastnik parcele je fizična oseba. V zemljiškem katastru ima parcela rabo
travnik, v naravi pa po parceli teče vodotok (Slika 7.7). Ker po njej teče vodotok, velja za njo
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pravni reţim, ki velja za vodna zemljišča po Zakonu o vodah. Spremeniti bi bilo treba samo
status rabe v zemljiški knjigi, po postopku, ki je opisan v primeru 7.

Slika 7.7: Parcela št. 1981/6 ima v uradnih evidencah zavedeno vrsto rabe travnik, v naravi pa
po njej teče vodotok (Podlaga: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DOF050,
2006; ZKP, 2008)
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8.0 PREVERBA VRSTE RABE IN LASTNIŠTVA PARCEL PRI PREDLOGU
UREDITVE MALEGA GRABNA PO DIPLOMI Z NASLOVOM PRESOJA
POPLAVNE VARNOSTI S PREDLOGOM UREDITVE MALEGA GRABNA V
LJUBLJANI, AVTORJA STIBILJ UROŠA

8.1 Opis predloga ureditve Malega grabna
Opisani predlog sem si izbrala na podlagi kriterija, da je bila v diplomi Presoja poplavne
varnosti s predlogom ureditve Malega grabna v Ljubljani, avtorja Stibilj Uroša, izvedba
izbrane variante, glede na razmere ob Malem grabnu, opisana kot najbolj verjetna.
Ker Mali graben s svojimi visokimi vodami resno ogroţa širše območje juţnega dela
Ljubljane, je ocenjeno, da bi bilo treba za omenjeno območje zagotoviti ustrezno poplavno
varnost. Mali graben pa ni le vodotok, ki teče po urbaniziranih površinah in s svojimi
visokimi vodami ogroţa širšo okolico, ampak je v oţjem območju nosilec krajinskih
značilnosti in omogoča človeku stik z naravnim okoljem. Voda in krajina ob njej sta namreč
izrazito privlačni ţe sami po sebi, obenem pa omogočata organizacijo različnih dejavnosti.
Zato je treba poplavno varnost Malega grabna reševati v okviru ohranjanja naravnih in
ekoloških danosti ter vodotok z raznimi parkovnimi in rekreacijskimi ureditvami bolj
pribliţati človeku. Prvi in osnovni cilj ureditve Malega grabna ni samo zagotavljanje ustreznih
hidravličnih razmer, ampak tudi vzpostavitev ekoloških pogojev, ki pomagajo k sonaravnejši
ureditvi vodotoka. V izbrani varianti gre za strogo hidrotehnično reševanje problema visokih
voda, vendar je znotraj variante puščen tudi prostor za ostale stroke (krajinske arhitekte,
biologe). Šele v sodelovanju različnih strok lahko postane Mali graben resnično sonaravno
urejen in dostopen človeku, širše območje ob njem pa varno pred poplavami (Stibilj, 3003)
Izbrana varianta obravnava dejansko stanje ob vodotoku in predvideva povečanje prečnega
prereza glede na razpoloţljiv prostor ob Malem grabnu. Varianta je ekonomsko (vsaj
kratkoročno gledano), projektantsko in izvedbeno zelo zahtevna (Stibilj, 2003).
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Pri izračunu gladin vzdolţ celotnega Malega grabna niso bile upoštevane nobene zmanjšane
vrednosti pretokov (predvidenih razbremenilnikov in zadrţevalnikov), ampak dejanske visoke
vode Gradaščice v profilu nad Bokalškim jezom (Stibilj, 2003).
Izbrana varianta ureditve predvideva maksimalno razširitev struge glede na še razpoloţljiv
prostor ob Malem grabnu. Najprej je bilo določeno območje ob Malem grabnu, znotraj
katerega bi strugo lahko še razširili. Območje je bilo določeno tako, da je bil upoštevan
pribliţno 10 m širok varovalni pas, ki bi ločeval objekte od struge. Na nekaterih mestih, kjer
to ni bilo mogoče, pa je bil upoštevan kar obstoječi rob korita struge. Na nekaterih mestih je
še razmeroma veliko prostora, na drugih mestih, kjer pozidava sega prav do roba struge, pa ni
več kaj veliko storiti. Od izliva v Ljubljanico pa do Bokalškega jezu so taka kritična območja
med profiloma 9 in 14, dolvodno in gorvodno od mostu na Mokrški cesti (med profiloma 21
in 26), celotno območje, kjer teče Mali graben po juţni strani Ljubljanske obvoznice (med
profiloma 52 in 66), območje med profiloma 67 in 69 ter manjše območje v okolici mostu na
Cesti Dolomitskega odreda (med profiloma 77 in 78) (Stibilj, 2003).

Varianta predvideva, da bi se na mestih, kjer je dovolj prostora na obeh straneh struge,
oblikovalo nekakšen dvojni trapezni prečni prerez, sestavljen iz glavne struge in poplavnega
območja. Znotraj teh poplavnih območij bi se uredilo razne parkovne in rekreacijske poteze
malo večjih razseţnosti. Na ostalih odsekih vodotoka, kjer je prostor za razširitev samo na eni
strani struge, pa bi se oblikoval prečni prerez, katerega širina razširjenega dvignjenega dela
(platoja) bi se prilagajala glede na razpoloţljiv prostor. Na kritičnih odsekih bi se na mestih,
kjer je mogoče, prečni prerez povečal tako, da bi se zmanjšal naklon breţin na minimalnega,
po moţnosti pa bi se breţine tudi utrdilo z raznimi biotehničnimi zavarovanji (leseni koli,
lesene kašte, vrbov poplet, grmovni poplet, vrbova preproga). Na vseh drugih mestih bi se
uporabilo nasipe in betonske zidove (v računu niso bili upoštevani), ki pa ţal ne spadajo k
sonaravnemu urejanju vodotokov (Stibilj, 2003).
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Primer prečnega prereza za izbrano varianto razširjenega območja (Stibilj, 2003, priloga 3.4)
Pri Q100 (243,4 m³/s) bi bilo poplavljeno še vedno sorazmerno veliko območje in s tako
rešitvijo ne bi bistveno pripomogli k poplavni varnosti celotnega območja. Deleţ poplavljenih
območij se bistveno zmanjša šele pri Q20 (163,1 m³/s). Za zagotovitev popolne poplavne
varnosti celotnega območja ob Malem grabnu bi morali uporabiti nasipe in zidove, ki pa bi
bili na kritičnih mestih nekoliko višji.
Izbrana varianta ureditve pa bi s svojim razširjenim območjem lahko bistveno pripomogla k
zadrţevanju visokih voda Malega grabna, saj bi se znotraj teh območij zadrţevalo kar 1,36
mio m3 vode. S tem bi se lahko ugodno vplivalo na zniţanje konic visokovodnih valov
(potrebna bi bila izdelava dodatnih študij) (Stibilj, 2003).

Izvedba izbrane ureditve je glede na razmere ob Malem grabnu najbolj verjetna. Z njeno
uresničitvijo se poplavna ogroţenost juţnega dela Ljubljane pri visokih vodah s 100-letno
povratno dobo ne bi bistveno zmanjšala. Zelo kakovostno pa bi se lahko uredilo posamezne
odseke, s čimer bi vodotoku vsaj deloma vrnili nekaj ţivljenja in ga hkrati tudi bolj pribliţali
človeku. V okviru ureditve obstaja tudi moţnost reševanja poplavne varnosti juţnega dela
Ljubljane z izgradnjo zadrţevalnikov (Šujica, Razori) in razbremenjevanjem visokih voda na
Barje, sama ureditev obvodnega prostora pa bi pomagala k boljšemu povezovanju Malega
grabna z okolico (Stibilj, 2003).

8.2 Rezultati
Za območje razširitve sem naredila analizo vrste rabe in lastništva posameznih parcel. Za
potrebe analize sem prevzela mejo razširjenega območja, ter jo nato v programu AutoCAD
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Map na območjih, kjer je leţala znotraj meje vodnega zemljišča Malega grabna, razširila do
le-te. Površina razširjenega območja, brez površine določenega vodnega zemljišča Malega
grabna meri 381.864.21 m² oziroma 38,2 ha.
8.2.1 Vrsta rabe na razširjenem območju
Spodnji graf prikazuje deleţe posameznih vrst rabe na območju predvidenem za ureditev
struge in okolice Malega grabna. Največji deleţ s 55,1 % zavzemajo travniki, kar predstavlja
21,04 ha, s 14,5 % jim sledijo zemljišča z rabo njiva in zavzemajo 5,55 ha, sledijo jim
zemljišča z rabo sadovnjak z 11,3 % oziroma 4,33 ha, na četrtem mestu so s 5,4 % zemljišča z
rabo gozd in zavzemajo 2,06 ha, s 4,0 % jim sledijo zemljišča z rabo pašnik, ki zavzemajo
1,52 % območja, nato pa si v vrstnem redu sledijo zemljišča z rabo neplodno s 3,3 % oziroma
1,27 ha, zemljišča z rabo pot z 2,2 % oziroma 0,84 ha, zemljišča z rabo cesta z 1,2 % oziroma
0,45 ha ter zemljišča z rabo dvorišče z 1,0 %. Pod »ostalo« spadajo zemljišča z rabami
parkirišče, stanovanjska stavba, odprto skladišče, barjanski travnik, funkcionalni objekt,
garaţa, stavba, ţeleznica, gospodarsko poslopje, zelenica ter poslovna stavba in skupaj
predstavljajo 1,9 % oziroma 0,75 ha razširjenega območja. Zemljišča s posamezno vrsto rabe
za razširjeno območje so grafično prikazana v prilogi G.
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Grafikon 8.1: Vrsta rabe na razširjenem območju Malega grabna
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8.2.2 Vrsta lastništva na razširjenem območju
Na spodnjem grafu je prikazano, da je 54,8 % razširjenega območja v lasti fizičnih oseb, kar
predstavlja 20,93 ha. S 15,4 % jim sledijo zemljišča, ki so v lasti občin in zavzemajo 5,89 ha,
z 12,7 % jim sledijo zemljišča, ki so v lasti pravnih oseb in zavzemajo 4,86 ha, 10,0 %
oziroma 3,82 ha zemljišč je v lasti Republike Slovenije, 2,9 % zemljišč je v lasti fizičnih oseb
in Republike Slovenije, kar znaša 1,09 ha, 2,8 % zemljišč pa je v lasti fizičnih oseb in občin in
zavzemajo 1,07 ha. V kategorijo »ostalo« so se uvrstila zemljišča, katerih lastništva se
pojavijo v manj kot 1 %. To so zemljišča v lasti pravnih in fizičnih oseb, zemljišča v druţbeni
lastnini v splošni rabi, zemljišča, ki so javno dobro ter zemljišča, ki so v lasti pravnih oseb in
Republike Slovenije in predstavljajo 1,4 % razširjenega območja oziroma 0,54 ha. Lastniki
posameznih zemljišč na razširjenem območju so grafični prikazani v prilogi H.
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Grafikon 8.2: Vrsta lastništva na razširjenem območju Malega grabna
8.2.3 Vrednotenje zemljišč na razširjenem območju
Na območju, namenjenem razširitvi struge Malega grabna za izboljšanje prevodnosti
vodotoka, imajo največ zemljišč v lasti fizične osebe in to kar 20,93 ha. V lasti Republike
Slovenije je 3,82 ha vseh zemljišč, kar znaša okroglih 10,0 %.
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V primeru razširitve struge po opisani varianti, bi bilo najbolje, če bi drţava vsa zemljišča, ki
niso v njeni lasti, odkupila. S tem bi se najbolje uredilo status zemljišč glede rabe in glede
lastništva, saj bi vsa zemljišča dobila status vodnih zemljišč in bi bila v lasti Republike
Slovenije. Spremembe bi se vpisale v uradne evidence. Zemljiščem, ki so v lasti Republike
Slovenije, pa bi se samo spremenilo status vrste rabe, kar bi se prav tako vpisalo v uradne
evidence.
Preglednica 8.1: Lastništvo zemljišč, glede na delitev zemljišč na pozidana, kmetijska, gozdna
in neplodna na razširjenem območju Malega grabna za potrebe vrednotenja zemljišč
LASTNIŠTVO

REPUBLIKA SLOVENIJA

OSTALI

POZIDANA ZEMLJIŠČA [m²]

714,3749

22523,3288

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA[m²]

37386,6417

287882,0748

0

20637,9922

77,4227

12642,3765

38178,4393

343685,7723

GOZDNA ZEMLJIŠČA[m²]
NEPLODNA ZEMLJIŠČA[m²]
SKUPAJ[m²]

Zemljišča na razširjenem območju sem razdelila na posamezne razrede: pozidana zemljišča,
kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča ter neplodna zemljišča. Drţava bi morala odkupiti
34,39 ha zemljišč, od tega 2,25 ha pozidanih zemljišč, 28,79 ha kmetijskih zemljišč, 2,06 ha
gozdnih zemljišč ter 1,26 ha neplodnih zemljišč. Pozidana zemljišča sem ovrednotila na
podlagi oglaševanih cen zazidljivih zemljišč v Ljubljani in njeni okolici, ki za marec 2008
znašajo v povprečju 374 €/m² (Cene zazidljivih…, 2008). Ostala zemljišča (kmetijska, gozdna
in neplodna) pa sem ovrednotila po ceni za vrednotenje kmetijskih zemljišč, ki znaša
pribliţno 3 €/m², ne glede na katastrsko kulturo in razred posameznega zemljišča oz. sedaj
izraţeno z boniteto zemljišč. Cena je dobljena na podlagi Transakcije zemljišč v letu 2007 za
Ljubljansko območje, ki jih je posredovala davčna uprava (Drčar – Matko, 2008). Po zgoraj
navedenih podatkih bi morala drţava odkupiti 22.523, 33 m² pozidanih zemljišč po ceni 374
€/m², kar bi znašalo 8,42 mio € in 321.162,44 m² zemljišč po ceni 3 €/m², kar bi znašalo 0,96
mio €. Skupna cena odkupljenih zemljišč bi znašala pribliţno 9,39 mio €.
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9.0 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na vrsto rabe in lastništva posameznih
zemljišč ob Malem grabnu ter posledično na usklajenost uradnih evidenc in stanja v naravi.
Po mojih ugotovitvah je stanje zemljišč glede vrste rabe na območju Malega grabna v uradnih
evidancah v večini urejeno, odstopanja sem opazila le v nekaterih primerih, ki sem jih
podrobneje predstavila v poglavju 7.3.3. Razlog gre iskati predvsem v tem, da je bil Mali
graben v preteklosti predmet pogostih regulacijskih del, saj je precejšnje območje
urbaniziranega juţnega dela Ljubljane ob Malem grabnu poplavno ogroţeno z visokimi
vodami, ki sicer ne povzročajo večje škode, vendar zaradi pogostosti pojavov opozarjajo na
resnost tega problema. V večji meri pa bi bilo potrebno urediti lastninska razmerja na vodnih
zemljiščih (na parcelah z rabo vodotok) v uradnih evidencah.
Ureditev stanja vodnega zemljišča ponuja teoretično tri moţnosti in sicer ureditev statusa
rabe, vzpostavitev prejšnjega stanja ter odkup zemljišč, vendar niso vedno vse tri izvedljive.
Zelo pomembno je stanje na terenu, zato je potrebno vsak problem posebej reševati na terenu
in v skladu z realnimi moţnostmi. Posamezne rešitve pomenijo v nekaterih primerih potreben
finančni vloţek, v drugih pa omejeno rabo prostora, zato niso vedno najbolj ugodne za stranke
oziroma lastnike.
Z ureditvijo stanja rabe in lastništva v uradnih evidencah ter z vzpostavitvijo vodnega in
pribreţnega zemljišča (posledično tudi mejo vodnega zemljišča, ki ga na podlagi Zakona o
vodah določi ministrstvo), bi se pripomoglo tudi k laţjemu in kvalitetnejšemu vzdrţevanju
vodotokov, vzpostavitvi ekoloških pogojev, zmanjševanju nevarnosti pred poplavami ter
izboljšanju kakovosti vode v vodotoku.
Za natančnejšo določitev meje vodnega in pribreţnega zemljišča bi bilo potrebno upoštevati
še ostala določila, ki jih predlaga Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda (Ur.l.RS, št. 129/2006). Predvsem pa bi bil potreben terenski ogled in
terenski zajem podatkov, vendar se pri realizaciji le-tega pojavi vprašanje razpoloţljivih
financ in kadrov. Smiselno bi bilo tudi preveriti uporabnost določil Pravilnika o podrobejšem
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načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda v naravi. To bi se lahko naredilo na
podlagi določitve reprezentativnega vzorca, ki bi vseboval objekt (npr. razbremenilnik),
območje premostitve, urejeno strugo (npr. podporni zid) ter območje naravne struge (po
moţnosti s sipino), katerim bi se določilo mejo vodnega zemljišča na podlagi pravilnika in na
terenu (GPS). S primerjavo ujemanja mej vodnega zemljišča po obeh načinih, bi se nato
ugotovilo, katera metoda je dejansko primerna za določeno območje.

V mojem primeru digitalni ortofoto posnetki, ki sem jih uporabila, niso bili primerni za
določitev meje vodnega zemljišča, ker so bili snemani v času, ko je bila vegetacija v polnem
razcvetu in je bila struga zaraščena. Za pomoč pri doličitvi meje bi ustrezali digitalni ortofoto
posnetki, snemani v jesenskem času.
Današnji razvoj na področju upravljanja z vodami poudarja pomen varstva okolja, vodo
pojmuje kot naravni vir, ki ga varujemo in ščitimo predvsem zaradi ekološkega pomena. Pri
reševanju problemov je zato potrebno predvsem s strani upravljavcev vodotokov skrbno in
premišljeno ravnanje, predvsem v prid vode.

Z Zakonom o vodah je bila Ministrstvu za okolje in prostor, oziroma njenemu organu v
sestavi - Agenciji RS za okolje, določena naloga za vzpostavitev evidence vodnih zemljišč, in
sicer v časovnem obdobju 10-tih let od uveljavitve zakona (t.j. do 10.08.2012). Strokovne
naloge, povezane z določanjem meje vodnih in pribreţnih zemljišč na območju Slovenije, pa
na podlagi Zakona o vodah opravlja Inštitut za vode RS.
Vzrok za vzpostavitev takšne evidence je predvsem zaradi neusklajenega stanja med uradnimi
evidencami in dejanskim stanjem. Pri tem je potrebno vedeti, da so obseţna vodna zemljišča
iz strokovnega vidika zagotovo zaţeljena, da pa lahko v primeru srečevanja z drugimi
uporabniki prostora pomenijo neusklajenost in tudi teţave v primeru zahteve po ureditvi
lastniških razmerij. Potrebno je upoštevati vse zahteve stroke, pa vendar v okvirih realnih
potreb in moţnosti.
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Zaradi tako neusklajenega stanja se sama po sebi postavljajo vprašanja kot so: V kolikšnem
času smo sposobni vzpostaviti takšno evidenco?, Kakšni bodo stroški vzpostavitve takšne
evidence?, in predvsem Kaj nam takšna evidenca pomeni ali kako si lahko z njo pomagamo?
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PRILOGA A: POVRŠINE IN DELEŢI POSAMEZNIH VRST RABE NA VODENM
ZEMLJIŠČU MALEGA GRABNA

2

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

vodotok
travnik
sadovnjak
njiva
neplodno
pašnik
dvorišče
cesta
gozd
zelenica
železnica
pot
parkirišče
funkcionalni objekt
gospodarsko poslopje
poslovna stavba
stanovanjska stavba
stavbišče

170489,7174
5610,1946
3140,5215
1916,7534
1603,4255
1407,3222
535,4032
458,7786
277,5414
143,7478
95,9157
85,4250
38,4863
5,2788
2,2318
2,0941
1,8724
0,0923

91,75250
3,01924
1,69086
1,03154
0,86292
0,75738
0,28814
0,24690
0,14936
0,07736
0,05162
0,04597
0,02071
0,00284
0,00120
0,00113
0,00101
0,00005

SKUPAJ

185814,8020

100

VRSTA RABE
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PRILOGA B: POVRŠINE IN DELEŢI POSAMEZNIH VRST LASTNIŠTVA NA
VODNEM ZEMLJIŠČU MALEGA GRABNA

VRSTA LASTNIŠTVA

2

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

občina
Republika Slovenija
fizična oseba
pravna oseba
družbena lastnina v splošni rabi
fizična oseba+občina
javno dobro
fizična oseba+Republika Slovenija
fizična oseba+pravna oseba

121876,7545
45546,0757
14557,0804
2764,1562
567,2140
296,1751
70,6463
30,0158
27,3591

65,6185
24,5220
7,8375
1,4882
0,3054
0,1595
0,0380
0,0162
0,0147

SKUPAJ

185814,8020

100
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PRILOGA C: POVRŠINE IN DELEŢI POSAMEZNIH VRST RABE NA
PRIBREŢNEM ZEMLJIŠČU MALEGA GRABNA

Pribreţno zemljišče
2

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

travnik
dvorišče
njiva
neplodno
sadovnjak
cesta
pot
gozd
pašnik
zelenica
železnica
parkirišče
gospodarsko poslopje
poslovna stavba
stavba
stanovanjska stavba
odprto skladišče
garaža
stavbišče
funkcionalni objekt
vrt

32440,9240
4930,3142
4301,8405
3607,8103
3392,2146
3289,4535
2958,1778
2613,0626
2228,8860
527,9662
426,5561
412,9036
266,2282
229,4645
129,5609
100,7779
60,4883
59,8634
58,1217
57,0960
25,9683

52,2249
7,9371
6,9253
5,8080
5,4609
5,2955
4,7622
4,2066
3,5882
0,8499
0,6867
0,6647
0,4286
0,3694
0,2086
0,1622
0,0974
0,0964
0,0936
0,0919
0,0418

SKUPAJ

62117,67861

100

VRSTA RABE
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Desno pribreţno zemljišče
VRSTA RABE
travnik
dvorišče
sadovnjak
cesta
pašnik
njiva
pot
gozd
neplodno
parkirišče
zelenica
gospodarsko
poslopje
železnica
poslovna stavba
stanovanjska stavba
odprto skladišče
funkcionalni objekt
garaža
vrt
stavbišče
stavba
SKUPAJ

Levo pribreţno zemljišče

POVRŠINA
2
[m ]

DELEŽ
[%]

15555,0421
3642,7025
2079,3405
2060,3383
1907,2330
1751,7306
1086,9439
1054,3774
517,4510
412,9036
363,4419

49,8429
11,6723
6,6628
6,6019
6,1113
5,6131
3,4829
3,3785
1,6581
1,3231
1,1646

217,1235
138,9601
138,1605
81,3643
60,4883
57,0787
29,4734
25,9683
20,3115
7,7025

0,6957
0,4453
0,4427
0,2607
0,1938
0,1829
0,0944
0,0832
0,0651
0,0247

31208,13591

100

VRSTA RABE
travnik
neplodno
njiva
pot
gozd
sadovnjak
dvorišče
cesta
pašnik
železnica
zelenica
stavba
poslovna stavba
gospodarsko
poslopje
stavbišče
garaža
stanovanjska stavba
funkcionalni objekt
SKUPAJ

POVRŠINA
2
[m ]

DELEŽ
[%]

16885,8819
3090,3593
2550,1099
1871,2339
1558,6852
1312,8741
1287,6117
1229,1152
321,6530
287,5960
164,5243
121,8584
91,3040

54,6300
9,9981
8,2502
6,0539
5,0427
4,2475
4,1657
3,9765
1,0406
0,9304
0,5323
0,3942
0,2954

49,1047
37,8102
30,3900
19,4136
0,0173

0,1589
0,1223
0,0983
0,0628
0,0001

30909,5427

100
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PRILOGA D: POVRŠINE IN DELEŢI POSAMEZNIH VRST LASNIŠTVA NA
PRIBREŢNEM ZEMLJIŠČU MALEGA GRABNA

Pribreţno zemljišče
2

VRSTA LASTNIŠTVA

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

fizična oseba
občina
Republika Slovenija
pravna oseba
fizična oseba+občina
javno dobro
fizična oseba+Republika Slovenija
fizična oseba+pravna oseba
družbena lastnina v splošni rabi
pravna oseba+ Republika Slovenija

29850,0103
15340,9267
8722,7715
3656,5429
1483,1514
1094,0933
1085,5701
421,9155
358,9945
183,0273

47,9927
24,6651
14,0244
5,8790
2,3846
1,7591
1,7454
0,6784
0,5772
0,2943

SKUPAJ

62117,6786

100

Desno pribreţno zemljišče
2

VRSTA LASTNIŠTVA

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

fizična oseba
občina
Republika Slovenija
pravna oseba
fizična oseba+Republika Slovenija
javno dobro
pravna oseba+ Republika Slovenija
fizična oseba+pravna oseba
družbena lastnina v splošni rabi

17531,4194
5492,0622
3651,8655
2522,8862
1085,5701
598,0400
183,0273
153,2082
5,7231

56,1476
17,5893
11,6958
8,0800
3,4767
1,9153
0,5862
0,4907
0,0183

SKUPAJ

31208,1359

100

Levo pribreţno zemljišče
VRSTA LASTNIŠTVA

2

POVRŠINA [m ]

DELEŽ [%]

fizična oseba
občina
Republika Slovenija
fizična oseba+občina
pravna oseba
javno dobro
družbena lastnina v splošni rabi
fizična oseba+pravna oseba

12318,5909
9848,8645
5070,9060
1483,1514
1133,6567
496,0533
353,2714
268,7073

39,7718
31,7980
16,3719
4,7885
3,6601
1,6016
1,1406
0,8675

SKUPAJ

30909,5427

100

