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PREGLED UKREPOV ZA POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI V MESTNI 

OBČINI LJUBLJANA 

 

1. UVOD 

 

Poplave so pestile prebivalce Ljubljane ţe od naselitve na obreţju Ljubljanice; izjema so 

samo prebivalci rimske Emone, ki so se  načrtno naselili na najvišjem predelu Ljubljane. 

Poplave so se pojavljale pogosto in povzročile veliko škode -  tudi po izvedenih 

protipoplavnih ukrepih, zlasti na Ljubljanskem barju. Enostavno povedano je vzrok poplav 

velika količina vode, ki na območje priteče, ne more pa istočasno odteči. Voda zastaja in 

poplave se vrstijo skoraj vsako leto, pogosto tudi po večkrat, spomladi in v začetku jeseni.  

Prva poplava na tem območju je bila zabeleţena leta 1190, od takrat pa je bilo zabeleţenih 

preko 100 povodnji – samo ugibamo lahko, koliko jih je dejansko bilo.  

 

Z razvojem se je Ljubljana postopoma širila na območja občasnih poplav Save, Ljubljanice in 

pritokov. Vzporedno z razvojem se je predvsem v zadnjem stoletju začelo z urejanjem strug 

rek in potokov (glej prilogo 2 – pregled poplav in ukrepov v preteklosti). Ključni projekt za 

izboljšanje poplavne varnosti je bila izgradnja Gruberjevega prekopa med Golovcem in 

grajskim hribom v letih 1772 in 1782, ki je bistveno spremenila razmere na juţnem delu 

Ljubljane. Ideje o Barju kot »ţitnici regije« so se umaknile dejstvom – nemogoče je 

poglabljati strugo Ljubljanice v neskončnost, saj se skladno s tem ugreza tudi barje. Ţe leta 

1851 je mestni gradbeni urad Barjancem svetoval, naj dvignejo poslopja tako, da jih ne bo 

dosegla voda. Tudi za novogradnje je bila določena mera privzdignjenosti poslopja od tal. 

Premoţni naj bi ukrepe izvedli sami, revnejšim pa bi pomagala občina s posebnim skladom. 

Ukrepi se ţal niso izvajali – potrebni bodo novi.   

 

V zgodovini je večina naselij nastala ob rekah, ki so hkrati predstavljale tudi migracijske 

koridorje. Pomembnejša naselja so nastala na sotočjih rek, kjer so se kriţale poti, hkrati pa je 

voda predstavljala osnovni pogoj za ţivljenje. Podobno je nastala tudi Ljubljana. Brez vode 

Ljubljana ne bi bila, kar je – vode jo oblikujejo in spremljajo skozi njeno celotno zgodovino. 

Če štejemo, da spomin posameznika ne seţe preko šestdeset let, lahko skoraj trdimo, da je 

vsaka generacija Ljubljančanov doţivela katero izmed hudih poplav (2010, 1982, 1933, 1926, 

1907, 1895, …). Pri nekaterih je voda segala do oken hiš, poškodovala stavbe in - predvsem 

hudourniška Gradaščica – odnesla včasih tudi ţivljenja. Kljub vsemu ima Ljubljana srečo, saj 

voda zaradi kotline ni tako deroča in poplave v večini primerov povzročajo škodo le na 

premoţenju. 

 

Rešitev tudi ni v taki regulaciji vode, ki bi povzročala škodo sosednjim občinam ali drţavam. 

Skladno z mednarodnim in obče civilizacijskim načelom neškodovanja (neminem laedere; 

»sic utere tuo ut alterum non laedes«, »uporabljaj svoje tako, da drugemu ne škoduješ«)  ni 

dopustno, da občina vodotoke na lastnem ozemlju izkorišča tako, da bi povzročila škodo 

sosednji občini. To tudi za drţavo ni dopustno.   
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Za omilitev posledic poplav na območju Mestne občine Ljubljana je nujno sodelovanje 

drţave, ki upravlja z večino mehanizmov za sanacijo in vzdrţevanje vodotokov. MOL svoje 

obveznosti redno izpolnjuje, vendar učinkovitih rešitev za povečanje poplavne varnosti 

območja in celotne regije ni mogoče uresničiti brez aktivnega sodelovanja drţavnih organov.  

 

V nadaljevanju predlagani ukrepi za povečanje poplavne varnosti v MOL izhajajo iz 

naslednjih dokumentov: 

 Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske 

nevarnosti za območja Rudnika, Iţanske ceste in Črne vasi, IZVO d.o.o., december 

2009. 

 Kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne za območja 

Ljubljanice od Fuţin do izliva v Savo, IZVO d.o.o., maj 2010. 

 Karta poplavne in erozijske nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne 

varnosti JZ dela Ljubljane, junij 2010. 

 Dopolnjeni osnutek DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, IZVO 

d.o.o, 2010. 

 Dopolnjeni osnutek OPPN za območje zadrţevalnika Brdnikova. 

 Hidrološko-hidravlična analiza ter poplavne karte za Prţanec in Glinščico, Vodar 

Franci Rojnik s.p., julij 2010. 

 Karte razredov poplavne nevarnosti Save za odsek Save od Mednega do sotočja z 

Ljubljanico, DHD d.o.o., avgust 2010. 

 Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za Črnuščico in 

Gameljščico, IZVO d.o.o., avgust 2010. 

 Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za desna pritoka Ljubljanice 

– Dolgi potok in Graben, IZVO d.o.o., avgust 2010. 

 Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart desnih pritokov Ljubljanice 

– Bizoviški potok, Rastučnik in Dobrunjščica, IZVO d.o.o., avgust 2010. 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del 

(Uradni list RS, št. 78/10 in 10/11 - DPN). 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 

(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN in 22/11 - popr.). 

 

Mesto Ljubljana leţi na območju štirih pomembnejših hidrografskih območij, in sicer: 

 reke Save s pritoki,  

 reke Ljubljanice s kraškim in barjanskim zaledjem ter pritoki z območja Golovca,  

 reke Gradaščice s pritoki in  

 Kamniške Bistrice. 

 

Zaradi naravnih danosti, značilnosti in stopnje urejenosti rečnih strug, morfoloških procesov 

ter stopnje urbanizacije, je poplavna varnost neenakomerno razporejena. Širitev mesta 

Ljubljane in izgradnja infrastrukture nista potekali skladno z urejanjem voda ter 

zagotavljanjem poplavne varnosti. Poznavanje vodnega reţima, predvsem pa zbiranje 

podatkov in prepoznavanje pojavov niso sledili razvoju mesta. Mesto se je širilo na območja, 
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ki so poplavno ogroţena (predvsem na območju Viča, Rudnika in ob spodnjem toku 

Ljubljanice). Ob Savi se je na Ljubljanskem polju z uravnavanjem rečne struge ter zaradi 

vpliva HE Medvode rečna struga začela poglabljati in posledično se je povečevala poplavna 

varnost.  

 

V poročilu podajamo oceno poplavnosti posameznih območij Ljubljane in pregled ukrepov za 

povečanje poplavne varnosti. Območja poplav so razdeljena po posameznih vodotokih in 

pojavnosti poplav. Ta območja so: 

1. Območje poplav Ljubljanice na Rudniku, Viču in Črni vasi zaradi visokih vod kraške 

Ljubljanice, površinskih hudourniških odtokov z obrobja barja (Podlipščica, 

Borovniščica, Iška in Ţelimeljščica) ter kraških izvirov na barjanskem obrobju (Iţica, 

Bistra, Ljubija), 

2. Območje poplav Gradaščice oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij, 

3. Območje poplav Glinščice od Podutika do Roţne doline, 

4. Območje poplav Ljubljanice v spodnjem toku na območju Fuţin, Slap, Vevč, 

Spodnjega Kašlja in Zaloga, 

5. Posamezna poplavna območja ob Savi (Sneberje, Zalog), 

6. Poplavna območja Gameljščice na območju Gameljn,  

7. Posamezna poplavna območja ob Črnuščici, 

8. Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice z JZ območij Golovca (Rudnik, Rakovnik, 

Galjevica), 

9. Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca (Zgornja in 

Spodnja Hrušica, Bizovik, Dobrunjščica, Rastučnik) in  

10. Poplavna območja ob Besnici. 

  

Našteta poplavna območja so prikazana na karti v merilu 1 : 50.000.  
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2. OPIS POSAMEZNIH POPLAVNIH OBMOČIJ IN PREDLOG POTREBNIH 

UKREPOV 

Za vsako izmed naštetih poplavnih območij podajamo opis vzroka poplav, posledice in moţne 

ukrepe za zmanjšanje nevarnosti. 

 

1. Poplavna območja barjanske Ljubljanice 

Poplave na Ljubljanskem barju nastanejo zaradi večjega dotoka vod iz kraškega podzemlja ali 

površinskih porečij na Ljubljansko barje, kot je zmoţnost odtoka po Ljubljanici. Porečje 

Ljubljanice, ki se steka na Ljubljansko barje, je veliko pribliţno 1600 km
2
 (površina porečja 

Ljubljanice z Gradaščico na VP Moste je 1763 km
2
). Odtok z barja je določen z višinsko lego 

struge Mestne Ljubljanice, Gruberjevega prekopa in razpoloţljivimi padci Ljubljanskega 

barja. Poplave na Ljubljanskem barju ob redkih poplavah, kot sta bili leta 1933 in 2010, 

doseţejo prostornino več kot 25 * 10
6
 m

3
 (vir: Ljubljansko barje; Hidrologija in analiza 

poplavnosti, VGI, 1984). Ob poplavnih dogodkih na barju odteka po Ljubljanici skozi 

Ljubljano pribliţno le 50 % dotokov na Ljubljansko barje. Med poplavo leta 1933 je na 

Ljubljansko barje dotekalo 790 m
3
/s, skozi Ljubljano pa odtekalo 372 m

3
/s. Razlika med 

dotokom in odtokom se zadrţi na Ljubljanskem barju (vir: Ljubljansko barje; Hidrologija in 

analiza poplavnost, VGI, 1984). Ob posameznih poplavnih dogodkih prostornine poplavnih 

valov presegajo 100 * 10
6
 m

3
. Ljubljansko barje deluje kot največji naravni zadrţevalnik na 

slovenskem ozemlju in je ključnega pomena za vodni reţim Ljubljanice in Save.  

 

 
Slika 1: Opozorilna karta poplav na Ljubljanskem barju (zgodovinski in arhivski podatki). (Vir : MOP-ARSO in 

Geopedija.si.) 

 

Za Ljubljansko barje sta značilni vsaj dve osnovni vrsti poplav, in sicer:  

- poplave, ki jih povzročajo površinski dotoki na barje (Podlipščica, Borovniščica, Iška, 

Ţelimeljščica in Škofeljščica), katerih visoke vode so posledica predvsem 

intenzivnejših nekaj urnih ali nekajdnevnih padavin. Te poplave so praviloma krajšega 

trajanja in so posledica potovanja poplavnih valov proti Ljubljani, 

- poplave, ki jih povzročajo pritoki kraškega zaledja kot posledica dolgotrajnejših 

deţevij ali kombinacija deţevja in taljenja snega, med katerimi izstopajo izviri 

Ljubljanice. 
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Zadnja poplava septembra 2010 je bila kombinacija obeh vrst poplav. Posledica takšne 

poplave so veliki pretoki in velike prostornine poplavnega vala ter posledično dolgo trajanje 

poplavnih valov.    

 

Od urbanih območij je ob takšnih poplavah najbolj prizadeto območje Črne vasi, Lip in 

Kozlarjeve gošče ob Iţanski cesti. Na jugozahodnem obrobju Ljubljane (območje Viča) vpliv 

poplav Ljubljanice in pritokov na Barju sega do juţne meje deponije Barje oziroma do 

Curnovca. Na območju Rudnika poplave Ljubljanice prehajajo skozi prepusta na Ilovici in 

Malenščici na severno stran Juţne obvoznice. Na območju Ilovice poplave segajo do Jurčkove 

poti. Zaradi neustreznega odvodnjavanja z območja Ilovice proti Ljubljanici so gladine 

poplavnih vod na Ilovici in na območju Peruzzijeve tudi 0,5 m višje od gladin v Ljubljanici.  

 

 
Slika 2: Območje poplav ob barjanski Ljubljanici na območju MOL. Temno modra barva predstavlja globine 

vode preko 1,5 m, modra med 0,5 in 1,5 m ter svetlomodra do 0,5 m. Z rumeno črto je označena pribliţna meja 

vplivnega območja poplav na barju. (Vir: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov 

poplavne in erozijske nevarnosti za območja Rudnika, Iţanske ceste in Črne vasi, IZVO d.o.o., december 2009.) 

 

Izhodišča za povečanje poplavne varnosti 

Poplave na Ljubljanskem barju so naravni pojav, ki ga je treba ohraniti zaradi zmanjševanja 

poplavne nevarnosti na območju Rudnika, predvsem pa ob spodnjem toku Ljubljanice ter ob 

Savi vse do drţavne meje.  

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti pred poplavami Ljubljanice in pritokov na 

Ljubljansko barje 

Analiza poplavne nevarnosti na območju med Ižico, Iško in cesto proti Podpeči 

Območje Črne vasi in naselij ob Iţanski cesti, ki so grajena pod kotom Iţanske ceste, je na 

območju depresije, ki jo s severne strani omejuje cesta proti Podpeči. Poplavne vode Iţice z 

Ţelimeljščico in Partovski jarki zatekajo na območje ob Iţanki z jugovzhodne strani. Izviri 

Iškega vršaja severno od Matene se stekajo proti Črni vasi in poplavljajo to območje z juţne 

strani. Prav tako območje poplavi Iška z jugozahodne strani. Iška je hudourniški pritok 

Ljubljanice, ki teče po lastnem vršaju. Poplavne vode obeh vodotokov poplavijo območje do 
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ceste proti Podpeči, ki omejuje odtok proti Ljubljanici. Ker je pretočnost prepusta manjša od 

dotoka poplavnih vod, na juţni strani ceste proti Podpeči nastane jezero, ki je višje za nekaj 

10 cm od gladine Ljubljanice (ob zadnjem dogodku, septembra 2010, za 30 cm). Do zdaj je 

bila izdelana le analiza vpliva visokih vod Ljubljanice. Z analizo poplav zaradi pritokov 

Ljubljanice je treba ugotoviti količine dotekajočih vod in prepustnost sedanjih premostitev 

med Iško in Iţansko cesto. Na podlagi teh ugotovitev se v naslednji fazi izdela predlog 

ukrepov, ki imajo predvsem dva cilja, in sicer zmanjšanje moţnosti dotoka na to območje in 

povečanje moţnosti odtoka s povečanjem prepustov ali izgradnjo novih (Volar). Za območje 

juţnega obrobja MOL karte poplavne nevarnosti še niso bile izdelane (slika 2) in jih je 

mogoče izdelati le na podlagi zaključkov opisane analize. 

 

 

Ureditve in čiščenje ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, 

Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) 

Zmanjšanje dotoka na ogroţeno območje je mogoče zagotoviti s preusmerjanjem dela visokih 

vod proti vzhodu oziroma zahodu, nasipavanjem poti in izdelavo nasipov ter zamenjavo 

poddimenzioniranih prepustov in namestitvijo zapornic za kontrolo dotoka. Za izboljšanje 

odtoka z juţne strani ceste proti Podpeči je treba očistiti struge vodotokov in jarkov. Na 

vodotokih, ki poplavljajo, je treba izvajati čiščenje na večji dolţini (zmanjšanje prelivanja, 

večji odtok). Na jarkih, po katerih voda iz kasete le odteka, je potrebno predvsem čiščenje 

izlivnih odsekov v Ljubljanico do iznad ceste proti Podpeči. Na jarkih, po katerih odteka 

večna poplavnih vod, je treba sedanje prepuste nadomestiti z novimi, ki bodo imeli dovolj 

veliko pretočnost.      

 

Preprečitve dotoka poplavnih vod z Ljubljanskega barja pod Južno obvoznico na območje 

Ilovice 

Ker se poplavne vode Ljubljanice stekajo skozi prepusta na Juţni obvoznici na območje 

Ilovice, je treba ob poplavah na barju preprečiti ta pretok z zaporo na prepustu na Ilovici ter 

na Malenščici. Zaradi dotoka poplavnih vod z barja in preprečitve odtoka teh vod preko 

Iţanske ceste so globine poplavnih vod na območju Ilovice višje tudi za več kot 0,5 m, kot če 

bi poplavljali samo pritoki z Golovca in Rudnika. Za »notranje vode« z območja Ilovice je 

treba zagotoviti odtok proti Ljubljanici, in sicer z aktiviranjem stare Prošce ali kanala ob 

Ilovškem štradonu ali ob Mihovem štradonu. Ključno pri tej ureditvi je vzpostavitev vtoka v 

Ljubljanico čim bliţje Špici (Hladnikova cesta). Ob širitvi juţne obvoznice je mogoč prepust 

na Ilovici ukiniti. Ukrep je opredeljen v Izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana. 
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Slika 3: Dotok poplavne vode Ljubljanice in Iţice pod Juţno obvoznico na območje Ilovice. Ta pojav je 

zabeleţen med poplavami na barju marca 2009 in septembra 2010. (Vir: Izdelava kart poplavne in erozijske 

nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za območja Rudnika, Iţanske ceste in Črne vasi, 

IZVO d.o.o., december 2009.) 

   

Preučitev možnosti povečanja odtoka po Ljubljanici (hidravlična analiza) 

Odtok z Ljubljanskega barja je določen z višinskim potekom dna Mestne Ljubljanice in 

Gruberjevega prekopa. Padec obeh krakov Ljubljanice skozi mesto je bistveno večji, kot 

padec Ljubljanice na Ljubljanskem barju. Na študijski ravni je treba analizirati moţnost 

povečanega odtoka predvsem z ukrepi na Špici (zniţanje »pragov« na razcepu Ljubljanice). 

Določiti je treba vplivno območje posega na Ljubljanskem barju ter robne pogoje, da se s tem 

ukrepom ne bi poslabšale razmere na spodnjem toku Ljubljanice in stabilnost breţin barjanske 

Ljubljanice. Na podlagi teh ugotovitev se pripravi predlog ukrepov (čiščenje ali celo 

poglobitev) in reţim delovanja zapornic.    

 

2.  Območje poplav Gradaščice oziroma Malega grabna na območju Viča in 

Kozarij 

Poplave Gradaščice oziroma Malega grabna ogroţajo na območju MOL največ prebivalcev in 

objektov ter posledično povzročajo največ škode. Gradaščica poplavi širše območje Viča 

zaradi premajhne pretočnosti struge Malega grabna (Mali graben ima le od 35 do 40 % 

potrebne pretočnosti), neustrezne trase Malega grabna in prekinitve koridorjev poplavnih vod 

proti barju ter Ljubljanici. Del visokih vod se zaradi tega izliva iz struge Malega grabna in 
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odteka po naseljenih območjih Viča po trasi Mestne Gradaščice, ali najniţjih točkah proti 

vzhodu (Ljubljanici), ali pa se razbremenjuje proti Ljubljanskemu barju. Tok poplavnih vod je 

prikazan na Sliki 4.  

 

 
Slika 4: Območje poplav s prikazom globin vode zaradi visokih vod Q100 Gradaščice oziroma Malega grabna, ki 

znaša v prerezu Bokalškega jezu Q100 = 243 m
3
/s. Z rdečimi puščicami so označene smeri poplavnih tokov, z 

rumeno črto, ki poteka ob Malem grabnu, pa greben Poti in Ceste v Mestni log, ki preprečuje vračanje poplavnih 

vod nazaj v strugo Malega grabna. Rumene številke v okvirju predstavljajo ocenjen pretok med poplavo 

septembra 2010. Rdeča elipsa označuje območje Kozarij in Kosovega polja, kjer poplavna ogroţenost računsko 

še ni določena. Območje ogroţajo poplavne vode Horjulke, ki se pretakajo juţno od ceste Dolomitskega odreda. 

(Vir: Karta poplavne in erozijske nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 

Ljubljane, junij 2010.) 

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 
Vsebina dopolnjenega Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ 

dela Ljubljane 

V Drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (DPN) 

so predlagan 3 vrste ukrepov, in sicer: 

- povečanje pretočnosti struge Malega grabna od Bokalc do izliva na pretočnost, ki je bila 

določena v fazi načrtovanja Malega grabna (pribliţno 100 % večja pretočnost od današnje), 

- kontrolirano razbremenjevanje na Ljubljansko barje do Curnovca v enem ali dveh koridorjih 

vzhodno in zahodno od deponije Barje in  

- zadrţevanje dela visokih vod na porečju Gradaščice na območju Razorov. Zadrţevalnik s 

prostornino 1,2 * 10
6
 m

3
 zmanjšuje le manjši deleţ visokih vod (zmanjša pretok s povratne 

dobe 100 let na povratno dobo 50 let, oziroma zadrţi pribliţno 4 % visokovodnega vala 

Gradaščice in Horjulke). 

Območja ukrepov so prikazana na slikah 5 in 6. 

 

Poleg naštetih ukrepov je za izvedbo ukrepov na območju MOL treba zagotoviti zamenjavo 3 

premostitev čez Mali graben (most na Opekarski cesti, Mokrška brv in brv pri Dolgem 

mostu), odstraniti brv pri Koprski (ali jo nadomestiti z ustrezno dimenzionirano), urediti 

odtok meteornih vod z območij, ki so v depresiji (Bonifacija, zahodne Murgle do Mokrške 

ceste), in odtok odpadnih vod z območja juţno od Malega grabna pri Dolgem mostu. Prav 

tako je treba zagotoviti zemljišča za Razbremenilnik 6a ob Juţni obvoznici in pogojno za 
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Razbremenilnik 1, ki poteka vzporedno z Ramovševo ulico. Vzporedno je treba reševati odtok 

meteornih vod z območja Bonifacije in Murgel.  

 

 
Slika 5: Zasnova DPN-ja za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (Vir: DPN za zagotavljanje 

poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, IZVO d.o.o, 2010.) 

 

 
Slika 6: Načrtovani ukrepi v okviru DPN na območju MOL (znotraj AC obroča). Pretočnost Malega grabna se 

ne odseku med Bokalci in Dolgim mostom poveča na 200 m
3
/s, od Dolgega mostu do Ljubljanice pa na 160 

m
3
/s. Današnja pretočnost je 80 -100 m

3
/s. Računske visoke vode Q100 so 243 m

3
/s. (Vir: DPN za zagotavljanje 

poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, IZVO d.o.o, 2010.) 

 

V DPN-ju je predvidena tudi prekinitev toka poplavnih vod Horjulščice preko Poti na Gmajno 

pri Ţejah proti Kozarjem in Kosovem polju. Na območju Kosovega polja je treba 

odstraniti poddimenzionirana cevna prekritja. Ta ukrep ni predmet DPN-ja.  

 

Vsebina DPN je predstavljena tudi v Izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Mali graben 

Qproj = 160 m
3
/s  R6a (R1) 

Qproj = 200 m
3
/s 
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Redno čiščenje struge Malega grabna 

Delno povečanje pretočnosti Malega grabna z vsakoletnim čiščenjem vegetacije meseca 

avgusta in v začetku septembra (ob zaključku vegetacijskega obdobja). Ukrep poveča sedanjo 

pretočnost za od 20 do 30 %. Čiščenje je treba izvajati v protitočni smeri od Hladnikove 

oziroma Opekarske ceste do Bokalškega jezu. 

 

3. Območje poplav Glinščice od Podutika do Roţne doline  

Potok Glinščica poplavno ogroţa območja ob njenem celotnem toku od Podutika do sotočja z 

Mestno Gradaščico na Viču. 

 

Na območju Podutika je na Prţancu (levi pritok Glinščice) ţe izdelan manjši zadrţevalnik 

visokih vod, ki je namenjen zmanjševanju visokovodne konice. Naravna poplavna območja 

ob Glinščici se razprostirajo zahodno od Zahodne obvoznice ter predvsem na območju med 

Brdnikovo cesto in Zahodno obvoznico. Poplavnost ob Glinščici je treba ohraniti in temu 

prilagoditi prostorsko načrtovanje. 

 

   
Sliki 7 in 8: Karti razredov poplavne nevarnosti za območje ob Glinščici in lokacija zadrţevalnika na Brdnikovi 

cesti v Ljubljani (Vir: Hidrološko-hidravlična analiza ter poplavne karte za Prţanec in Glinščico, Vodar Franci 

Rojnik s.p., julij 2010.) 

 

Za povečanje poplavne varnosti Roţne doline, širšega območja Biotehnične fakultete in Viča 

je ključnega pomena suhi zadrţevalnik na Brdnikovi ulici, ki je načrtovan z nasipom oziroma 

dvigom ceste. Višina nasipa je pribliţno 1,5 m. Poleg tega je mogoča izvedba dodatnega 

zadrţevanja na območju Podutika, sanacija obstoječega zadrţevalnika, zamenjava 

poddimenzioniranih premostitev in ohranjanje poplavnih površin, kar je predvsem naloga 

prostorskega načrtovanja. Ukrepi so opredeljeni tudi v dopolnjenem osnutku OPPN za 

zadrţevalnik Brdnikova. 

 

4. Območje poplav Ljubljanice v spodnjem toku na območju Fuţin, Slap, Vevč, 

Spodnjega Kašlja in Zaloga  

Ljubljanica v spodnjem toku teče po aluvialnih naplavinah Save. S povečanjem padca med 

Ljubljano in izlivom v Savo se spremenijo tudi značilnosti Ljubljanice. Od Fuţin do Save si je  

oblikovala ponekod manj, drugod bolj izrazito vplivno območje, ki je, predvsem proti severu, 

omejeno z jeţo, ki ločuje zgodnjo in spodnjo teraso. Zaradi poplavne varnosti je zgornji del 

od Štepanjskega naselja do Fuţinskega jezu obdan z nasipi, ki zagotavljajo osnovno poplavno 

varnost brez varnostne višine. Med Fuţinami in Vevčami se ob Ljubljanici razprostirajo 

poplavne ravnice na območju Studenca ter pod Slapami na levem bregu ter na območju Pod 

jeţo na desnem bregu (stari »avto sejem«). Ta območja so v dosegu pogostih poplav. 

Območje Vevč (predvsem območje papirne industrije) je v dosegu visokih vod daljše 
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povratne dobe. Pod Vevčami se do Zaloga razprostirajo sorazmerno velika poplavna območja, 

ki so na severni strani omejena z jeţo, na juţni pa s postopnim dvigovanjem terena proti 

Zadvoru oziroma Sostrem. Na območju Zaloga so poplavno ogroţena niţje leţeča območja ob 

Cesti v Kresnice ter nepozidana območja vzhodno od CČN proti izlivu v Savo ter terasa na 

desnem bregu med Ljubljanico in Cesto v Kresnice. 

 

 
Slika 9: Poplavna območja ob Ljubljanici. Rdeči črti predstavljata predlagane nasipe. (Vir: Izdelava kart 

poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne za območja Ljubljanice od Fuţin do izliva v Savo, 

IZVO d.o.o., maj 2010.) 

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 

Povečanje poplavne varnosti Vevč 

Za povečanje poplavne varnosti celoviti ukrepi, ki bi zmanjševali vodne količine Ljubljanice, 

niso predvideni. Na območju nad Vevčami je za neposredno zaščito industrijskega območja in 

individualne gradnje predvidena izvedba prečnega nasipa na poplavnih območjih in 

vzdolţnega nasipa ob Ljubljanici. Oba nasipa preprečujeta dotok poplavnih vod Ljubljanice z 

zaledne strani na območje papirne industrije. Ukrep je opredeljen v Izvedbenem delu 

Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. 

 

Ohranjanje maksimalni pretočnih količin 

Za ohranjanje ali povečanje poplavne varnosti ob spodnjem toku Ljubljanice so ključni 

ukrepi, ki se načrtujejo na porečju Gradaščice oziroma Malega grabna. Prav tako se ne smejo 

povečevati odtoki z Ljubljanskega barja (predvsem se ne smejo povečevati konice 

visokovodnih valov).  

 

Vzdrževanje rečne struge 

V preteklosti je imela Ljubljanica tendenco meandriranja. Z obreţnimi utrditvami se je proces 

omejil. Na posameznih območjih se je zaradi tega struga poglobila. Stabilnost breţin 

zagotavlja predvsem obreţna zarast, ki se jo na kritičnih mestih dopolnjuje s kamnitim 

zloţbami. Obreţno vegetacijo je treba postopoma obnavljati z mlajšimi drevesi in 
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grmovnicami. Z ukrepi vzdrţevanja se ne sme širiti zaraščanje s tujerodno rastlino japonski 

drsnik.  

 

5. Posamezna poplavna območja ob Savi (Sneberje, Zalog) 

Po izgradnji elektrarn na Savi (HE Mavčiče in HE Medvode) se je bistveno zmanjšal naravni 

dotok proda na območje Ljubljanskega polja. Z regulacijo (uravnavanjem) rečnega toka Save 

se je omejilo moţnost meandriranja. Posledice teh ukrepov so se odrazile v poglabljanju rečne 

struge in posledično zmanjševanju poplavnih območij. Vzporedno s poglabljanjem Save se je 

zniţevala tudi gladina zgornjega sloja podtalnice. Zato je vodno gospodarstvo v 70. in 

predvsem v 80. letih izvedlo sistem pragov iz večjih skal, ki so upočasnili poglabljanje. 

Proces poglabljanja se je intenzivno nadaljeval le na odseku med Šentjakobom in izlivom 

Kamniške Bistrice. Poglobitev je ponekod presegla 4 m.  

 

 
Slika 10: Karte razredov poplavne nevarnosti ob Savi med Vikrčami in Črnučami (Vir: Karte razredov poplavne 

nevarnosti Save za odsek Save od Mednega do sotočja z Ljubljanico, DHD d.o.o., avgust 2010.) 

 

 



  PREDLOG 

 

 13 

Slika 11: Karte razredov poplavne nevarnosti ob Savi med Jaršami in izlivom Ljubljanice (Vir: Karte razredov 

poplavne nevarnosti Save za odsek Save od Mednega do sotočja z Ljubljanico, DHD d.o.o., avgust 2010.) S 

črnimi črtami so označena območja, kjer je potrebna sanacija ali dograditev nasipov. 

 

Ob Savi so ostala poplavna naslednja poplavna območja: 

 nad tacenskim jezom med Savo in Kajakaško cesto na levem bregu,  

 stari rokavi pod Spodnjimi Gameljnami, 

 stara poplavna območja na levem bregu pri Šentjakobu, 

 stara poplavna območja na desnem bregu med Šmartnim in Sneberjami, 

 ravnica med Savo in Ljubljanico vzhodno od Zaloga in 

 širše območje sotočja Save in Kamniške Bistrice juţno od Beričevega ter Vidma.  

Urbani območji, ki ju ogroţa reka Sava, sta območje ob Kajakaški cesti v Tacnu in območje 

Sneberij. Ob Kajakaški cesti povzroča poplave zajezeni tok (vpliv Tacenskega jezu). Na 

območju Sneberij je dvig gladin posledica stabilizacijskih pragov. Poplavnost Sneberij je 

posledica nizke lege območja juţno od Šmartinske ceste in neurejenih in nevzdrţevanih 

protipoplavnih nasipov ob Savi (»zajčjih nasipov«).  

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 
Povečanje poplavne varnosti območja ob Kajakaški cesti 

Za povečanje poplavne varnosti pri pretokih daljše povratne dobe je treba izvesti ob Savi 

nasipe izpod Vikrč do izpod jezu. Potrebna dolţina nasipa je 500 m. 

 

Povečanje poplavne varnosti na območju Sneberij 

Za poplavno varnost Sneberij je treba obnoviti sedanje »zajčje« nasipe. Prav tako je na tem 

območju treba ob visokovodnih situacijah upoštevati visoko podtalnico Save, ki lahko sega do 

terena (sledi starih izvirov, problemi novih podkletenih hiš). 

 

Območje sotočje Save in Ljubljanice 

Na območju sotočja je mogoče zmanjšati obseg poplav s podaljšanjem nasipov ob Savi v 

smeri proti sotočju in izvedbo nasipov ob Ljubljanici od CČN proti sotočju.   

 

6. Poplavna območja Gameljščice na območju Gameljn  

Porečje Gameljščice je izrazito pahljačaste oblike. Večina površine porečja je severno od 

grebena Šmarne gore in Rašice in sega na severu do letališča Brnik, na zahodu do Smlednika 

in vzhodu do Most. Ker se ob Gračenici in Dobravi nad Povodjem obseţna poplavna območja 

in ker ima precejšen del porečja kraške značilnosti, so odtoki relativno nizki glede na velikost 

porečja. Na območju MOL je spodnji del porečja, ki obsega le 6 % površine porečja.  

 

Ob Gameljščici se razprostirata dve poplavni območji, in sicer v ozkem pasu na območju 

Zgornjih in Srednjih Gameljn ter na niţji rečni terasi pod Spodnjimi Gameljnami. To območje 

je manj poseljeno, poplavno območje pa prehaja v poplavno območje Save. Vzroki 

poplavnosti na območju Zgornjih in Srednjih Gameljn so predvsem hidravlično 

poddimenzionirana struga (ki je večinoma obdana z zidovi) in premajhne premostitve.  
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Slika 12: Poplavna območja ob Gameljščici (Vir: Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za 

Črnuščico in Gameljščico, IZVO d.o.o., avgust 2010.) 

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti  

Mogoči sta dve vrsti ukrepov, in sicer: 

1. Vzpostavitev poplavnega območja in poplavnega koridorja proti Savi zahodno od 

Zgornjih Gameljn ter vzhodno od AC Ljubljana - Kranj. V prvi fazi je treba prostorsko 

analizirati moţne trase in določiti vplive v prostoru, v naslednji fazi pa s hidravličnimi 

analizami ter projektno zasnovo vnesti v prostor poplavno območje in traso 

razbremenjevanja proti Savi. 

2. Zamenjava poddimenzioniranih premostitev na območju Zgornjih in Srednjih Gameljn 

ter vzpostavitev hidravlično primernejšega pretočnega prereza (izkoristiti razpoloţljiv 

naravni padec).  

 

V spodnjem toku (pod Spodnjimi Gameljnami) je treba omejiti širjenje pozidave oziroma 

preprečiti nadaljnjo pozidavo. Predvsem je treba ohraniti moţnost odtoka poplavnih vod proti 

Savi (dvig lokalnih cest in terena ni dopusten). 
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7. Poplavna območja ob Črnuščici 

Črnuščica je levi pritok Save, ki odvodnjava podolgovato dolino, ki se z juţne strani zajeda v 

greben Rašice. Porečje je ozko in podolgovato. Specifični odtok pri visokih vodah je 4-krat 

večji kot pri Gameljščici. 

 

Skozi urbano območje Črnuč in do izliva v Savo je Črnuščica urejena. Skozi Črnuče teče po 

sorazmerno globoki strugi. Pri pogostejših povratnih dobah Črnuščica ne poplavlja, pri redkih 

poplavnih dobah (Q100) pa se ustvarita dve manjši poplavni območji nad in pod kriţanjem z 

ţelezniško progo. Predvsem na območju nad kriţanjem z ţelezniško progo se zaradi nagiba 

terena proti vzhodu ustvari tok proti Štajerski cesti.   

 

Manjše poplavno območje se vzpostavi tudi na spodnjem toku Črnuščice, vendar je 

poplavljeno samo gozdno območje. 

 
Slika 13: Poplavnost ob Črnuščici (Vir: Hidrološko-hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za Črnuščico 

in Gameljščico, IZVO d.o.o., avgust 2010.) 
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Ukrepi za povečanje poplavne varnosti  

Edina točka, kjer je treba preprečiti širjenje poplav proti vzhodu, je območje tik nad 

ţelezniško progo. Predlagan ukrep je izvedba nasipa terena dolţine 50 m vzhodno od 

Črnuščice in severno od ţelezniške proge. 

 

8. Poplavno območje Rudnika 

Poleg visokih vod Ljubljanice območje Rudnika ogroţajo potoki z Golovca in padavinske 

vode, ki padejo neposredno na območje Rudnika. Glavna odvodnika notranjih vod sta Zgornji 

in Spodnji Galjevec. V Spodnji ali Veliki Galjevec se stekajo vode s pobočij Golovca 

zahodno od Poţarja (zahodno od Semenarne) do Rakovnika in meteorne vode z območja 

Dolenjske ceste ter osrednjega dela Galjevice. V Zgornji Galjevec se stekajo meteorne vode z 

območja juţno od Zgornjega Galjevca in Jurčkove ceste ter dela Peruzzijeve ceste do iznad 

nadvoza nad juţno obvoznico. Glavnina dotokov na to območje priteka s severovzhodnega 

obrobja Rudnika. Največji pritoki z Golovca so Poţar, Kovačev graben in Malenca. Vsi trije 

pritoki se zdruţijo na severni strani Juţne obvoznice in so pri priključku Rudnik speljani na 

jug na Ljubljansko barje. Struge potokov so večinoma urejene. Strugi Kovačevega grabna in 

Poţarja juţno od ţelezniške proge sta dovolj veliki in ponekod prekriti. Struga Malence 

zahodno od ţelezniške proge je prav tako dovolj velika, vendar se zarašča. Kriţanji Malence 

in Kovačevega grabna z ţelezniško progo sta izrazito poddimenzionirani. Strugi obeh 

Galjevcev sta nekoliko poddimenzionirani in ob visoki Ljubljanici pod zajezbo.  

 

Na območju Rudnika je pričakovati poplave na utrjenih površinah ob obeh Galjevcih, na 

območju Rakovnika ter na območju kriţanja z ţeleznico ob Kovačevem grabnu in Malenci. 

Poplave bi se pojavile ob intenzivnih poletnih neurjih. Poplavna voda bi bila sorazmerno 

plitka, vendar bi bil tok sorazmerno izrazit proti obeh Galjevcih oziroma depresijskem 

območju zahodno od Poţarja in Peruzzijeve ceste. Z depresijskih območij bi voda počasi 

odtekala proti Ljubljanici (proti Galjevcem ali na barje).  
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Sliki 14 in 15: Poplave na Rudniku zaradi pritokov z Golovca in padavin na območju Rudnika. Poplavna karta je 

sinteza vseh treh pojavov. (Vir: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in 

erozijske nevarnosti za območja Rudnika, Iţanske ceste in Črne vasi, IZVO d.o.o., december 2009.) 

 

 

 

 

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 

Na vplivnem območju Rudnika so predvideni naslednji ukrepi: 

 

- izdelava novih prepustov na Kovačevem grabnu, Malenci in drugih manjših pritokih na 

mestu kriţanj z ţelezniško progo, 

- izdelava zadrţevalnikov visokih voda na območju Rakovnika (preureditev spodnjega 

ribnika) in Malence, 

- sanacija odvodnje meteornih vod z Golovca z izvedbo zaplavnih objektov zahodno od 

Poţarja, 

- ohranitev razlivnih površina med Zgornjim Galjevcem in Juţno obvoznico, ki so 

določena v IPN s prepovedjo gradnje in zasipavanja, 

- izvedba ukrepov, ki so predvideni za varovanje pred visokimi vodami Ljubljanice z Barja 

(aktiviranje stare struge Poţarja, zapornica na prepustu pod Juţno obvoznico). 
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Vsi ukrepi so opredeljeni tudi v Izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljana. 

 

9. Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca (Zgornja 

in Spodnja Hrušica, Bizovik, Zadvor, Sostro) 

 

Pritoki Ljubljanice z Golovca na prehodu s pobočij v dolinsko dno potekajo skozi urbana 

območja, za katera je značilna predvsem individualna gradnja. Poplavno ogroţena so 

predvsem območja na stiku med pobočji Golovca in ravnico polja juţno od Ljubljanice. V 

vseh naseljih (Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik, Zadvor, Dobrunje in Sostro) so struge 

pritokov poddimenzionirane. Kritična mesta so predvsem premostitve, ki so večinoma 

izdelane brez ustreznih strokovnih podlog. Na prehodu na ravnino, ki je večinoma 

neposeljena (razen ob Litijski cesti), se visoke vode razlivajo po površinah s preteţno prodno 

podlago in ponikajo. 

 
 

 

 

 
Sliki 16 in 17: Poplavna območja ob Dolgem potoku in grabnu ter Bizoviškem potoku na Hrušici in Bizoviku 

(Vir: Hidrološko-hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za desna pritoka Ljubljanice - Dolgi potok in 

Graben, IZVO d.o.o., avgust 2010.) 

 

 

 
Slika 18: Poplavna območja ob Rastučniku (Vir: Hidrološko-hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart 

desnih pritokov Ljubljanice – Bizoviški potok, Rastučnik in Dobrunjščica, IZVO d.o.o., avgust 2010.) 
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Slika 19: Poplavna območja ob Dobrunjščici (Vir: Hidrološko-hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart 

desnih pritokov Ljubljanice – Bizoviški potok, Rastučnik in Dobrunjščica, IZVO d.o.o., avgust 2010.) 

 

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 
Na posameznih potokih so mogoči naslednji ukrepi: 

 

Dolgi potok v Zgornji Hrušici 

Izvedba prodne pregrade z manjšim zadrţevalnikom visokih vod nad naseljem 

Zamenjava poddimenzioniranih premostitev in odstranitev prekritij 

Usmerjanje razlitih vod proti strugi Dolgega potoka 

 

Graben v Spodnji Hrušici 

Izvedba prodne pregrade z manjšim zadrţevalnikom visokih vod nad naseljem 

Zamenjava poddimenzioniranih premostitev in odstranitev prekritja na zgornjem delu 

Usmerjanje razlitih vod proti strugi Grabna 

 

Bizoviški potok 

Izdelava zadrţevalnika visokih vod nad Bizovikom (načrtovano ţe v fazi načrtovanja VAC) 

Zamenjava poddimenzioniranih premostitev 

 

Ukrepi na Dolgem potoku, Grabnu in Bizoviškem potoku so navedeni tudi v Izvedbenem delu 

Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. 

 

Rastučnik skozi Zadvor 

Vzdrţevanje struge potoka 

Zamenjava poddimenzioniranih premostitev in prekritja 

 

Dobrunjščica skozi Sostro 

Vzdrţevanje struge potoka, redna čiščenja 

Ohranitev poplavnih površin v srednjem toku 

Zamenjava poddimenzioniranih premostitev 

 

10. Poplavna območja ob Besnici 

Besnica je značilen hudourniški potok, ki teče po ozki dolini s sorazmerno velikim padcem. 

Ob visokih vodah se vzporedno s strugo pojavijo poplavni tokovi, ki imajo sorazmerno veliko 
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erozijsko moč. Poplavno je praktično celotno dolinsko dno od Podgrada do Zgornje Besnice. 

Zmerni eroziji je izpostavljen predvsem odsek med Besnico in Srednjo Besnico. 

 

Po poplavah v 90. letih je bil večji del struge utrjen s kamnitimi oblogami, dno pa višinsko 

stabilizirano. Kljub temu je pretočnost manjša od visokih vod. Ker prostorsko in morfološko 

ni mogoče zagotoviti dovolj velike pretočnosti, je treba upoštevati trajno poplavnost in trajno 

nevarnost pred erozijskimi procesi (odplavljanje in naplavljanje peska ter mulja). 

 

Pozidana območja so omejena na posamezne zaselke (redka razpršena gradnja), razen na 

območju samega Podgrada.  

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti 
Za zmanjšanje poplaven in erozijske ogroženosti so mogoči naslednji ukrepi: 

 

- Pasivni ukrepi varovanja obstoječih objektov 

- Sanacija erozijskih območij v srednjem toku 

- Omejitev novogradenj na poplavno in erozijsko ogroţenih območjih 

- Vzdrţevanje, čiščenje in obnavljanje obstoječe vodnogospodarske infrastrukture 
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3. USMERITVE ZA NAČRTOVANJE POVRŠIN ZA POSELITEV 

 

Na teritoriju Ljubljanskega barja lahko ugotovimo, da del teritorija ostane poplavno nevaren 

tudi po izvedbi protipoplavnih ukrepov na Glinščici (zadrţevalnik na Brdnikovi) in Malemu 

grabnu (zadrţevalnik med Stransko vasjo in Dobrovo). To pomeni, da je treba predvideti 

ukrepe za urbanistično in gradbeno-tehnično sanacijo.  

 

Na ravni prostorskih planov ugotavljamo, da je prvo relevantno planirano območje določil 

Generalni urbanistični plan (GUP) leta 1965, drugo prostorske sestavine dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Ljubljane (Ljubljana 2000) leta 1986 ter tretjič občinski prostorski načrt 

- strateški del in občinski prostorski načrt – izvedbeni del leta 2010. Iz teh treh obdobij 

prostorskih planov lahko ugotovimo, katera območja na Ljubljanskem barju so bila oziroma 

so še planirana za poselitev in gradnjo oziroma zazidljiva. Pomembna je tudi ugotovitev, da je 

tako pri Generalnem urbanističnem planu iz leta 1965 kot tudi pri Ljubljani 2000 bil teritorij 

občine Ljubljana bistveno večji, kar pomeni, da bo treba analizirati tudi prostorske načrte 

sosednjih občin.   

 

V okviru zemljišč, ki so načrtovana za poselitev oziroma zazidljiva, je treba analizirati, kateri 

objekti imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in kateri so brez njega.  

 

Če je območje poplavno nevarno tudi po izvedbi protipoplavnih ukrepov in na tem območju 

objektov ni, je gradnja absolutno neprimerna. To območje praviloma ne bi smelo biti 

zazidljivo po prostorskem načrtu.  

 

Če je območje poplavno nevarno tudi po izvedbi protipoplavnih ukrepov in tam ţe stojijo 

nelegalno zgrajeni objekti, se mora MOL skupaj z MOP odločiti o porušitvi nelegalno 

zgrajenih objektov oziroma o gradbeno tehnično sanaciji teh objekte na način, da so 

posamični objekti varni pred poplavami. To območje praviloma ne bi smelo biti zazidljivo po 

prostorskem načrtu.  

 

Območja, ki so po prostorskem načrtu namenjena za poselitev oziroma zazidljiva, lahko spet 

delimo na območja:  

a) kjer so objekti zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja in  

b) kjer so nelegalni objekti. Pri legalno zgrajenih objektih MOL skupaj z MOP 

(pristojnost upravljanja voda) izdela program gradbeno tehniških ukrepov sanacije 

pred poplavami. Pri nelegalno zgrajenih objektih pa MOL skupaj z MOP (pristojnost 

gradbene inšpekcije) sprejme odločitev o porušitvi nelegalno zgrajenih objektov 

oziroma o izvedbi gradbeno-tehničnih ukrepov za poplavno varnost teh objektov.  

 

Smiselno bi bilo, da Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana ustanovita 

sklad za sofinanciranje protipoplavnih ukrepov za sanacijo posamičnih stavb.  

 

ANALIZA STAVB NA POPLAVNIH OBMOČJIH 

 

1. Vhodni podatki 

 

Pri analizi stavb na poplavnih območjih so bili uporabljeni naslednji podatki: 

a) Poplavna območja - uporabljeni so bili podatki iz izdelanih Kart poplavne in erozijske 

 nevarnosti; za poplavna območja, kjer Karte poplavne in erozijske nevarnosti še niso 
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 izdelane, so bili upoštevani podatki Opozorilne karte poplav (Vir: MOP - ARSO, 

oktober  2011). Dodatno je bilo upoštevano poplavno območje Kozarij in Kosovega 

polja, kjer  poplavna ogroţenost računsko še ni določena, območje pa hkrati tudi ni v 

celoti zajeto v  Opozorilnih kartah poplav.  

b) Podatki o stavbah - uporabljeni so bili podatki iz Registra nepremičnin (Vir: GURS, 

 oktober 2011) in Podatki iz Registra prostorskih enot (Vir: GURS, oktober 2011). 

c) Prostorski akti  

  - Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za 

območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 

71/93, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 

37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04, 79/04, 5/06, 81/09 in 112/09) – za 

območje MOL. 

  - Občinski prostorski načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

(Uradni list RS, št. 78/10). 

  - Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega 

prostora občine Ljubljana Beţigrad, Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 

degradiranega prostora občine Ljubljana Center, Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za 

sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Moste - Polje, Uredba o prostorskih 

ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Šiška in Uredba o 

prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič - 

Rudnik (vse Uradni list RS, št. 62/94) v delih, ki se nanašajo na območje MOL. 

 

2. Stavbe na poplavnih območjih 

 

Na poplavnih območjih se v skladu s podatki iz Registra nepremičnin nahaja 6.555 stavb, 

sestavljenih iz 10.916 delov stavb. V registru nepremičnin se za posamezen del stavbe vodi 

podatek o dejanski rabi in neto tlorisni površini dela stavbe. Za potrebe analize so podatki o 

dejanski rabi dela stavbe razvrščeni v 5 kategorij: 

- Stanovanjske stavbe (kategorija 1 - najvišja kategorija) 

- Nestanovanjske stavbe za bivanje ljudi in ţivali (kategorija 2) 

- Nestanovanjske stavbe za začasno zadrţevanje ljudi in ţivali (kategorija 3) 

- Stavbe z večjim nevarnostnim potencialom (kategorija 4) 

- Ostale stavbe (kategorija 5 - najniţja kategorija) 

 

Podatki o dejanski rabi delov stavb na poplavnih območjih, razvrščenih v kategorije, so 

prikazani v spodnji tabeli. 

Podatki povzeti iz Registra nepremičnin Analiza 

Dejanska raba 

(CC-SI identifikator) 

Dejanska raba opis 

(Opis CC_SI identifikatorja) 

Neto tlorisna 

površina  
Kategorija 

0 
 

207 
 

11 STANOVANJSKA 2074 1 

1110001 
Stanovanje v samostoječi stavbi z enim 

stanovanjem 
2312011 1 

1110002 Stanovanje v vrstni hiši - krajno 409079 1 

1110003 Stanovanje v vrstni hiši - vmesno 106182 1 

1121001 
Stanovanje v samostoječi stavbi z dvema 

stanovanjema 
442964 1 

1121002 
Stanovanje v vrstni hiši z dvema 

stanovanjema - krajno 
99289 1 

1121003 Stanovanje v vrstni hiši z dvema 22952 1 
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Podatki povzeti iz Registra nepremičnin Analiza 

Dejanska raba 

(CC-SI identifikator) 

Dejanska raba opis 

(Opis CC_SI identifikatorja) 

Neto tlorisna 

površina  
Kategorija 

stanovanjema - vmesno 

1122101 
Stanovanje v stavbi z več stanovanji (3 do 

5 stanovanj) 
283194 1 

1122102 
Stanovanje v stavbi z več stanovanji (6 do 

20 stanovanj) 
330739 1 

1122103 
Stanovanje v stavbi z več stanovanji (21 do 

50 stanovanj) 
320804 1 

1122104 
Stanovanje v stavbi z več stanovanji (več 

kot 50 stanovanj) 
162589 1 

1130001 Bivalna enota v stavbi za posebne namene 1465 1 

12 NESTANOVANJSKA 4062 2 

1211101 Hotel, motel 9691 2 

1211103 
Penzion, gostišče, drugi podobni deli 

stavbe 
521 2 

1212001 
Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno 

nastanitev 
3284 2 

1264001 Bolnišnica 2712 2 

1264002 Ambulanta 31787 2 

1271201 Farma 12139 2 

1271202 Hlev 68390 2 

1274001 Prevzgojni dom, zapor, vojašnica ipd. 4299 2 

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 93 3 

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 774 3 

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 666 3 

1211201 
Deli stavb namenjeni streţbi hrane in/ali 

pijače (< 15m2) 
6203 3 

1211202 
Deli stavb namenjeni streţbi hrane in/ali 

pijače (> 15m2) 
18472 3 

1220101 Javna uprava - pisarne in poslovni prostori 29042 3 

1220201 
Banka, pošta, zavarovalnica - pisarne in 

poslovni prostori 
17185 3 

1220301 Drug upravni in pisarniški del stavbe 478035 3 

1230101 Trgovski del stavbe v trgovskem centru 77385 3 

1230103 Samostojna prodajalna 1261 3 

1230104 Trgovski del stavbe 106732 3 

1230105 
Druge prodajalne izdelkov, polizdelkov, 

materiala idr. 
9105 3 

1230301 

Nadstrešnica bencinskega servisa s 

točilnimi napravami za maloprodajo 

naftnih derivatov cestnim motornim 

vozilom 

1073 3 

1230401 Del stavbe za druge storitvene dejavnosti 25988 3 

1230404 Oskrba in nega hišnih ţivali 105 3 

1241009 Avtobusna postaja (stavbe in terminali) 3133 3 

1242005 Gasilski dom 4044 3 

1251001 Proizvodna hala 416577 3 

1251003 Proizvodnja cementa, opeke, mavca ipd. 72 3 
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Podatki povzeti iz Registra nepremičnin Analiza 

Dejanska raba 

(CC-SI identifikator) 

Dejanska raba opis 

(Opis CC_SI identifikatorja) 

Neto tlorisna 

površina  
Kategorija 

1251007 
Terminal za ogljikovodike, utekočinjen 

zemeljski plin 
30 3 

1252001 Rezervoar, cisterna, silos, vodohran 8731 3 

1252002 Pokrite skladiščne površine 155674 3 

1252003 Hladilnice 11240 3 

1261002 
Igralnica, plesna dvorana, diskoteka, cirkus 

ipd. 
17999 3 

1262001 Muzej, galerija, knjiţnica 351 3 

1263001 Del stavbe za izobraţevanje 13823 3 

1263002 
Del stavbe za neinstitucionalno 

izobraţevanje 
5134 3 

1263003 Del stavbe za znanstvenoraziskovalno delo 25 3 

1263004 
Del stavbe za izobraţevanje in 

usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 
15 3 

1265001 Športna dvorana, bazen 15360 3 

1272101 Del stavbe za opravljanje verskih obredov 4096 3 

1272103 Prostori za pastoralno dejavnost 2079 3 

1272201 
Pokopališki del stavbe ali spremljajoči del 

stavbe 
49 3 

1274009 Čistilna naprava 5736 4 

13 SKUPNA RABA 246675 5 

127 Druge nestanovanjske stavbe 0 5 

1242 Garaţne stavbe 4941 5 

1274 
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 

uvrščene drugje 
732 5 

12420 Garaţne stavbe 1183 5 

12740 
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 

uvrščene drugje 
594 5 

1230403 Kiosk ? prostostoječi premični objekt 129 5 

1241003 

Krajevna, športna pristanišča in druga 

pristanišča, ki niso namenjena javnemu 

prometu 

0 5 

1241004 
Kontrolni stolp za vodenje zračnega 

prometa 
335 5 

1241005 
Oddajniki, centrale, svetilniki, telefonske 

govorilnice 
463 5 

1242001 Samostoječa ali vrstna garaţa 170498 5 

1242002 Garaţa v garaţni hiši 15832 5 

1242003 Pokrito parkirišče 16427 5 

1242004 Čolnarna, kolesarnica ipd. 1445 5 

1271101 Del stavbe za rastlinsko pridelavo 6510 5 

1271203 Čebelnjak 1460 5 

1271301 Del stavbe za spravilo pridelka 94568 5 

1271302 Vinska klet, hram, zidanica 432 5 

1271401 Drug nestanovanjski kmetijski del stavbe 290694 5 

1272102 Versko znamenje 76 5 

1273002 Varovana kulturna dediščina, ki se ne 95 5 
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Podatki povzeti iz Registra nepremičnin Analiza 

Dejanska raba 

(CC-SI identifikator) 

Dejanska raba opis 

(Opis CC_SI identifikatorja) 

Neto tlorisna 

površina  
Kategorija 

uporablja v druge namene 

1274002 
Nadstrešnice na postajah, javne sanitarije 

ipd. 
2990 5 

1274003 
Uta, rezervoar < 5 m3, mešana klet, 

vratarnica, podstrešje ipd. 
216293 5 

1274005 Zaklonišče 362 5 

1274006 Transformator, transformatorska postaja 8008 5 

1274007 Vodni stolp 207 5 

1274008 Vodno zajetje 849 5 

1274011 

Prostori za izkoriščanje mineralnih 

surovin, v katerih so črpalne, drobilne, 

separacijske, pralne, sušilne, transportne in 

podobne naprave 

1719 5 

 

Kadar je posamezna stavba sestavljena iz delov stavb, ki imajo različno dejansko rabo in so 

posledično razvrščeni v različne kategorije, je celotna stavba razvrščena v kategorijo, ki jo 

ima del stavbe z najvišjo kategorijo. Iz analize so v nadaljevanju izločene stavbe, ki imajo 

neto tlorisno površino manjšo od 20 m
2
. V spodnji tabeli je prikazano število stavb na 

poplavnih območjih, večjih od 20 m
2
, ločeno po posameznih kategorijah dejanske rabe. Za 

stavbe znotraj iste kategorije je prikazana vsota neto tlorisnih površin. 

 

Kategorija Število stavb 

Neto 

tlorisna 

površina 

(m
2
) 

Neto tlorisna 

površina (%) 

Stanovanjske stavbe (kategorija 1) 2.912 4.844.536 67,844 

Nestanovanjske stavbe za bivanje ljudi in 

ţivali (kategorija 2) 151 188.017 2,633 

Nestanovanjske stavbe za začasno zadrţevanje 

ljudi in ţivali (kategorija 3) 275 1.358.063 19,019 

Stavbe z večjim nevarnostnim potencialom 

(kategorija 4) 3 5.736 0,080 

Ostale stavbe (kategorija 5) 2.367 744.186 10,422 

Ni podatka  1 207 0,003 

Skupaj 5.709 7.140.745 100,000 
* 846 stavb na poplavnih območjih ima neto tlorisno površino manjšo od 20 m

2
. 

 

Pri analizi stavb na poplavnih območjih je bilo ugotovljeno večje odstopanje podatkov iz 

Registra nepremičnin z dejanskih stanjem v naravi. V registru nepremičnin se za dele stavb 

vodi identifikator naslova HS_MID. Enak podatek se vodi tudi v Registru prostorskih enot. 

Kadar se na poplavnih območjih nahaja identifikator naslova HS_MID (naslov in hišna 

številka), ki ni zajet v Registru nepremičnin, je v analizi upoštevan kot dodatna stavba, 

razvrščen v Kategorijo 1. Takšnih primerov je 219. 
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Kategorija 

Število stavb 

 Register 

nepremičnin 

Dodatne stavbe   

 Register 

prostorskih enot 

Skupaj Skupaj 

Stanovanjske stavbe 

(kategorija 1) 
2.912 219 3.131 

3.557 

Nestanovanjske stavbe za 

bivanje ljudi in ţivali 

(kategorija 2) 

151   151 

Nestanovanjske stavbe za 

začasno zadrţevanje ljudi in 

ţivali (kategorija 3) 

275   275 

Stavbe z večjim 

nevarnostnim potencialom 

(kategorija 4) 

3   3 3 

Ostale stavbe (kategorija 5) 2.367   2.367 
2.368 

Ni podatka  1   1 

Skupaj 5.709 219 100 5.925 

 

Na podlagi razpoloţljivih podatkov se ocenjuje, da je na poplavnih območjih skupno 3.557 

stavb, ki so namenjeni bivanju oziroma začasnemu zadrţevanju ljudi in ţivali ter 3 stavbe z 

večjim nevarnostnim potencialom. Stavbe so prikazane na Karti 1. 

 

2. Stavbe na zemljiščih namenjenih za gradnjo  

 

2.1 Za stanovanjske stavbe (kategorija 1) in nestanovanjske stavbe za bivanje ljudi in ţivali 

(kategorija 2), ki imajo neto tlorisno površino večjo od 20 m
2 

(skupno je na poplavnih 

območjih 3.282 takšnih stavb, od tega 3.131 stanovanjskih stavb in 151 nestanovanjskih stavb 

za bivanje ljudi in ţivali), je bila analizirana vključenost v dosedanje dolgoročne oziroma 

strateške prostorske akte: 

 

a) Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne 

 občine Ljubljana, ki opredeljuje naslednja zemljišča, namenjena za gradnjo: 

Oznaka Namenska raba 

I Površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo 

M Površine za mestne javne službe in servise 

O Površine za osrednje dejavnosti 

P Površine za proizvodnjo, skladišča in terminale 

S Površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti 

SK Površine za stanovanja in kmetijska gospodarstva 

 

Oznaka Podrobnejša Namenska raba 

R Razpršena gradnja 

 

b) Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, ki opredeljuje 

 naslednja zemljišča, namenjena za gradnjo: 
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Raba Podrobnejša namenska raba 

A A - površine razpršene poselitve 

BC BC - športni centri 

BD BD - površine drugih območij 

BT BT - površine za turizem 

CDc CDc - območja centralnih dejavnosti za opravljanje 
verskih obredov 

CDd CDd - območja centralnih dejavnosti brez stanovanj 

CDi CDi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje 

CDj CDj - območja centralnih dejavnosti za javno upravo 

CDk CDk - območja centralnih dejavnosti za kulturo 

CDo CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje 

CDz CDz - območja centralnih dejavnosti za zdravstvo 

CU CU - osrednja območja centralnih dejavnosti 

F F - območja za potrebe obrambe v naselju 

IG IG - gospodarske cone 

IK IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 

IP IP - površine za industrijo 

SB SB - stanovanjske površine za posebne namene 

SK SK - površine podeželskega naselja 

SSce SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine 

SScv SScv - pretežno večstanovanjske površine 

SSse SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine 

SSsv SSsv - splošne večstanovanjske površine 

 

Razpršena gradnja 
 

2.2. Dodatno je bilo preverjeno, katere stavbe na poplavnih območjih so vključene v Uredbo o 

prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana 

Beţigrad, Uredbo o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine 

Ljubljana Center, Uredbo o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega 

prostora občine Ljubljana Moste - Polje, Uredbo o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 

degradiranega prostora občine Ljubljana Šiška in Uredbo o prostorskih ureditvenih pogojih za 

sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič - Rudnik (vse Uradni list RS, št. 62/94) 

v delih, ki se nanašajo na območje MOL. Za območja, kjer veljajo navedeni Prostorski 

ureditveni pogoji za sanacijo degradiranih območij, so upoštevana vsa območja s podrobnejšo 

namensko rabo z oznako L iz Dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–

2000 za območje Mestne občine Ljubljana. Za območja, kjer veljajo navedeni Prostorski 

ureditveni pogoji za sanacijo degradiranih območij, so upoštevana tudi območja določena na 

podlagi evidence nedovoljenih posegov (točkovni podatki, pridobljeni s strani MOL OU), pri 

čemer je bila vsaki točki pripisana parcela iz zemljiškega katastra.  
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2.3 Poleg tega je bilo za vse stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1968, upoštevano, da se 

nahajajo na zemljiščih, namenjenih za gradnjo stavb, ne glede na to, če se nahajajo izven 

zemljišč za gradnjo stavb opredeljenih v točkah 2.1 in 2.2.  

 

Na podlagi analize dolgoročnih prostorskih aktov, Uredb o prostorskih ureditvenih pogojih za 

sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana in ob upoštevanju leta izgradnje stavbe, se 

ocenjuje, da se od skupno 3.282 stanovanjskih stavb in nestanovanjskih stavb za bivanje ljudi 

in ţivali, ki se nahajajo na poplavnih območjih in imajo neto tlorisno površino večjo od 20 

m
2
, 3.268 nahaja na zemljiščih, namenjenih za gradnjo stavb in 14 izven zemljišč, namenjenih 

za gradnjo stavb. Obravnavane stavbe so prikazane na Karti 2. 
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4. UKREPI NA KANALIZACIJSKEM OMREŢJU 

 

Centralni kanalizacijski sistem mesta Ljubljana je zgrajen preteţno v mešanem sistemu. 

Hrbtenico sistema tvorijo kanalizacijski zbiralniki, na katere se priključuje razvejana mreţa 

uličnih kanalov. Skozi kanale mešanega sistema se istočasno odvajajo tako komunalne 

odpadne kot tudi padavinske odpadne vode. Temeljni kanalizacijski zbiralnik z oznako A0, na 

katerega se priključujejo vsi drugi zbiralniki, poteka ob levem bregu Ljubljanice od Trnovega 

do Zaloga, kjer se odpadna voda prečisti v Centralni čistilni napravi Ljubljana. 

 

Na območju mešanega sistema so na javno kanalizacijo priključene tudi čiste zaledne vode, ki 

so pomešane z erodiranim materialom. Vtok zalednih voda s pobočja Golovca na območju 

Rakovnika in Galjevice povzroča velike teţave pri obratovanju javne kanalizacije na območju 

ob Dolenjski ţeleznici-v času padavin, zato je predvidena rekonstrukcija primarnega kanala in 

izgradnja dodatnega meteornega zbiralnika za odvod zalednih in padavinskih vod od ulice 

Galjevica do Gruberjevega prekopa, kar je obdelano na ravni izvedbenega projekta: 

Rekonstrukcija zbiralnika B2 in izgradnja zbiralnika M med Gruberjevim prekopom in 

Galjevico v Ljubljani, PZI, št. proj. 18/2007/K, DEC. 2008, Biro za komunalo d.o.o. Ureditve 

na območju Rakovnika, ki vsebujejo izločitev zalednih vod iz mešanega sistema in 

priključitev na projektirani zbiralnik M ob Dolenjski ţeleznici so izdelane na ravni idejne 

zasnove: št. 2872/1 K: Razbremenitev kanalizacijskega sistema z zalednimi vodami na 

Rakovniku – novelacija, JP Vodovod-Kanalizacija. 

 

V sklopu priprave Drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 

Ljubljane je bila izdelana projektna naloga za PGD in PZI št. 2593V, 3245K: Ureditev 

vodovoda in kanalizacije zaradi prilagoditve ukrepom za zagotavljanje poplavne varnosti JZ 

dela Ljubljane, marec 2011, JP Vodovod-Kanalizacija. Projektna naloga obravnava 

prestavitve in rekonstrukcije javnih vodovodov ter kanalov, ki leţijo v območju 

rekonstrukcije struge Malega Grabna, ki je del ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti JZ 

dela Ljubljane in je podlaga za pripravo DPN-ja ter izhodišče za izvedbene načrte. 
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5. UKREPI, KI JIH LAHKO STORIJO LASTNIKI OBJEKTOV SAMI ZA 

POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI 

 

Na poplave se je treba pripraviti, preden do teh pride. Vsakokratne nesreče nam vselej 

dokazujejo, da je preventiva uspešnejša in cenejša od odpravljanja posledic nesreč. Poplave je 

moţno napovedati v krajšem časovnem obdobju. Ţe sedaj pa vemo, kje so poplavna območja. 

Zato je smiselno, da se na poplave pripravimo.  

Ob zadnjih poplavah ugotavljamo, da veliko ljudi nima svojih objektov zavarovanih za primer 

poplav. Zato je treba, da pri zavarovalnici sklenejo ustrezno zavarovanje za kritje škode na 

konstrukciji objekta in notranji/zunanji opremi zaradi poplav ali izlitja kanalizacije.  

Objekt ustrezno pripravijo, tako da na odprtine, skozi katere bi v objekt lahko pritekla voda, 

namestijo pripomočke za tesnjenje. Prav tako naj opravijo naslednje ukrepe, ki jih prikazuje 

slika: 

 

Vir: www.poplavljen.si. 

Če je mogoče, da bi v prostoru lahko prišlo do povratnega vdora kanalizacijskih voda, je treba 

poskrbeti za namestitev protipovratne lopute na glavni kanalizacijski iztok iz objekta. To 

lahko stori vodovodni inštalater.  

Pritrdijo lahko naprave, ki bi lahko izplavale in povzročile škodo (npr. cisterna za kurilno olje, 

plin). Naprave se pritrdijo v tla ali oprejo v strop.  

http://www.poplavljen.si/
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V prostorih, ki so podvrţeni poplavljanju, naj bodo talne obloge iz materiala, ki mu voda ne 

škodi, se lahko čisti in hitro suši. Oprema naj bo zidana ali iz materialov, ki bolje prenašajo 

vodo (npr. PVC, kovina, masiven les).  

V prostorih, ki so podvrţeni poplavljanju, naj se izvede poglobitev (velikosti 20 x 20 x 15 

cm), da bo mogoče s potopno črpalko izčrpati čim več vode. 

Pripravi se tudi načrt ukrepanja v primeru poplav in to še pred poplavami. Tako razmislimo o 

opremi, ki jo bomo prestavili v višje prostore. Pripravi se radio na baterije z dodatnimi 

baterijami, oskrbimo se s stalno zalogo konzervirane hrane in ustekleničene vode, 

najnujnejšimi zdravili. Razmislimo o tem, kako bomo organizirali lastni prevoz v dnevih 

poplav,..itd.  

Še več informacij o tem je na spletni strani www.poplavljen.si, ki so jo pripravili MOL, 

Univerza v Ljubljani in Inštitut za vodarstvo. 

Stanovalci, katerih objekti so v bliţini odvodnih in obcestnih kanalov pa lahko pripomorejo k 

večji poplavni varnosti tudi tako, da: 

- mostičke, ki jih gradijo čez odvodnike oziroma obcestne jarke, naredijo takšne, da bo 

njihova odprtina štirikotna in vsaj dimenzije 1m x 1m, s tem se bo zagotovila ustrezna 

pretočnost le teh in laţje čiščenje, 

- ne zasipajo jarkov, 

- pustijo vzdrţevalcu cest, da jarke očisti do dna in  

- ne spuščajo svoje meteorne vode v obcestne jarke. 

 

 

 

 

 

      PREDSEDNIK STROKOVNE KOMISIJE 

          Vasja Butina 

 

 

 

 

 

 
PRILOGE: 

- tabela predlaganih protipoplavnih ukrepov 

- tabela poplav in protipoplavnih ukrepov v preteklosti 

- karta »Stavbe na poplavnih območjih« 

- karta »Stavbe na zemljiščih, namenjenih za gradnjo, na poplavnih območjih« 
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