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NARAVNE DANOSTI PROSTORA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI (LUR)
1 Zelene površine in odprti prostor v LUR
Naravno okolje v Ljubljanski urbani regiji (v nadeljevanju LUR) je razmeroma
dobro ohranjeno, najbolj spremenjeno je v ravninskem delu regije zaradi goste
pozidave, mreže infrastrukturnih vodov in kmetijskih površin. Gozdovi pokrivajo
59% površine regije (po podatkih Raba zemljišč; vir: MKGP, 2008), 20% je
travniških površin, 7% njiv, nekaj več kot 7% pa je pozidanih površin kamor
uvrščamo stanovanjsko gradnjo, poslovne cone in prometno infrastrukturo.
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Slika: Raba zemljišč (vir podatka: MKGP, 2008)

Naravno okolje LUR obsega zelo različne habitate, kraške in gorske travnike,
ekstenzivne sadovnjake, barja in močvirja, gozdove in gozdne združbe, vode,
izvire, rečne bregove itd.
1.1 Gozdovi v LUR
Gozdovi prekrivajo zlasti hribovita, strmejša in težje dostopna območja regije.
Gozdne površine se spreminjajo, na eni strani se povečujejo zaradi zaraščanja
opuščenih kmetijskih površin in sprememb pri opredeljevanju gozdnih površin,
na drugi strani se gozdne površine krčijo zaradi potreb urbanizacije in kmetijstva.
Gozdovi v bližini mest in naselij imajo izjemno pozitivno vlogo zaradi svoje
zaščitne, rekreacijske, turistične, raziskovalne ali estetske funkcije in so v veliki
meri izpostavljeni pritiskom širitve urbanega okolja.
Med gozdnimi združbami prevladujejo bukovja na nekarbonatnih kamninah,
gričevnata in podgorska bukovja, termofilna bukovja, bukovja na rendzinah ter
jelova bukovja. Dobro polovico lesne zaloge predstavljajo listavci, med katerimi
prevladuje bukev. Od iglavcev je največ smreke, ki pa je predvsem na nižjih
nadmorskih višinah prizadeta zaradi podlubnikov.
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Odprtost gozdov s cestami in vlakami je razmeroma dobra, državni gozdovi so
sicer bolje odprti od zasebnih. V večini gozdov je les mogoče spraviti traktorsko,
na dobri tretjini površin je potrebno kombinirano spravilo, na manj kot odstotku
površin pa je potrebno ročno spravilo ali spravilo z žičnico.
Ob upoštevanju tako razvojnih - gospodarskih, kot tudi varovalnih vidikov, imajo
potencial za izkoriščanje gozdovi na celotnem območju LUR-a. Največji potencial
je izkazan v občinah na južnem delu regije, v Logatcu, Vrhniki, Borovnici,
Brezovici, Igu, Škofljici, Velikih Laščah, Grosupljem, Dobrepolju in Ivančni Gorici.
Na ostalih območjih je potencial sicer nekoliko manjši, vmes pa se pojavljajo
posamezni otoki z večjim potencialom. Prednosti LUR-a na področju razvoja
gozdarstva so predvsem v dokaj naravno ohranjenih gozdovih, ki omogočajo
razvoj vseh funkcij gozdov. Z razvojnega vidika veliki gozdni kompleksi
omogočajo tako razvoj turizma in rekreacije v naravnem okolju, kot tudi
gospodarsko izkoriščanje gozda – tako za potrebe industrije, kot tudi za izrabo
lesne biomase za ogrevanje.
1.2 Varovana in zavarovana območja v LUR
V LUR je veliko območij, ki so pomembna za ohranjanje različnih habitatov in so
življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Večina
teh območij je vključenih v kategorijo Ekološko pomembnih območij, med
posebna varstvena območja Natura 2000 ali med območja naravnih vrednot,
nekatera območja so že zavarovana, nekatera so predlagana za zavarovanje.
Preglednica: Območja z naravovarstvenim statusom v LUR
Območja z naravovarstvenim statusom
Ekološko pomembno območje (območje habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k
ohranjanju biotske raznovrstnosti)
Ekološko pomembno območje – osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri
Posebna varstvena območja NATURA 2000 (ekološko pomembno
območje, ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov
in habitatnih tipov)
Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna
območja varstva, pa z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) niso določena za Natura območja (območja dodana z Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih
– območjih Natura 2000)
Območja naravnih vrednot (so poleg redkih, dragocenih, znamenitih
naravnih pojavov tudi drugi vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive ali
nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem,
krajina ali oblikovana narava)
Zavarovano območje (ožje ali širše območje narave, za katere je vlada ali
pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti ali skupaj vlada in pristojni
organ ene ali več lokalnih skupnosti sprejel akt o zavarovanju; ožja
zavarovana območja so naravni spomenik, naravni rezervat in strogi naravni
rezervat, širša zavarovana območja so narodni, regijski in krajinski park)

Površina v %
26,81
24,81
21,74

0,50

7,57

5,17

46% površin v LUR je prepoznanih kot naravovarstveno pomembnih in
so vključene v eno od varstvenih oblik (EPO, Natura 2000, območje naravnih
vrednot, zavarovano območje). 27% površin v regiji je vključenih med ekološko
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pomembna območja, kamor se uvršča Ljubljansko barje, Krimsko hribovjeMenišija, Zaplana, Radensko polje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina,
Rožnik, Šmarna gora, Rašica, Dobeno itd. Posebno varstveno območje Natura
2000 obsega 22% površine regije; v območje Natura 2000 je vključeno
Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina,
Šmarna gora, Planinsko polje itd.
Pregled Ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 v LUR je prikazan
v spodnji preglednici.
Preglednica: Ekološko pomembna območja in območja Natura 2000 po občinah v LUR
Občina
EPO
Natura 2000
Borovnica
Kamniško hribovje-Menišija, Ljubljansko
Krimsko hribovje, Ljubljansko
barje
barje
Brezovica
Kamniško hribovje-Menišija, Ljubljansko
Krimsko hribovje, Ljubljansko
barje
barje
Dobrepolje
Kompoljska jama, Podpeška jama,
Podpeška jama, Skednevnica,
Potiskavec, Skendevnica
Kompoljska jama-Potiskavec
Dobrova – Polhov
Butajnova, Briše, Polhograjska Grmada,
Butajnova, Briše, Gradaščica,
Gradec
Podreber-Dvor, Tošč
Podreber-Dvor
Dol pri Ljubljani
Reka Sava
Reka Sava
Domžale
Bistrica, Češeniške in Prvojske gmajne,
Prvoje, Ihan, Ihanska jama
Ihan, Ihanska jama, Dolga jama
Zagradec pri Grosupljem,
Grosuplje
Bičje, Lučka jama, Radensko polje,
Bistrica, Mekinje, Radensko
Škocjan, Zatočna jama-Viršnica-Lazarjeva
polje – Viršnica, Lučka jama,
jama, Županova jama, Mala Loka pri Višnji
Sržene luže, Škocjan
Gori
Horjul
Vrzdenec
Vrzdenec
Ig
Ljubljansko barje, Krimsko hribovje,
Ljubljansko barje, Krimsko
Menišija
hribovje
Ivančna Gorica
Kraška jama, Krka, Šimenkova jama
Šimenkova jama, Kraška jama,
Globočec (jama), Vodena jama
Kamnik
Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina
Kamniško-Savinjske Alpe,
Menina planina
Komenda
Tunjiščica, Zadnje struge pri Suhadolah
Zadnje struge pri Suhadolah
Litija
Sava
Sava
Ljubljana
Ljubljansko barje, Rožnik, Rakovnik, Sava,
Ljubljansko barje, Krimsko
Vevče
hribovje, Sava; MedvodeKrsnice
Log - Dragomer
Ljubljansko barje
Ljubljansko barje
Logatec
Gradišnica, Medvedje Brdo, Trnovski gozd,
Krimsko hribovje, Notranjski
Krimsko hribovje – Menišija, Hajdena jama, trikotnik, Planinsko polje,
Vranja jama, Logarček, Erjavščica
Trnovski gozd
Lukovica
Krašnja
Medvode
Babja luknja, Dobeno, Gobavica, Sava od
Šmarna gora, jama Babja
Mavčič naprej, Šmarna gora
luknja
Mengeš
Rašica, Dobeno, Gobavica
Rašica
Moravče
Kandrše, Rača od Krašc do Zaloga
Kandrše
Škofljica
Ljubljansko barje
Ljubljansko barje
Šmartno pri Litiji
Zgornja Jablanica, Vintarjevec
Zgornja Jablanica, Vintarjevec
Trzin
Rašica, Dobeno, Gobavica
Rašica
Velike Lašče
Mišja dolina z Velikimi logi
Vodice
Rašica, Dobeno, Gobavica
Rašica
Vrhnika
Ligojna, Ljubljansko barje, Zaplana
Ligojna, Ljubljansko barje,
Zaplana
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Slika: Območja NATURA 2000 v LUR

Slika: Ekološko pomembna območja v LUR
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Največji delež površin vključenih v posebno varstveno območje Natura 2000 ima
občina Borovnica (90,2%), sledita ji občini Brezovica (89,2%) in Ig (80,7%). Več
kot polovico svojih površin ima znotraj območij Natura 2000 tudi občina Vrhnika
(51,4%). Velik del površin znotraj območja Natura 2000 imajo občine Logatec,
Log – Dragomer, Trzin, Mengeš, Škofljica, Kamnik, Vodice, Moravče, Velike
Lašče, Medvode in Ljubljana. Na varovanih območjih se srečujemo s
številnimi interesi, ki se med seboj pogosto izključujejo. Kot eden
pomembnejših problemov na lokalni in regionalni ravni je izpostavljen
problem omejevanja razvoja in gospodarskih dejavnosti zaradi
razglasitev območij varovanja in težave pri pridobivanju dovoljenj za
gradnjo.
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Slika: Občine v LUR glede na površino območij Natura 2000

V spodnji preglednici je prikazan pregled zavarovanih območij in območij
predlaganih za zavarovanje v LUR.
Krajinski park Polhograjski dolomiti je bil razglašen z odlokom že leta 1974. Park
se nahaja na območju občin Dobrova-Polhov Gradec, MOL in Medvode. Gre za
območje izjemne biotske pestrosti, kjer so nahajališča nekaterih endemičnih
rastlin, kranjskega petoprstnika in Blagajevega volčina. Park je vse od svoje
ustanovitve brez upravljalskega načrta.
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil zavarovan z odlokom leta
1984. Razteza se na SZ obrobju mesta Ljubljane in obsega mestni park Tivoli ter
parkovna gozda Rožnik in Šišenski hrib.
Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje je bila sprejeta oktobra 2008.
Krajinski park Ljubljansko barje se razteza na območju občin Vrhnika, Borovnica,
Brezovica, MOL, Ig in Škofljica. Na Ljubljanskem barju je visoka naravna
ohranjenost prostora in se stopnjuje v depresijskih območjih, kjer se njivski svet
z drobno parcelacijo postopno spreminja v travniški in ta v krajino logov.
Obvodno rastje, ki spremlja melioracijske jarke in Ljubljanico ter osamelci
povečujejo pestrost in prostorski red območja.
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Krajinski park Šmarna gora obsega Šmarno goro z Grmado. Park se nahaja v
občinah Medvode, Vodice in MOL. Šmarna gora z Grmado je značilen osamelec,
ki je zaradi bližine mesta zelo obiskan. Za Grmado je značilna ekološka
vegetacijska meja in termofilne vrste.
Preglednica: Zavarovana območja in območja predlagana za zavarovanje v LUR
Zavarovana območja
občina
status
Spominski park revolucionarnih
Domžale, Moravče
spomenik
tradicij Domžale
oblikovane narave
Tivoli – Rožnik – Šišenski hrib
Mestna občina Ljubljana
krajinski park
Polhograjski Dolomiti
Dobrova – Polhov Gradec, Medvode,
krajinski park
Mestna občina Ljubljana
Arboretum Volčji Potok
Kamnik, Domžale
kulturni spomenik
nacionalnega
pomena
Območja predlagana za zavarovanje na državni ravni
občina
status
Kamniško – Savinjske Alpe
regijski park (v
ustanavljanju)
Ljubljansko barje
Mestna občina Ljubljana, Vrhnika,
krajinski park
Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica
Snežnik
Logatec
krajinski park
Krka
Ivančna Gorica
krajinski park
Radensko polje
Grosuplje
krajinski park
Menina planina
Kamnik
Rašica
Trzin, Mengeš, Vodice, Mestna
krajinski park
občina Ljubljana
Iški Vintgar
Brezovica, Ig, Velike Lašče
Šmarna gora
Medvode, Mestna občina Ljubljana
krajinski park
Grajski kompleks Krumperk
Domžale

Posamezna območja so lahko uvrščena v eno ali v več kategorij varstva; takšen
primer je Ljubljansko barje, ki je Ekološko pomembno območje, posebno
varstveno območje Natura 2000 ter Krajinski park. Ljubljansko barje je eno
najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji, za mnoge vrste je
najpomembnejše ali edino gnezdišče v Sloveniji (npr. veliki škurh, sloka). Na
Ljubljanskem barju najdemo številne, v evropskem merilu, ogrožene vrste ptic.
Precejšen del Ljubljanskega barja obsegajo kmetijske površine, ki so opredeljene
kot 1. območje kmetijskih zemljišč. Območje je močvirnato, pogoste so tudi
poplave.
Na območju LUR je vrsta redkih in ogroženih habitatov, ki so pomembni kot
območja ohranjanja redkih in ogroženih živalskih vrst. Eden od bolj ogroženih
habitatov so mokrišča (Ljubljansko barje, Mlake pri Radomljah, Planinsko polje,
območje Iške in Zale). Večina omenjenih območij je že zavarovanih ali pa so
predlagana za zavarovanje. Mokrišča so ogrožena predvsem zaradi izsuševanja
tal, kmetijske obdelave, onesnaženosti voda, ki je ponekod posledica
pomanjkljive komunalne infrastrukture, divjih odlagališč odpadkov, bližine
industrijsko – obrtnih con, bližine prometne infrastrukture in zaradi gostote
obiskovalcev, ki s hrupom motijo živali.
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Slika: Zavarovana območja v LUR

Slika: Območja naravnih vrednot v LUR
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Slika: Mokrišča v LUR

Predeli z višjo nadmorsko višino so težje dostopni in zato tudi redkeje poseljeni.
Na območjih z višjo nadmorsko višino prevladujejo zelene površine z vasmi in
manjšimi zaselki. Hribovitejši predeli LUR so občutljivi zaradi ostrejših podnebnih
razmer in izpostavljenosti, nestabilnih ali pogojno stabilnih zemljišč, zaradi plitvih
tal ipd. V višjih predelih Kamniških Alp so značilen pojav gorska travišča.
Ogrožena so zaradi opuščanja paše in košnje ter posledičnega zaraščanja. V
kraških predelih regije so zaraščanju izpostavljeni suhi kraški travniki, posebej
občutljivi pa so tudi podzemeljski ekosistemi. Podzemeljski ekosistemi so
ogroženi predvsem zaradi onesnaženosti voda, divjih odlagališč odpadkov in
nenadzorovanega obiskovanja jam.
1.3 Vplivi razvojnih posegov na naravno okolje
Razvojni posegi v zadnjih desetletjih (gradnja stanovanjskih objektov,
gospodarskih in poslovnih con, infrastrukturnih objektov, intenziviranje
kmetijskih dejavnosti) zelo intenzivno spreminjajo prostor v LUR, predvsem v
njenem ravninskem delu. Posledice se kažejo v problematični postavitvi številnih
grajenih objektov, v pozidavi ekološko vrednih območij, v zasedanju vedno novih
površin in zmanjševanju naravnega prostora, disperziji infrastrukturnih vodov,
problemih komunalnega urejanja zemljišč, selitvi osrednjih urbanih dejavnosti v
razraščajoči primestni prostor, izgubljanju zelenih in odprtih površin v mestih in
naseljih, onesnaževanju okolja in izginjanju kulturne identitete.
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Na katera zemljišča se je pozidava v LUR dejansko širila je poskušala odgovoriti
raziskava »Vplivi širjenja pozidanih zemljišč na krajinske kakovosti prostora v
ljubljanski urbani regiji v obdobju 1951-2002«. V raziskavi je bilo podrobneje
obravnavano območje občin Vodice, Mengeš, Trzin, Komenda, Domžale in Dol pri
Ljubljani na severnem območju Ljubljanske urbane regije ter občine Brezovica,
Ig, Škofljica in Grosuplje, na južnem. Pozidava se je v vseh opazovanih časovnih
obdobjih, v največjem obsegu, širila na kmetijska zemljišča. Med leti 1951-1975
je bilo na kmetijskih zemljiščih zgrajenih 83,52% od vseh novih objektov, med
leti 1975-1985 80,57% novih objektov ter med leti 1985-2002 77,81% objektov.
V relativno velikem obsegu je pozidava posegala tudi na močvirnata zemljišča, ki
so bila, gledano zgolj z ekonomskega vidika, ocenjena kot manjvredna. V
obdobju 1951-1975 je bilo na močvirnatih zemljiščih zgrajenih 14,13% od vseh
novih objektov, v obdobju 1975-1985 14,50% vseh novih objektov, med leti
1985-2002 12,97% novih objektov. Pozidava se je širila tudi na gozdna
zemljišča, kjer je bilo v obdobju 1951-1975 zgrajenih 2,35% od vseh novih
objektov, v obdobju 1975-1985 že 4,93% novih objektov, v obdobju 1985-2002
pa kar 9,22%.
Preglednica: Pozidava zemljišč na izbranem vzorčnem območju v ljubljanski urbani regiji med leti
1951-2002
kmetijska
gozdna
močvirnata
vodne
skupaj
zemljišča
zemljišča
zemljišča
površine
1951-1975
83,52
2,35
14,13
0,00
100,00
1975-1985
80,57
4,93
14,50
0,00
100,00
1985-2002
77,81
9,22
12,97
0,00
100,00
* pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

Pozidava je v vseh opazovanih obdobjih posegala tudi na gozdna zemljišča, v
največjem obsegu pa prav v zadnjem obdobju 1985-2002. Med leti 1951-1975 je
pozidava v manjši meri posegala na gozdni rob, kjer je bilo v tem času zgrajenih
2,24% od vseh novih objektov. Med leti 1975-1985 je bilo na gozdnem robu
zgrajenih 4,64%, v zadnjem obdobju analize 1985-2002 7,04% vseh novih
objektov. V zadnjem obdobju 1985-2002 je pozidava posegala tudi na zemljišča
v notranjosti gozda, kjer je bilo zgrajenih 2,18% od vseh novih objektov.
Preglednica: Pozidava gozdnega roba in gozdnih zemljišč
ljubljanski urbani regiji med leti 1951-2002
območje
gozdni rob
0-25 m
izven gozda
oddaljenosti
v gozd
1951-1975 97,65
2,24
0,06
1975-1985 95,07
4,64
0,23
1985-2002 90,78
7,04
1,21

na izbranem vzorčnem območju v
25-50 m
oddaljenosti
v gozd
0,04
0,03
0,47

nad 50 m
oddaljenosti
v gozd
0,01
0,03
0,50

skupaj

100,00
100,00
100,00

* pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

V vseh opazovanih časovnih obdobjih se je pozidava v največjem obsegu širila na
ravna zemljišča do 3% naklona strmine in na zemljišča s 3-6% naklona strmine,
sledijo zemljišča s 6-10% in 10-15% naklona strmine. V zadnjem obdobju
analize 1985-2002 je opazno obsežnejše širjenje pozidave tudi na višje strmine,
na strmine s 15-20%, 20-30% in tudi na strmine s 30-45% naklonom.
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Preglednica: Pozidava zemljišč glede na naklon strmine na izbranem vzorčnem območju v
ljubljanski urbani regiji med leti 1951-2002
ravno
3-6%
6-10%
10152030nad
skupaj
do 3%
15%
20%
30%
45%
45%
195163,63
9,15
11,27
6,71
6,30
2,62
0,31
0,01
100,00
1975
197551,71
10,09
13,84
8,53
10,14
5,01
0,68
0,00
100,00
1985
198551,30
10,24
13,32
8,63
11,36
4,66
0,47
0,02
100,00
2002
* pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

V vseh opazovanih časovnih obdobjih se gradnja objektov pojavlja tudi v
najožjem obvodnem prostoru, to je že v pasu 0-25 m oddaljenosti od površinskih
voda. V neposredni bližini površinskih voda je bilo v obdobju 1951-1975
zgrajenih 8,26% od vseh novih objektov, v obdobju 1975-1985 6,81% od vseh
novih objektov, med leti 1985-2002 je število novih objektov v obvodnem pasu
naraslo že na 8,36% vseh novih objektov.
Preglednica: Pozidava zemljišč v neposredni bližini površinskih voda na izbranem vzorčnem
območju v ljubljanski urbani regiji med leti 1951-2002
skupaj
nad 100 m
75-100 m
50-75 m
25-50 m
0-25 m
oddaljenosti
oddaljenosti
oddaljenosti
oddaljenosti
oddaljenosti
od
od
od
od
od
površinskih
površinskih
površinskih
površinskih
površinskih
voda
voda
voda
voda
voda
19518,21
8,26
6,07
5,52
71,94
100,00
1975
19758,29
6,81
5,81
6,13
72,96
100,00
1985
19859,30
8,36
5,98
5,75
70,61
100,00
2002
* pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

Na zemljiščih nad pomembnejšimi območji nahajališč podtalnice je bilo v obdobju
1951-1975 zgrajenih 36,88% od vseh novih objektov; med leti 1975-1985 je
število novogradenj na zemljišča nad pomembnejšimi območji podtalnice
nekoliko upadlo, na teh zemljiščih je bilo zgrajenih 26,26% vseh novih objektov.
V obdobju 1985-2002 je bilo na zemljiščih, ki se nahajajo nad pomembnejšimi
nahajališči podtalnice zgrajenih 30,05% od vseh novih objektov.
Preglednica: Pozidava zemljišč nad pomembnejšimi nahajališči podtalnice na izbranem vzorčnem
območju v ljubljanski urbani regiji med leti 1951-2002
zemljišča zunaj
skupaj
zemljišča nad
območij nahajališč
pomembnejšimi
podtalnice
območji nahajališč
podtalnice
1951-1975
36,88
63,12
100,00
1975-1985
26,26
73,74
100,00
1985-2002
30,05
69,95
100,00
* pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

Za območja večje naravne ohranjenosti so bila opredeljena območja na strmih in
nedostopnih zemljiščih, močvirnata in poplavna zemljišča, površinske vode in
obvodni prostor, gozdni rob in gozdna zemljišča, varovana območja ter območja
naravnih vrednot. Pozidava se je v precejšnjem obsegu širila tudi na naravno bolj
ohranjena zemljišča, kjer je bilo v obdobju 1951-1975 zgrajenih 14,24% od vseh
novih objektov, v obdobju 1975-1985 38,17% objektov, v zadnjem obdobju
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1985-2002 je bilo na naravno bolj ohranjenih zemljiščih zgrajenih kar 41,16% od
vseh novih objektov.
Preglednica: Pozidava naravno bolj ohranjenih zemljišč na izbranem vzorčnem območju v
ljubljanski urbani regiji med leti 1951-2002
območja manjše
območja večje
skupaj
naravne ohranjenosti
naravne ohranjenosti
1951-1975
85,76
14,24
100,00
1975-1985
61,83
38,17
100,00
1985-2002
58,84
41,16
100,00
*pozidava je izražena v % od vseh novih objektov zgrajenih v posameznem časovnem obdobju

V zadnjem obdobju 1985-2002 je izrazito opazen trend širjenja pozidave na
območja večje naravne ohranjenosti, na močvirnata in poplavna zemljišča, v
neposredno bližino voda, na bolj strma zemljišča, na gozdni rob in gozdna
zemljišča. Gradnjo na bolj strmih zemljiščih, na močvirnatih zemljiščih ter na
zemljiščih v neposredni bližini voda neredko spremljajo večji in zahtevnejši
gradbeni posegi. S takšnimi posegi pa se veča tudi verjetnost poškodb v
prostoru. Območja večjih strmin, zemljišča v neposredni bližini voda in poplavna
območja so območja, kjer so možnosti pojavljanja naravnih nesreč, kot so
poplave in plazovi večje, zato je, tudi z vidika varnosti prebivalstva pred
naravnimi nesrečami, treba zagotoviti varovanje teh območij, razvojne
dejavnosti pa usmerjati na območja ustrezna za pozidavo.
1.4 Problemi, s katerimi se soočajo občine v LUR
V spodnji preglednici so prikazani problemi s katerimi se posamezne občine v
LUR pogosto srečujejo. Posamezni izpostavljeni problemi so skupni več lokalnim
skupnostim, posamezni problemi se v različnih delih regije kažejo različno.
Preglednica: Ključni problemi posameznih občin v LUR
Občina
Borovnica
Območje Natura 2000 zavzema velik del občine Borovnica, kar pomeni
določene razvojne omejitve.
Vzpostavitev krajinskega parka Ljubljansko barje bo pomenila določene
razvojne omejitve.
Brezovica

Območje Natura 2000 zavzema velik del površine občine Brezovica (južno
od avtoceste). Z razvojnega vidika je omenjeno območje zelo
problematično.
Zaradi območja Natura 2000 in krajinskega parka Ljubljansko Barje je /
bo pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati določene
omejitve. Omenjena območja varovanja narave bo potrebno upoštevati
pri umestitvi poslovne cone v prostor.
Vikendi na Rakitni dobivajo funkcijo stalnega prebivališča , naselja pa
niso infrastrukturno opremljena.
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala na Ljubljansko barje.

Dobrova – Polhov
Gradec

Območje s številnimi omejevalnimi dejavniki za razvoj (hribovit teren,
erozijska in poplavna ogroženost)
Velik razvojni problem je Krajinski park Polhograjski dolomiti; park je bil
razglašen leta 1974, vendar strokovne podlage do sedaj še niso bile
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narejene.
Vzpostavitev območij Natura 2000 ni problematična, na območju občine
Dobrova-Polhov Gradec so zavarovani habitati netopirjev in rastišča
Blagajevega volčina.
Izrazite dnevne migracije v Ljubljano.
Grosuplje

Območje Natura 2000 pomeni omejitve pri načrtovanju dejavnosti v
prostoru.

Ig

Območje Natura 2000 zavzema 82 % površine občine Ig. Zaradi
vzpostavitve omenjenega območja so pri načrtovanju dejavnosti velike
omejitve.
Na območju občine Ig bo vzpostavljen krajinski park Ljubljansko barje,
zaradi česar bodo pri načrtovanju dejavnosti omejitve.
Zasipavanje kanalov in jarkov z odpadnim materialom.

Ivančna Gorica

Poselitev je zelo razpršena.
Skozi občino potekajo intenzivni tranzitni tokovi.

Kamnik

Prisoten je pritisk za gradnjo večjih nakupovalnih središč.
Velika planina je pomembno območje z vidika razvoja turizma, kar pa je
v konfliktu z varstvom narave.
Poplavna ogroženost območja (Kamniška Bistrica, Nevljica).
Tuhinjska dolina je plazovito območje.
Pomanjkanje zelenih in odprtih površin v novozgrajenih soseskah.

Komenda

Poslovna cona Komenda se nahaja poleg območja Natura 2000.
Občina Komenda je za ohranjanje habitata jelše morala zgraditi
zadrževalnik vode. Vodo je potrebno prečrpavati in zagotavljati zadostno
vlažnost habitata. Omenjen projekt je vreden 3,5 mio € (izražen je bil
dvom o upravičenosti zavarovanja omenjenega habitata jelš)

Ljubljana

Varovana območja Natura 2000 povzročajo številne omejitve pri
načrtovanju razvojnih dejavnosti (npr. izgradnja letališča na
Ljubljanskem barju, širjenje obstoječega odlagališča nenevarnih
odpadkov Barje, izgradnja regijskega centra za obdelavo odpadkov na
Ljubljanskem barju, gradnja HE na Savi)
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala na Ljubljanskem barju.

Log - Dragomer

Natura 2000 zavzema velik del površine občine Log - Dragomer. Območje
se nahaja južno od avtoceste.
Območje bodočega krajinskega parka Ljubljansko barje je hkrati območje
Natura 2000.
Vzpostavitev varovanih območij narave pomeni tudi določene pogoje, ki
jih je pri posegih na tovrstna območja potrebno upoštevati.
Za kakršnokoli poseganje na območje varovanja narave ni bilo
zahtevkov.
Dejavnosti na varovanem območju narave niso sporne.
Ena izmed možnih lokacij čistilne naprave je na območju Natura 2000.
Možna lokacija je sporna.

Logatec

Ureditev priključevanja regionalne ceste Logatec-Žiri na regionalno cesto
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Vrhnika Logatec posega na območje Logaškega drevoreda (ki je naravna
vrednota in spomenik oblikovane narave)
Medvode

V občino Medvode sega krajinski park Polhograjski dolomiti, ki je bil
razglašen z odlokom iz leta 1974. Upravljalski načrt zanj še ni izdelan.
Med občinami, v katere sega omenjeni park, ni povezovanja.
Potok Mlake je zaščiten.
Predlog je za razglasitev krajinskega parka Šmarna gora.

Škofljica

Ključni problem v občini je prometna situacija; varovano območje narave
Ljubljansko barje predstavlja omejitev pri izgradnji obvoznice.
Problematična so »črna« odlagališča odpadkov.

Vodice

Varovalni režim Natura 2000 je vzpostavljen na severni strani Rašice, na
območju na meji z občino Komenda in na območju v bližini naselja
Repnje. Med omenjenim varovalnim režimom in poselitvenimi težnjami ni
konflikta. Na območju Natura 2000 se nahaja nekaj hiš, ribogojnica in
kamnolom.
Zaradi varovalnega režima na območjih Natura 2000 bo lahko prišlo do
konflikta pri gradnji kanala do čistilne naprave v Ljubljani. Omenjeno se
bo lahko zgodilo tudi v primeru del na gorenjskem kraku avtoceste in pri
širitvi plinovoda.

Vrhnika

Zaradi območja Natura 2000 je ogrožen projekt vzpostavitve severne
obvozne ceste (projekt je pomemben, ker naj bi razbremenil prometno
gnečo na Tržaški cesti)
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1.5 Ciljne usmeritve na področju ohranjanja narave
Varovanje naravno bolj ohranjenih površin je nujno zaradi narave same, zaradi
ohranjanja njenih zakonitosti, naravnih ekosistemov, biotske pestrosti in zaradi
zagotavljanja kakovostnih bivalnih razmer. Naravno ohranjena območja imajo
velik pomen za rekreacijo, varstvo naravnih virov, strukturiranje podobe krajine,
za klimatske razmere, blažitev posledic naravnih in drugih nesreč ipd.
Prednost regije so obsežna območja naravne in kulturne krajine z veliko
zgostitvijo naravnih vrednot, velikim številom različnih, razmeroma dobro
ohranjenih habitatnih tipov, biotsko pestrostjo, velikim številom parkov, gosto
mrežo vodotokov, ki imajo pomembno ekološko in rekreativno vlogo, z
raznolikim obvodnim prostorom, ki ponuja številne možnosti za različne rabe in
ureditve. Naravne prvine gradijo kakovost prostora, ustvarjajo kakovostno
bivalno okolje in kulturno identiteto ter prispevajo k razvoju ekološko naravnanih
dejavnosti. Obsežna naravno ohranjena območja pomenijo razvojno priložnost,
zavarovana območja so lahko tudi blagovna znamka, ki omogoča nadgradnjo
lokalnih in regionalnih razvojnih programov.
Cilji na področju ohranjanja narave:
Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti
ohranitev oziroma doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih
tipov,
ohranitev oziroma doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov
vrst in habitatnih tipov, za katere so opredeljena območja, pomembna za
ohranitev biotske raznovrstnosti (ekološko pomembnih območij, območij
Natura 2000),
učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z
upravljavskimi načrti in drugimi ukrepi,
dvig standarda vseh ravnanj z živalmi prostoživečih vrst,
zagotovitev trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno
poseganje v naravo.
Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v
gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom
Ohranjanje naravnih kakovosti v največji možni meri
- varstvo naravnih vrednot
- določitev notranje conacije varstvenih območij - na podlagi predhodnih analiz
določitev območij strogega varstva in območij dopuščenega usklajevanja,
- vključevanje varstva narave že v začetni fazi postopka planiranja razvojnih
dejavnosti (premišljen pristop in uporaba transparentnih metod in tehnik,
priprava alternativnih predlogov, vključevanje širše in strokovne javnosti v
postopke planiranja)
- varstvo območij z visoko ohranjenostjo naravnih procesov Območja z visoko
ohranjenostjo naravnih procesov so območja, kjer posegov v prostor ni bilo
oziroma so bili ti minimalni in niso znatneje vplivali na potek naravnih
procesov. To so območja z izjemno, redko, tipično izoblikovanostjo površja, ki
je posledica naravnih procesov, območja z visoko stopnjo ohranjenosti
naravnih ekosistemov, habitatov, območja pomembna za ohranjanje naravnih
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procesov in območja z izrazitejšo naravno dinamiko. Največji potencial za
varstvo območij z visoko ohranjenostjo naravnih procesov kažejo gozdne
površine, gozdni rezervati, območja varovalnih gozdov, vode in obvodni
prostor, mokrišča, strma in nedostopna območja, zavarovana območja narave
in območja naravnih vrednot.

Slika: Potenciali prostora za varstvo narave

Največji potencial za ohranjanje narave imajo Kamniško Savinjske Alpe,
Polhograjsko hribovje, Šmarna gora, Skaručenska raven, Bukovški in Koseški
hrib, pobočja Rašice, Češeniške in Prevojske gmajne, Zagoriški hrib, Golovec,
Radensko polje, Dobrepolje, Iški Vintgar, Krimsko hribovje, Menišija, Logaška
planota in Planinsko polje. Za kakovost življenja v mestih so pomembni
posamezni otoki ohranjenih biotopov, ki segajo proti mestnim središčem, kot
primer bi lahko navedli Rožnik in Golovec v Ljubljani, Šumberk v Domžalah itd.
Skladen razvoj območij s podobnimi ali skupnimi razvojnimi možnostmi in/ali
problemi
Povečanje števila zelenih in javnih odprtih površin v mestih in naseljih.
- ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih javnih površin
- povezovanje zelenih in odprtih površin v regionalni zeleni sistem
(vzpostavitev omrežja zelenih površin)
Oblikovanje marketinškega pristopa na zavarovanih območjih
- oblikovanje skupne vizije razvoja posameznih območij na principih vzdržnosti
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2 Vode
2.1 Tekoče vode
2.1.1 Vodotoki
Vodotoke opredelimo kot po površinskih strugah tekoče vode ne glede na njihovo
velikost. V Sloveniji znaša njihova dolžina okoli 28.000 km, vendar je med njimi
kar 16.000 km takih, ki nimajo stalnega toka oz. so občasno brez vode. Večina
slovenskih rek ima hudourniški značaj – hitro narastejo in upadejo, večji del
vodne mase pa odteče ob visokovodnih in poplavnih valovih. Reke so nasploh
najbolj dinamičen del vodnega kroga, njihovi pretoki se najhitreje spreminjajo v
času visokovodnih valov (Vodno bogastvo Slovenije).
Tudi na območju LUR je mreža vodotokov gosto razvejana, tvorijo jo alpske reke
na severu in kraški vodotoki na jugu. Največji vodotok je Sava, v katero se
zlivajo skoraj vsi vodni površinski in podzemni tokovi LUR. Številni vodotoki,
Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, sistem Ljubljanice, Šujica, Rašica pogosto
poplavljajo in so v bližini naselij in kmetijskih zemljišč regulirani ali meliorirani.
Za kraške predele, Planinsko in Logaško polje so značilne številne ponikalnice.

Slika: Vodotoki
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Slika: Pomembnejši vodotoki

2.1.1

Rečni režimi

Glede na značilno spreminjanje pretokov in glede na vire iz katerih se napajajo,
lahko vodotoke razdelimo v 4 pretočne režime: dežni, snežni, snežno-dežni in
dežno snežni. Nanje vplivajo: razporeditev in oblika padavin, letni potek
evapotranspiracije, temperatura, razporeditev snežne odeje, pa tudi relief z
višinsko členovitostjo in strmino, kamninska sestava, pedološka in rastlinska
odeja, raba tal, itd. (Vodno bogastvo Slovenije). Za vodotoke na območju LUR-a
sta značilna dežno-snežni in snežno-dežni režim. Prvi (dežno-snežni) je
sestavljeni, z dvema viškoma in dvema nižkoma. Glavni višek se pojavi v zgodnji
pomladi, poletne nizke vode so bolj poudarjene kot zimske. Na območju LUR-a je
ta režim najpogostejši, značilen je za vodotoke v porečju Ljubljanice. Drugi
(snežno-dežni) je značilen za vodotoke, ki z večjim delom segajo v visokogorje
Alp. Zanj je značilen zimski nižek ter manj izrazit poletni nižek, ki je običajno
premaknjen proti koncu poletja. Spomladanske visoke vode presegajo jesenske,
obilne so tudi zaradi taljenja snega. Na območju LUR-a ima značilen snežno dežni
režim Kamniška Bistrica.
2.1.2

Poplave

Za oba rečna režima so značilne visoke vode in poplave spomladi in jeseni.
Poletne poplave so običajno lokalne in imajo hudourniški značaj. Izjemno visoke
vode s povratno dobo 50-100 let ogrožajo 70.000 ha zemljišč v Sloveniji,
pogoste poplave pa 20.000 ha (Vodno bogastvo Slovenije). V LUR-u so večje
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pogosto poplavljene površine na Planinskem, Grosupeljskem in
Radenskem polju ter Ljubljanskem barju. Pogosteje poplavljeno območje v
bližini Ljubljane je območje med Mestnim Logom, Sibirijo in Trnovim. Poplave se
pojavljajo tudi na območju Višnje Gore proti Ivančni Gorici ter naprej proti
Muljavi in Stični, v okolici Šentvida pri Stični, Doba pri Šentvidu, Radohove vasi.
Na območju LUR-a je pogosto poplavljenih dobrih 43 km2 površin, kar
predstavlja 1,7 površine LUR-a, medtem ko občasne poplave prizadenejo kar 168
km2 površin oz. 6,6% LUR-a.

Slika: Poplavna območja

Na poplavnih območjih so v skladu z 86. členom ZV-1 prepovedane vse
dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode,
vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Zakon
predpisuje tudi, da je potrebno ohraniti obstoječe retencijske površine, vse
ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Za razliko od poplav majhni pretoki in hidrološke suše niso vezani na določen
letni čas. So dolgotrajen pojav, njihova intenzivnost se počasi stopnjuje. Poletne
sovpadajo z dolgimi obdobji podpovprečnih padavin, visokih temperatur zraka
oz. meteorološkimi sušami. Zaradi majhnih pretokov in visokih temperatur se
bistveno poslabša kakovost vode, kar dodatno ogroža vodne ekosisteme. Sušo
spremljajo problemi pri oskrbi s pitno vodo. Struge manjših vodotokov
pogosto presahnejo, na območju LUR-a je to značilno predvsem za
kraške predele (Vodno bogastvo Slovenije).
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2.1.3

Onesnaženje vodotokov

Večina onesnaženja prihaja iz točkovnih virov, kot so izpusti komunalnih in
industrijskih odpadnih voda ter spiranja z urbaniziranih površin. K onesnaževanju
voda z gnojenjem in uporabo fitofarmacevtskih sredstev doprinese tudi
kmetijstvo. Manjše količine organske mase se zaradi samočistilne sposobnosti
vodotokov razgradijo brez večjega vpliva na njegovo kakovost, če pa količina
onesnaženja presega samočistilno sposobnost vodotoka, lahko pride do večjega
onesnaženja vode.
Vodotoke uvrščamo v 4 kakovostne razrede, skupna ocena kakovosti je
izdelana na osnovi fizikalnih in kemijskih analiz, analiz težkih kovin, organskih
mikropolutantov, mikrobioloških in saprobioloških analiz. Kakovost vode se
določa po posameznih merilnih mestih. V zadnjih letih se kakovost rek počasi
izboljšuje predvsem zaradi zmanjšanja količin neprečiščenih odplak in izboljšanja
sistemov čiščenja odpadne vode (Vodno bogastvo Slovenije).
Preglednica: Kakovostni razredi vodotokov (Vir: Kakovost voda v Sloveniji, 2008)
Kakovostni razred
Opis kakovosti vodotoka
1
neobremenjen do zelo malo obremenjen
1-2
malo obremenjen
2
zmerno obremenjen
2-3
kritično obremenjen
3
močno onesnažen
3-4
zelo močno onesnažen
4
prekomerno onesnažen

Preglednica: Primerjava kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letih 1994 – 2000 (Vir:
http://nfp-si.eionet.europa.eu/Dokumenti/GIS/voda/vplivi/189.doc)
SKUPNA OCENA
VODOTOK
KONTROLNO
MESTO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SAVA
Otoče
2
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2
Prebačevo
2-3
2-3
3
2-3
2-3
3
2-3
Medno
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-(3)
2-(3)

SORA
KAMNIŠKA
BISTRICA
LJUBLJANICA
V.
LJUBLJANICA
VELIKI
MOČILNIK
GRAJSKI
IZVIRI
LOGAŠČICA

Šentjakob
Dolsko
Litija
Medvode
Izvir
Beričevo
Livada
Zalog
Mirke

2-3
3
3
2-(3)
1-2
4
2-3
4
2

2-(3)
3
(2)-3
2
1-2
4
2-3
(3)-4
2

2-(3)
3
(2)-3
2-(3)
1-2
4
2-3
3-4
2

2-3
3
3
2-(3)
1-(2)
4
3
4
2

2-3
3
3
2-(3)
1-(2)
4
3
4
2

2-(3)
3-(4)
3
2-3
1
4
2-3
4
2

2-(3)
3
3
2-(3)
1-(2)
3-4
(2)-3
(3)-4
2

Vrhnika

2

2

2-(3)

2

2

2

2

Bistra

2

2

2-(3)

2-(3)

2-(3)

2

2

Jačka

3

3-4

3-4

3-(4)

3-(4)

3-4

4

Kakor je iz preglednice razvidno obstajajo sicer nihanja v kakovosti vodotokov na
posameznih merilnih mestih, vendar večina vodotokov v šestletnem obdobju, za
katerega so prikazani podatki ostaja v istem razredu. Največje poslabšanje je
opaziti pri Logaščici, ki se je v letu 1994 uvrstila v 3., v letu 2000 pa v 4.
kakovostni razred.
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Slika: Skupna ocena kakovosti vodotokov v Sloveniji
(http://www.arso.gov.si/vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/vodno_bogastvo_slovenije.ht
ml)

Na območju LUR-a je v prvem kakovostnem razredu le Kamniška Bistrica v
zgornjem toku. Ostali vodotoki se večinoma uvrščajo v 2.-3. kakovostni razred,
negativni izjemi sta spodnji tok Ljubljanice in Kamniške Bistrice pred izlivom v
Savo, ki se uvrščata v 3.-4. kakovostni razred ter Logaščica, ki je v 4.
kakovostnem razredu.
Sava, v katero se zlivajo največje reke območja, je dovolj vodnata, da
onesnaženost pritokov v manjši meri vpliva na njeno kakovost. Kljub temu se
njena kakovost poslabša dolvodno od sotočja z Ljubljanico in Kamniško Bistrico,
ki sta v spodnjem toku v 3.-4. kakovostnem razredu. Za večji del vodotokov je
sicer značilna visoka obremenitev z organskimi snovmi, kar vpliva na
kisikove razmere. Razmere se še poslabšajo v času visokih temperatur ozračja in
nizkih pretokov. Vodotoki so obremenjeni s spojinami dušika in fosforja, kar
je posledica neurejene kanalizacije in neposrednih izlivov komunalne odpadne
vode v vodotoke. Na stanje Curnovca in Bezlanovega grabna vplivajo izcedne
vode iz deponije na Barju. V Gradaščico pritekajo tudi tehnološke odpadne vode.
Izgradnja čistilne naprave v Zalogu je vplivala na izboljšanje kemijskega stanja
Ljubljanice v Zalogu in tudi na stanje Save v Dolskem.
Občutljiva območja površinskih voda so na južnem kraškem delu regije, območje
reke Unice, Logaščice in Dobravke.
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Preglednica: Ocena kemijskega stanja vodotokov (Vir:
Ljubljana, 2007; Kakovost voda v Sloveniji, 2008)
vodotok
kontrolno
2003
mesto
SAVA
Medno
dobro
Šentjakob
dobro
Dolsko
slabo
Kresnice
Litija
dobro
LJUBLJANICA
Livada
dobro
Zalog
slabo
pred izlivom
dobro
Bezlanovega
grabna
POTOK
CURNOVEC
pred izlivom v
slabo
Ljubljanico
BEZLANOV
GRABEN
pred izlivom v
slabo
Ljubljanico
MALI GRABEN
pred izlivom v
dobro
Ljubljanico
GRADAŠČICA
nad Ljubljano
dobro
pred izlivom v
dobro
Ljubljanico
IŠČICA
pred izlivom v
dobro
Ljubljanico
KAMNIŠKA
BISTRICA
izvir
dobro
Beričevo
slabo
VELIKA
LJUBLJANICA
Mirke
dobro
VELIKI
MOČILNIK
Vrhnika
dobro
GRAJSKI IZVIRI
Bistra
dobro
LOGAŠČICA
Jačka
slabo

2.1.4

Program varstva okolja za Mestno občino
2004

2005

2006

dobro
dobro
dobro
dobro

dobro
dobro
dobro
dobro

dobro
dobro
-

dobro
dobro
dobro

dobro
dobro
dobro

dobro
dobro
-

slabo

slabo

-

slabo

slabo

-

dobro

dobro

-

dobro
slabo

dobro
slabo

-

-

dobro

-

dobro
slabo

dobro
slabo

dobro
dobro

dobro

dobro

-

dobro

dobro

-

dobro

dobro

-

slabo

dobro

slabo

Raba vode iz vodotokov

Oskrba s pitno vodo neposredno iz površinskih voda zaradi njihove kakovosti
izgublja na pomenu, na ta način se s pitno vodo oskrbuje manj kot 10%
prebivalstva Slovenije. To in pa infiltracija površinske vode v podtalnico pa sta
dejstvi, ki govorita v prid zaščiti in izboljšanju kakovosti površinskih voda.
Tradicionalne oblike energetske izrabe (žage in mline) so zamenjale
hidroelektrarne. V Sloveniji je izrabljenega 43% izrabljivega vodnega
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energetskega potenciala, ki daje 30,2% električne energije (Vodno bogastvo
Slovenije). Reka Sava, ki ima znotraj LUR-a največji hidroenergetski potencial je
prav na tem delu tudi najmanj izkoriščena. V planu je gradnja sedmih HE na
srednjem delu reke Save, ki naj bi bila realizirana do leta 2030. S tem bi bile
elektrarne na zgornji in spodnji Savi povezane v celovit sistem.
Med ostalimi rabami velja na prvem mestu omeniti turistično in rekreacijsko
dejavnost. Predvsem Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica in Iška privabljajo
številne obiskovalce. Povečuje se tudi število ribogojnic, medtem ko vodotoki
nimajo več prometne vloge kot so jo imeli v preteklosti (plovna Sava in
Ljubljanica). Od ostalih rab velja omeniti še direktno izrabo vode iz vodotokov za
namakanje kmetijskih površin ter za hlajenje (primer NE Krško, ki pa je izven
območja LUR-a).
2.2

Mokrišča

Mokrišča so v prvem členu Ramsarske konvencije o mokriščih opredeljena kot:
»območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali antropogenega
nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo…« V Inventarju mokrišč iz
leta 2000 je na območju Slovenije določenih preko 3.500 lokacij, od katerih pa
jih je le slaba 2% večjih od 0,15 ha. Prek štiri petine vseh lokacij so antropogeno
nastali ali pogojeni ekosistemi (Vodno bogastvo Slovenije). Med mokrišči so
najosežnejši poplavni in mokroti travniki – na območju LUR-a na Planinskem in
Radenskem polju ter Ljubljanskem barju, medtem ko so najobsežnejša celinska
mokrišča na kraških poljih (sistem kraške Ljubljanice s (Cerkniškim in)
Planinskim poljem). Mokrišča v LUR-u zavzemajo dobrih 160 km2, kar predstavlja
6,3% površine.
2.2.1 Pomen mokrišč
Osnovni življenjski utrip daje mokriščem voda. So naravni vodni zbiralniki in
količinsko bogatijo podtalnico. Lahko sprejmejo velike količine vode in jo počasi
sproščajo, s tem dodatno preprečujejo poplave in erozijo. Zaradi vegetacijske
sestave in talnih značilnosti prečiščujejo vodo in delujejo kot naravne čistilne
naprave. Številna imajo tudi visoko primarno produkcijo. Voda iz mokrišč napaja
vodonosnike, reke, jezera, ali pa se mokrišča napajajo iz njih. So zibelka biotske
raznovrstnosti, a v veliki meri podcenjeni in pretirano izkoriščeni ekosistemi, v
svetovnem in slovenskem merilu ogroženi. Eden glavnih vzrokov za njihovo
ogroženost je kmetijstvo, poleg tega pa še urbanizacija, industrija in turizem. Za
njihovo ohranitev je nujno, da se ohrani vodni režim, ki pogojuje funkcije
mokrišč. Sicer so številna mokrišča zaščitena z različnimi naravovarstvenimi
kategorijami: z Zakonom o ohranjanju narave (zavarovana območja, ekološko
pomembna območja, naravne vrednote), ptičja in habitatna direktiva jih ščitita v
okviru omrežja Natura 2000, Konvencija o mokriščih in Konvencija o svetovni
naravni in kulturni dediščini pa nekatera med njimi uvršča med mednarodno
pomembna območja (Vodno bogastvo Slovenije).
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2.3

Podzemna voda

Prostorska razporeditev podzemne vode je pogojena z vrsto kamninske zgradbe
ter vrsto njene poroznosti oz. prepustnosti. Večino slovenskega ozemlja
prekrivajo razmeroma dobro prepustne sedimentne kamnine z medzrnsko
poroznostjo, razpoklinsko in kraško poroznostjo. Preostale dele Slovenije gradijo
plasti z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo manjše izdatnosti in kamnine s
slabšo poroznostjo (Vodno bogastvo Slovenije).
Preglednica: Območja podtalnice in njihova površina
Polje podtalnice
površina v km2
odstotek LUR
Ljubljansko barje
167,63
6,56
Kranjsko polje
31,63
1,24
Ljubljansko polje
63,63
2,49
Sorško polje
5,92
0,23
Ljubljanica
8,06
0,32
Kamniška Bistrica
104,59
4,09
Vodiško polje
13,45
0,53
skupaj
394,92
15,45

Kot je iz preglednice razvidno se območja podtalnice raztezajo čez dobrih 15%
površine LUR-a. Največjo površino ima Ljubljansko Barje, sledi dolina Kamniške
Bistrice, Ljubljansko polje, skrajni južni del Kranjskega polja, Vodiško polje,
območje Ljubljanice ter skrajni južni del Sorškega polja.

Slika: Polja podtalnice
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2.3.1 Tipi vodonosnikov
Na območju LUR-a so v porečju Save (na delu Kranjsko-Sorškega polja, ki sega v
LUR ter Ljubljanskem polju) vodonosniki z medzrnsko poroznostjo. Za ta
območja so značilne debele plasti usedlin, naplavljanih v zadnjih 2 milijonih let v
tektonske udorine. Gladina podzemne vode v vodonosnikih Ljubljanske kotline je
na globini nekaj 10 m pod površjem, v povprečju 20 – 25 m, podobno je v večjih
globinah voda tudi v dolini Kamniške Bistrice. Na Barju je podzemna voda ujeta
med glinastimi plastmi nekdanjega jezera pod pritiskom, na južnem obrobju
Ljubljanskega barja je površinska plast neprepustne polžarice erodirana,
podzemna voda se iz spodaj ležečih prodnih prsti preliva na površje v tako
imenovanih »oknih«: Malo in Veliko okence, Mali in Veliki Močilnik, izviri Bistre,
Ljubije in Bele.
Vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo so značilni za južni in jugovzhodni
del LUR-a, za območje od Barja proti Ribnici, medtem ko so vodonosniki s
kraško razpoklinsko poroznostjo na zahodnem in jugozahodnem delu –
raztezajo se na območju od Alp do visokih kraških planot. Debelina obojih je
lahko več 100 ali celo več 1000 m. Zanje so značilni izdatni izviri, ki so poleg
ponorov med najbolj vznemirljivimi naravnimi hidrološkimi pojavi. Med ponori na
območju LUR-a izstopa Kraška Ljubljanica, reka sedmerih imen. Poseben primer
je tudi Jezero pri Podpeči, značilno kraško jezero s površinskim pritokom in
podzemnim odtokom.
Na območje LUR-a sega sedem vodnih teles:
- Savska kotlina in Ljubljansko Barje,
- Kamniško-Savinjske Alpe,
- Posavsko hribovje do osrednje Sotle,
- Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje,
- Spodnji del Savinje do Sotle,
- Kraška Ljubljanica in
- Dolenjski Kras (Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji).
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Slika: Vodna telesa

2.3.2 Podzemna voda kot vir pitne vode
Podzemna voda je najpomembnejši in dragocen vir pitne vode za več kot 90%
prebivalstva Slovenije. V primerjavi s površinsko vodo jo odlikujeta dokaj stalna
sestava, organizmu primerna vsebnost mineralnih snovi, manj suspendiranih
snovi ter nižja vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) ter
mikroorganizmov. Če je neonesnažena je primerna za pitno vodo brez
kakršnekoli fizikalne ali kemijske obdelave (Vodno bogastvo Slovenije).
Preglednica: Površina in delež območij varstva vodnih virov v LUR
Režim varovanja
površina v km2
območje zajetja
4,89
najožje vodovarstveno območje
118,95
ožje vodovarstveno območje
500,62
širše vodovarstveno območje s strogim režimom
69,32
skupaj
693,78

odstotek LUR
0,19
4,65
19,58
2,71
27,14

Znotraj LUR je skoraj 700 km2 površin, kar znaša dobrih 27% celotne površine
pod enim od vodovarstvenih režimov.
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Slika: Vodovarstvena območja

Več kot 1/3 slovenskih potreb, vključno z velikimi mesti kot je Ljubljana se
zagotavlja s črpanjem vode iz prodnih ravninskih vodonosnikov, kjer že
desetletja prihaja do navzkrižnih interesov med različnimi uporabniki prostora,
posledica je tudi obremenjenost vodonosnikov z različnimi onesnaževali. Teh
odprtih aluvialnih vodonosnikov ne ščitijo nepropustne plasti, na primer glina,
zato so še toliko bolj ranljivi. Eden najhujših primerov je gotovo onesnaženje
vodarne Ljubljana – Kleče s kancerogenim VI-valentnim kromom v 80. letih
prejšnjega stoletja. Del vodnega vira še vedno ni saniran. Podzemno vodo ogroža
večina človekovih dejavnosti, predvsem pa tiste, ki ne upoštevajo zaščite okolja
in ranljivosti vodonosnikov. Med točkovnimi viri onesnaževanja izstopajo
industrija, obrtna dejavnosti, skladiščenje nevarnih snovi, deponije odpadkov
(tudi opuščene in nelegalne), odkopi gramoza ter gradnje. Razpršeni viri
prihajajo predvsem iz kmetijske dejavnosti, poselitve in prometne infrastrukture
(Zaščita virov pitne vode v Sloveniji).
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Preglednica: Letne povprečne vrednosti pesticidov na vodonosnikih
Zaščita virov pitne vode v Sloveniji)
Desetil- DesizoParametri MetolaAtrazin
atrazin
propilklor
(μg/l)
(μg/l)
atrazin
(μg/l)
(μg/l)
Polja
leto
Dolina
2000 0,02
0,17
0,40
0,02
Kamniške
2001 0,02
0,07
0,23
0,02
Bistrice
2002 0,02
0,13
0,31
0,02
Ljubljansko
polje

2000
2001
2002
Ljubljansko
2000
Barje
2001
2002
Mejne vrednosti

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
/
0,06

0,11
0,12
0,09
0,14
0,07
/
0,10

0,10
0,16
0,09
0,65
0,28
/
0,10

0,03
0,07
0,03
0,07
0,03
/
0,06

v letih 2000, 2001 in 2002 (vir:
Simazin
(μg/l)

Prometrin
(μg/l)

Bromacil
(μg/l)

0,02

0,02

0,03

0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
/
0,06

0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
/
0,06

0,02
0,02
0,03
0,05
0,03
0,04
0,03
/
0,06

/ za leto 2002 v viru ni prikazane meritve

Kot je iz preglednice razvidno, je bila v letih 2000 presežena mejna vrednost
atrazina v podtalnici tako v dolini Kamniške Bistrice, kot tudi na Ljubljanskem
polju in Ljubljanskem barju, v letu 2001 na Ljubljanskem polju in v letu 2002
spet v dolini Kamniške Bistrice. Prav tako so bile presežene mejne vrednosti
koncentracije desetil-atrazina, ki so v okviru mejnih vrednosti (pa še to na sami
zgornji meji) le na Ljubljanskem polju v letu 2000 in 2002. Presežena je bila tudi
mejna vrednost desizopropilatrazina, in sicer na Ljubljanskem polju v letu 2001
in na Ljubljanskem barju v letu 2000. Ostale merjene koncentracije so bile v
okviru mejnih vrednosti.
Poseg človeka v hidrološki vodni krog je viden tudi na gladini oz. zalogah ter
tokovnih vzorcih podzemne vode. Predvsem na aluvialnih vodonosnikih so odkriti
trendi zniževanja gladin podzemne vode. To je delno posledica stalnih naravnih
procesov, delno pa tudi reguliranja površinskih vodotokov, črpanja podzemne
vode, odvodnjavanja območij zaradi nizkih gradenj in pridobivanja mineralnih
surovin, odvodnjavanja kmetijskih površin ter spreminjanja naravnih površin v
kmetijska in urbana območja. Najizrazitejše zniževanje gladine podzemne
vode so zaznali v vodonosniku Ljubljanskega polja, kjer se je zaradi regulacij
Save na prehodu iz 19. v 20. stoletje gladina vode znižala za 4,5 m. Kasneje se
je še zniževala, v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja je bila v primerjavi z
letom 1890, ko so začeli črpati vodo v vodarni Kleče, kar za 8 metrov nižja.
Nasprotno pa se je po izgradnji HE Mavčiče v letu 1985 gladina podzemne vode
na Sorškem polju dvignila kar za 8 m, nekoliko manj pa na Kranjskem polju
(Vodno bogastvo Slovenije).
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Slika: Merilna mesta kakovosti podtalnice

Nasploh ima zaščita voda v Evropski skupnosti najvišjo prioriteto. Leta 2000 je
Evropska komisija izdala Vodno direktivo (Water Framework Directive), ki na
novo zastavlja politiko do voda in si za cilj postavlja doseganje dobrega stanja
voda do leta 2015 (Zaščita virov pitne vode v Sloveniji).
2.4

Pregled potencialov in problemov, izpostavljenih po posameznih
občinah

Med razgovori, ki so v začetni fazi priprave strokovnih podlag potekali po
posameznih občinah, so predstavniki občin opozorili na številne prednosti, ki jih
vidijo na področju voda v svojem okolju, pa tudi na številne probleme. Slednji se
pojavljajo tako zaradi ogroženosti voda zaradi drugih – obstoječih ali načrtovanih
dejavnosti, kot tudi na probleme oz. omejitve ki izhajajo iz voda – bodisi ker jih
ščitimo zaradi njih samih, kot naravni vir, ali zaradi njihovega razvrednotenja
zaradi človekovih dejavnosti.
2.4.1 Prednosti, razvojni potenciali
Rekreacijska in turistična funkcija voda:
- Ljubljana: rekreacijska funkcija Save, povečati pomen Ljubljanice in
Iščice kot plovnih rek.
- Vrhnika: interes po vzpostavitvi plovne Ljubljanice.
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Trzin: povezovanje občin ob Kamniški Bistrici: rekreacijska os Kamniška
Bistrica.

Oskrba s pitno vodo:
- Ig: Iški vršaj – pomemben vir pitne vode, ki oskrbuje 30% prebivalcev
Ljubljane.
- Vrhnika: Borovniški vršaj – pomemben vir pitne vode.
2.4.2 Problemi
Poplavna ogroženost:
- Dobrova – Polhov Gradec: neposredno ogrožena naselja povodja
Gradaščice se nahajajo na območju JZ dela Ljubljane, posredno pa so
ogrožena tudi območja skozi celotno mesto Ljubljana - Vevče, Fužine, vse
do izliva Ljubljanice v Savo.
DLN – Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane: na podlagi stanja v prostoru je bilo
ugotovljeno, da je za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
potrebno z ukrepi zagotoviti zadrževanje voda na pritokih Gradaščice in
Horjulke, s tem zmanjšati pretoke pri jezu na Bokalcih in urediti Mali
Graben na način, da bo dosežena zadostna pretočnost struge. Občina vidi
rešitev v izgradnji več manjših mokrih zadrževalnikov.
- Škofljica: v zadnjih letih se je povečala nevarnost poplav.
- Kamnik: občino ogrožajo številni hudourniški vodotoki, med večjimi so
Kamniška Bistrica, Nevljica in Motnišnica. Pri Kamniški Bistrici so
problematični predvsem prenizki mostovi, za Nevljico so značilne
vsakoletne poplave, medtem ko je pri Motnišnici problem predvsem to, da
je njeno poplavno območje poseljeno. Z vidika zagotavljanja poplavne
varnosti je problematično dejstvo, da številni manjši hudourniški vodotoki
niso bili nikoli proučeni.
- Ig: Ljubljansko barje je poplavljeno vsako leto, ljudje zasipavajo kanale z
odpadnim materialom ali kopljejo in poglabljajo jarke, zaradi česar nastaja
problem z odvodnjavanjem.
- Log – Dragomer: poplavna ogroženost občine – Ljubljanica in hudourniki.
- Grosuplje:
Veliko je močvirnatega sveta (grosupeljska kotlina, Radensko polje), kjer
so pogoste kraške poplave. Poplavna ogroženost narašča tudi zaradi vse
več pozidanih površin in posledično hitrejšega površinskega odtoka ter
podnebnih sprememb. Močvirnat svet je bil v preteklosti melioriran, vendar
so se ukrepi izvajali z namenom izsuševanja območja in ne poplavne
varnosti. Vzdrževanje melioracijskih jarkov je danes prepuščeno kmetom.
Načrtovani so suhi zadrževalniki za zagotavljanje poplavne varnosti na
vodotokih Grosupeljščica (suhi zadrževalnik Veliki potok), Bičje (suhi
zadrževalnik Bičje) in Podlomščica (ali bo prišlo do gradnje zadrževalnika
na Podlomščici še ni določeno). Prva dva zadrževalnika naj bi zadrževala
poplavne vode pred Grosupljem. Občina Grosuplje pri projektu
zagotavljanja poplavne varnosti z izgradnjo suhega zadrževalnika Veliki
potok in regulacijo Grosupeljščice ne soglaša z Ministrstvom za okolje in
prostor. Predlog občine je, da se zagotovi poplavna varnost predvsem z
regulacijo Grosupeljščice v naselju Grosuplje. Suhi zadrževalnik Veliki
potok pa je predviden kot dopolnitev pri zagotavljanju poplavne varnosti.
Na občini Grosuplje so mnenja, da bi zadrževalnik Veliki potok moral
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zadrževati večje poplave in sistem na Grosupeljščici manjše. Pri regulaciji
Grosupeljščice so predvideni nasipi, vodna akumulacija znotraj naselja
Grosuplje ter dvig mostov za večjo pretočnost.
Komenda: poplavna ogroženost občine Komenda se je povečala, vzroke
vidijo v večji pozidanosti in podnebnih spremembah. Med sosednjimi
občinami na področju varstva pred poplavami ni sodelovanja. V občini
Komenda sta večja vodotoka Pšata in Tunjščica, oba sta hudourniškega
značaja, na njiju pa se načrtuje izgradnjo suhih zadrževalnikov. To bo
imelo vpliv tudi na sosednje občine. Pri tem se pojavlja več omejitev: suhi
zadrževalnik naj bi bil zgrajen na območju zavarovane narave, lastniki
zemljišč pa teh ne želijo prodati oz. ne dovolijo gradnje suhih
zadrževalnikov zaradi potencialne škode na kmetijskih zemljiščih.
Trzin: Pšata je bila regulirana z nasipom in kanalom pred približno 30 leti
(na območju današnje občine Mengeš), nasipi naj bi zadrževali vode 100letnih poplav. Mostovi so prenizki.

Onesnaženost poplavnih območij in območij virov pitne vode:
- Moravče:
Okoljsko sporne dejavnosti podjetja Termit se izvajajo na kraškem robu
območja pitne vode.
Industrijski odpadki se odlagajo na poplavno območje.
- Ig: odlaganje odpadnega materiala na Ljubljansko barje.
- Brezovica: odlaganje odpadnega materiala na Ljubljansko barje.
- Ljubljana:
Odlaganje odpadnega materiala na Ljubljansko barje, zaradi česar se
zvišuje nivo Barja.
Kopanje gramoza in nato zasuvanje jam z materialom, za katerega se ne
ve kakšni so njegovi vplivi na okolje.
- Komenda: prebivalci občine se oskrbujejo s pitno vodo iz črpališča Iverje
izpod Kamniško-Savinskih Alp. Voda izpod Krvavca zaradi vplivov
turistične dejavnosti ni več pitna.
Omejitve/stroški zaradi zavarovanja:
- Ljubljana: zaradi vodovarstvenih območij in območij Natura 2000
obstajajo omejitve pri načrtovanju hidroelektrarn na reki Savi. Ob gradnji
hidroelektrarn naj bi uredili tudi obvodno omočje, predvsem sanirali črne
gradnje in nelegalna odlagališča odpadkov.
- Komenda: občina je zaradi ohranjanja habitata jelše morala zgraditi
zadrževalnik vode, kar jo je stalo 3,5 mio €. Vodo je treba prečrpavati da
se vzdržuje zadostno vlažnost habitata. Na občini je bil izražen dvom o
upravičenosti zavarovanja omenjenega habitata jelš.
Omejitve zaradi naravnih razmer:
- Ig: Vodostaj iške in Ižice je v sušnem obdobju zelo nizek, zaradi česar
nista primerna za plovbo.
- Vrhnika: zamisel o regijski deponiji komunalnih odpadkov v kamnolomu
na Verdu najverjetneje ne bo realizirana (tudi) zaradi ranljivosti kraškega
območja.
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Najpomembnejše ugotovitve na področju voda
za LUR je značilna razvejana rečna mreža, številni, predvsem manjši
vodotoki imajo hudourniški značaj,
kakovost vodotokov se v zadnjih letih izboljšuje, čeprav so še vedno
problematični nekateri odseki vodotokov: npr. spodnji tok Kamniške
Bistrice in Ljubljanice, celotna Logaščica,
med rabami vodotokov prevladuje elektroenergetska izraba,
v zadnjem času na pomenu pridobiva tudi rekreacijska raba (npr. na Savi,
Ljubljanici, Kamniški Bistrici), kot ena od razvojnih priložnosti regije se
omenja tudi vodne in obvodne rekreacije,
tradicionalnih energetskih dejavnosti na vodah ni več, niti se rek ne
uporablja za plovbo – izjema so turistične ladjice oz. rekreativno
čolnarjenje,
na številnih občinah opozarjajo na poplavno ogroženost vodotokov,
sodelovanja med občinami je na tem področju premalo, k zagotavljanju
poplavne varnosti je treba pristopiti celostno in jo zagotoviti od izvira do
izliva posameznega vodotoka,
pri zagotavljanju poplavne varnosti se je potrebno usmeriti k načrtovanju
ustreznih rab v poplavnih območjih, ki jih poplave ne bodo prizadele,
tehnični ukrepi, kot so regulacije, zadrževalniki, naj se uporabljajo za
zaščito že pozidanih območij, ki jih ogrožajo poplave,
večja poplavna ogroženost posameznih območij je delno tudi posledica
neustreznega načrtovanja oz. stihijskega širjenja pozidanih površin na
poplavna območja ali nasploh širjenja pozidanih površin, s katerih
padavinska voda hitreje odteka,
ob nizkih vodostajih je velik problem za vodni ekosistem hidrološka suša,
LUR ima zaloge pitne vode, ki jo je potrebno varovati pred onesnaženjem
in pretirano rabo,
največje zaloge pitne vode iz katerih se oskrbuje večina prebivalstva so v
aluvialnih vodonosnikih prodnih ravnic, kjer pogostoma prihaja do
navzkrižnih interesov med različnimi uporabniki prostora,
zagotavljanje ustrezne kakovosti površinske in podzemne vode bi moralo
biti ena temeljnih prioritet regionalnega razvoja.

Cilji in usmeritve na področju upravljanja in ohranjanja voda
Voda je eden najpomembnejših, pravzaprav najpomembnejši naravni vir. Kot
osnovni cilj lahko povzamemo cilj Evropske vodne direktive, to je zagotavljanje
dobrega stanja voda, tako površinskih kot tudi podzemnih.
Cilji

Ukrepi za dosego ciljev

Podzemne vode
Zagotavljanje zadostne količine vode
za nemoteno vodooskrbo

Premišljena raba vode
Previdnost pri poseganju v vodni
krogotok
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Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne
vode

Zmanjšanje onesnaževanja iz
kmetijstva, ozaveščanje in večji nadzor
nad rabo gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev
Zmanjšanje onesnaževanja iz
točkovnih virov onesnaževanja:
gradnja novih čistilnih naprav, sanacija
nelegalnih odlagališč odpadkov,
kontrola izpustov iz industrije in KČN,
itd.
Monitoring kakovosti podzemne vode

Površinske vode
Zagotavljanje kakovosti površinskih
voda

Zagotavljanje ustreznih pretokov in
ugodnega stanja vodotokov tudi v času
hidroloških suš
Poplavna območja
Zagotavljanje ustrezne varnosti pred
poplavami

Kontrola izpustov iz točkovnih virov
onesnaževanja, izgradnja čistilnih
naprav
Zmanjšanje onesnaževanja iz
razpršenih virov (npr. iz kmetijstva)
Monitoring kakovosti površinskih voda
Nadzor nad odvzemom vode iz
vodotokov v času hidroloških suš (npr.
za potrebe namakanja)
Omejitev poseganja v poplavna
območja oz. postopen umik
posameznih dejavnosti iz poplavnih
območij
Izvedba protipoplavnih ukrepov na
območjih, ki jih ogrožajo poplave:
gradnja vodnih zadrževalnikov,
regulacija vodotokov
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