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Terenskega dela se je udeležilo 8 študentov: 7 študentov 2. stopnje Geografija in študentka 2.
stopnje Management trajnostnega razvoja. Pod mentorstvom nosilcev predmeta Trajnostno
upravljanje z vodnimi viri – dr. Gregorja Kovačiča in dr. Valentine Brečko Grubar so študenti
pripravili poročila o zabeleženih velikih poplavah na Ljubljanskem barju, ki so jih na terenu
tudi predstavili:
- november 1885 – Vane Urh
- oktober 1985 – Tina Rupnik
- september 1926 – Mateja Prelovec
- september 1933 – Jasna Švigelj
- september 2010 – Anže Grželj, Elvis Salkić, Nejc Tominec

POPLAVA NA LJUBLJANSKEM BARJU NOVEMBRA 1885
Dne 3. 11. 1885
»(Ljubljansko močvirje) je pod vodo; škoda bo velika, ker je ozimno žito že posejano. Ceste
so na marsikterih krajih meter globoko pod vodo.« (Jerič 1885a)
»(Korporal Adam Pire) 17. peš-polka v Ljubljani rešil je v petek Goljaževi dekli Mariji
Zagorjan življenje. Omenjena prala je na bregu jako velike Ljubljanice nasproti
brambovske kosarne in je padla v vodo. Korporal Pire jo je videl in takoj ves opravljen za njo
skočil ter jo srečno rešil.« (Jerič 1885a)
»(Povodenj.) Ljubljansko barje je preplavljeno, ceste so večinoma pod vodo. Na večih
krajih bila je živina v nevarnosti. Škoda je zopet velika in skrajni čas bi bil, da se za
ubogega barjana kaj stori. — V Kranji je Sava poškodovala g Majdiča umeteljni mlin. Govori
se, da je škode več tisoč. — Ljubljanica bila je včeraj silno velika in govorilo se je že, da
je sv. Jakoba most v nevarnosti. Za tak slučaj bil je blizu mosta rešilen čoln, žal, da je bil
— poln vode. Danes ni dežja in voda upada.« (Železnikar 1885a)
Dne 4. 11. 1885
»(Povodenj na Ljubljanskem barji.) Ljubljanica je izstopila na močvirju vsled obilnega
dežja, ter so vsled tega tri k mestu pripadajoče vasi Hauptmanca, Ilovca in Črna Vas
popolnoma pod vodo. Nevarnost menda ni velika in se je včeraj tjekaj peljala komisija na
ogled. Vode je toliko, da je povsod v hiše vdarila, ravno tako jo imajo polno v hlevih, o kaki
posebni nesreči do sedaj še ničesa ni slišati. Ljudje se iz enega kraja v druzega, kakor tudi

od hiše do hiše vozijo po plovih. Če bo dež pojenjal, ne bo nobene posebne nevarnosti, če bi
pa še dalje deževalo, potem bodo ljudje po omenjenih vaseh v veliki nevarnosti in se jim bodo
poslali čolni na pomoč. Tudi živeža jim primanjkuje že tu pa tam.« (Jerič 1885b)
»(Ljubljansko barje) je vse preplavljeno, da je velikemu jezeru podobno. Vasi
Hauptmanca, Ilovca in Črna Vas so vse pod vodo in vse hiše na barji podobne so malim
otokom. Včeraj poslal je magistrat nadzornika redarjev g. Bertola z nekaterimi redarji na
barje, da so ogledali prej plavljene kraje in se prepričali o stanji. Ako dež poneha, bodo
barjani brez posebne pomoči pretrpeli, sicer jim pa bode treba dovažati drv in soli, ubožnejšin
tudi živeža. Ker so vse ceste in steze pod vodo, občujejo barjani moj seboj le po plavih, iz
desk za silo napravljenih. Nekateri morali so za živino, da ne pogine, napraviti posebne
odre. Škoda je velika, ker je setev pokončana in se bodo razni pridelki pokvarili.« (Železnikar
1885b)
Dne 6. 11. 1885
»Na Ižanski cesti, pravijo, da stoji voda meter globoko, močvirje je pa čez in čez velikemu
jezeru podobno, iz kterega hiše in druga poslopja otokom enako štrle.« (Jerič 1885d)
»Vremensko poročilo 6. nov. Zračni tlak se ni dosti premenil, na severnzapadu in
jugovzhodu je najnižji, v srednji, vzhodnji in zapadni Evropi pa višji. Največ vladajo vzhodni
inu jugovzhodni vetrovi, v več krajih megleno ali pa dež. Deževalo je posebno zelo v južnej
Evropi . Morje se lahko giblje. — Pričakovati je slabe menjajoče se vetrove, deževno vreme
brez premembe temperature.« (Železnikar 1885c)
Dne 7. 11. 1885
»Iz Vrhniškega okraja. [Izv. dop.] Gospod urednik! Mnogo se je že v Vašem cenjenem listu
pisalo o bedah, prouzročenih po raznih vremenskih nezgodah, ki tarejo ubozega kmeta.
Dovolite tudi meni nekoliko prostora, da Vam potožim naše reve in nadloge, saj veste, da je
človeku lažje pri srci, ako najde poslušno uho, kojemu more potožiti svoje bolečine. Že koj
začetek letošnjega leta bil je malo prida, kajti snega palo je toliko, kakor že več let prej
ne. Po naših gozdih s šilovnatim drevjem napravil je sneg toliko škode, da je spomladi
vso križem ležalo polomljenega drevja. Na polji pognila so nam ozimna žita in tudi po vrlih
ni bilo najti nepoškodovanega drevesa. Po letu nam je vihar, o kojem ste v Vašem cenjenem
listu poročali, popolnil, kar je sneg zamudil Po gozdih ruval nam je stara drevesa, na polji
pokončal turšico in ajdo, doma pa prekuceval kozolce, odkrival druga gospodarska poslopja
ter združen s silnim dežjem, pokvaril nam že spravljeno krmo. Ali letošnja jesen je pa kar
izredna. Mi barjani smo sicer vajeni vode, vsaj smo tudi že izgubili vse upanje, da se
bode kdaj obrnilo na bolje. Vendar kar je preveč, je le preveč! Deževno vreme branilo
nam je spravljati otavo, krompirja pognila je v vedni moči več kot polovica na njivi,
ostali pa gnije po kletih, da ga nam ne bode dostajalo v prepotrebni živež. Z veliko silo
ujelo se je nekoliko dnij, da je bilo mogoče spraviti nekaj ozimnega žita v zemljo. Pa bolje bi
bilo, ko bi še tega ne storili. Dež pa le vedno lije in lije. Zatvornice neba so se morale
pokvariti, kajti bati se nam je, da doživimo letos drugo izdajo vesoljnega potopa. Ljubljanica
izstopila je letošnjo jesen že sedmič (!) iz svoje struge, ter se razlila po njivah in
travnikih, premenivši vse barje v veliko jezero, z kojega mole kot otoki le posamični
griči in jez južne železnice. Med Bevkami, Logom, Goricami, jezom železničnim ter

Ljubljanico preplavljeno je samega polja več nego 1100 oralov. Ubogi barjan, čemu se trudiš
in delaš, ko je vse tvoje delo zaman! Zima se bliža, manjka ti žita in korenstva za te in tvoje
otroke, krme in stelje za živino. Vse ti je večkratna povodenj pobrala. Zdaj ti je pa voda
pobrala še vso ozimno setev, kojo si z velikim trudom spravil deloma že drugič v zemljo in z
njo tudi vse upanje za prihodnje leto. Naj bi bila voda vendar tudi še davke odnesla! Ako se
vprašamo po uzrokih naših vodnih povodenj, iskati nam jih je na dveh mestih in sicer
prvič na neodpustljivem odlašanji osušenja barja, na koje neplodno polje se pa ne maram
spuščati danes, kajti pisali ste o tem že mnogokrat, akopram zaman; drugi uzrok pa je z
južne železnice. Tudi o tem bilo je sicer že večkrat čitati po teh predalih, vendar si usojam
nekoliko omeniti o tej zadevi. Ta jez se razteguje od Goric do „Žalostne gore" ter deli vse
barje v zgornji in spodnji del. Vsega skupaj ima na barji tri odprtine in sicer glavni most čez
Ljubljanico, most čez staro strugo Ljubljanice, „Stržen" imenovano, in slednjič most pri
Goricah. Prva dva mosta sta lesena po ameriškem sistemu stavljena, ter bi se morala prosto
nositi, kar je bilo tudi pogojeno pri grajenji železnice, kajti vsaka v strugo reke zabita podpora
ovirala bi prosti odtok vode. Ker pa so podstave tega mostu tako negotove, da se vedno
posedajo, podpirali so most vedno bolje in bolje z novimi v strugo zabitimi podporami. Zlasti
pri glavnem mostu so te podpore tako goste, da morejo čolnarji o velikih vodah le z največjim
trudom spraviti svoj čoln na spodnjo stran mostu. Koliko nesreč nam je zabeležiti na tem
kraji, ne le na blagu, temveč tudi na človeškem življenji! Vodstvo južne železnice je po
dolgem moledovanji od strani zadetih občin vendar le uvidelo te neprilike ter namerava pri
strani odpraviti nekaj podpor, zato je pa zgostiti na sredi. Koliko pa bode s tem pomagano in
ali ne bode zgoščenje podpor na sredi v največjem curku Ljubljanice preveč jezilo že
itak preveliko vodo, kazale bodejo poznejše skušnje. Most čez „Stržen" je glede povodenj
brez pomena, ker tam se ne odteka skoro prav nič vode. Zadnji most pri Goricah ima pa zopet
svojo posebno važnost, kojo so že davno spoznali, kajti o tem pričajo razne komisije in
ogledi, ki so se vršili na tem mestu. Pod tem mostom pelje pot iz Goric na Podpeč; poleg pota
pa je struga, koja naj (!) bi požirala vodo, kar se je nabere nad jezom. Pa žal, da tega ne stori.
Kdor je imel priliko ogledati si sedanjo povodenj, lahko se je prepričal o nedostatkih. Kadar
se namreč struga Ljubljanice napolni, teče voda po glavnih jarkih, kakor na pr. po Bevškem
jarku nazaj ter zalije nekoliko nižjo ravan mej Bevkami, Logom in Goricami. Od tod si išče
pota pod Goriškim mostom, pa zaman, ker struga je tu preozka in preplitva, ter ne more
požirati tolike množine vode, akopram voda pod mostom silno dere. Največ vode pa se nabere
mej zadnje omenjenim mostom in onim čez „Stržen«. Ko bi se tu na pr. pri profilu 4450
napravil predor, mogla bi velika večina vode odteči. Saj je tudi že pred zgradbo
železnice na tem mestu imela voda svoj odtok. Tak predor bi sicer ne mogel popolnem
zabranjevati vsake povodnji, vendar koristil bi toliko, da bi se voda v jednem dnevu odtakala,
dočim sedaj stoji ves teden po polji, ter popolnem uniči vsako setev. Omenjeni predor in
odprava podpor glavnega mostu bi bili sredstvi, koji bi nam barjanom neizmerno koristili.
Znano mi je sicer, da se na kompetentnom mestu ne bode oziralo na take pritožbe,
vendar sprožena je vsaj misel, tudi si potem ne moremo očitati, da ne bi bili odkrili
nedostatkov ter vsaj deloma naznanili sredstev v odpravo vsakoletnih pogostih povodenj.«
(Železnikar 1885d)

Dne 9. 11. 1885
»(Ljubljanica) je skoraj za dober čevelj upadla, kar je izvestno vsim po volji, ki na močvirju
prebivajo in so blizo vode.« (Jerič 1885e)

2 PREGLED POPLAV IN NA POPLAVE VPLIVNI UKREPI V PRETEKLOSTI
(Povzeto po Mestna občina Ljubljana 2011)
Prva letnica označuje zabeleženo poplavo, druga pa kdaj je bil izveden ukrep.
1885 1883 alternativni načrt Podhagskyega,
1886 1884 prva hudourniška služba na Slovenskem,
1889 1889 odobren alternativni načrt Podhagskyega,
1909 1910 posvet glede rezanja šote na barju,
1912 1912 poglobitev Ljubljanice, razširitev Grubarjevega kanala po načrtih Podhagskyega;
zapornice pri izlivu Gradaščice v Ljubljanico.
3 SLIKOVNO GRADIVO
»„Povodenj na barju" nam kaže pogled na barje z ljubljanskega Gradu. Lep in pretresljiv je ta
prizor, kadar se sveti širna ravan v odsvitu večernega solnca, vsa preplavljena od voda, ki ne
morejo najti hitrega odtoka. A gorje takrat ubogemu barjanu, kateri na svojem „otoku" čaka,
da premine ta huda nadloga! A ž njo gredo tudi pridelki, in kar mu ostane, to je beda in
revščina!« (Koželj 1904)

Slika 1: Povodenj na barju. (Vir: Koželj 1904)

Slika 2: Pogled na rabo zemljišč na barju. (Vir: Koželj 1904)

Slika 3: Zemljevid ljubljanskega barja in okolice iz 1904. (Vir: Anonimno 1904a)

Slika 4: Otok na barju ob povodnji. (Vir: Anonimno 1904b)

Slika 5: Perica ob visokih vodah na barju. (Vir: Jama 1907)
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POPLAVE NA LJUBLJANSKEM BARJU LETA 1895
25.10.1895: (Ljubljanica) je preteklo noč narasla za tri čevlje nad normalom. Ker še vedno
dežuje, bo brezdvomno dosegla v teku današnjega dne čez meter visočine. Kakor skušnja uči,
provzroča jesensko deževje kaj rado povodenj na Barji (Slovenec, 1895, letnik 23, številka
246).
26.10.1895 : (Ljubljanica — za poldrugi meter narasla.)
Neprestano deževje proznačilo je te dni — zlasti zadnji dve noči — naraščanje Ljubljanice za
jeden in pol metra. Sedaj ko to pišemo, pa se umazana voda še vedno vzdiguje, in je po Barji
že blizu površja bregov (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 247).
28.10.1895: (Povodenj.) Barje je — preplavljeno. Včeraj popoldne so bile stare »šance"
ljubljanskega gradu polne ljudstva, ki je hodilo gledat žalostni prizor na barju. Od Vrhnike pa
notri doli do Karolinške zemlje se razteza vodena planjava, ki jo je provzročilo deževje
zadnjih dni. Ljubljanica je kazala včeraj ob 5. uri popoludne 2 metra 60 cm. višine nad
normalom; Kdo je vedel, kaj znači ta številka za prebivalce na barjanskem ozemlju, Lipe,
Črna Vas, Hauptmanca, Karolinška zemlja in Ižanska cesta blizi doli do novih hiš kažejo se ti
kakor iz — vode moleče kolibe. Tudi poslopje nove mestne, šole obdaje krog in krog voda. —
Prebivalstvo je že naprej slutilo katastrofo in si še o pravem času pomagalo, kolikor se je dalo:
rešiti pred neizprosnim elementom, kar je bilo moč. Tudi z dežele prihajajo nam poročila, da
so po Notranjskem in Dolenjskem nekateri potoki prestopili struge in preplavili zemljišča,
polje, vrte in travnike. — Poljski pridelki, kar jih še ni bilo spravljenih, bodo mnogo trpeli in
jeli vsled prevelike moče gujiti. In vendar je še upanja na lepše vreme!
(Povodenj na Barju) ogledali so si včeraj popoludne z ljubljanskega gradu med drugimi tudi
gospodje : deželni predsednik baron Hein , župan Grasselli in prvi magistratni svetnik
Vončina. Občinstva je pa od nedelje sem gori vsak dan na stot ne (Slovenec, 1895, letnik 23,
številka 248).

29.10.1895: (Povodenj) napravila bode povsod mnogo škode. Na Barju je prodrla v kleti in
stanovanja, zlasti tam, kjer niso le-ta višje od tal zgrajena, in v stara nizka poslopja. Ljudje so
z največjim naporom rešili sebe, obleko in druge potrebne stvari, in vsaj deloma živino pred
poginom. Ipak je voda odnesla mnogo lesa in šote. — Čolni in lestve so jim rešilna sredstva, s
katerimi si pomagajo. Tudi včeraj hitelo je mnogo ljudi na grad gledat pretresujoči prizor. Po
meter globoko in več stoje poslopja v vodi, v njih pa rešitve pričakujoči stanovalci. V kolikor
jih ni potresna katastrofa udarila, žuga jim uničiti še povodenj.— Zdaj ima odbor za
osuševanje Barja zopet jedno lekcijo več za resno delo (Slovenec, 1895, letnik 23, številka
249).
30.10.1895: (Za poplavljence na Barju.) Strašna je zopet nesreča, katero je grozna povodenj
priplavila čez Barje in njegove uboge prebivalce. Na drugem mestu to posebej omenjamo.
Tukaj le prosimo mestni magistrat, naj lepo ravna z usmiljenja vrednimi reveži ter naj jim
zdatno pomaga v njih obupnem stanju. Pritožili so se nam nekateri teh revežev, kako grdo so

jih odganjali z magistrata, kamor so prišli prosit pomoč (Slovenec, 1895, letnik 23, številka
250).
31.10.1985: (Barjanom v pomoč) poslal je mestni magistrat šest velikih čolnov in več plavžev
za prevažanje ljudij, živil, blaga in zadnje za prevažanje živine.— Včeraj dopoldne odpeljali
so se na Barje pregledat preplavljeni svet in položaj Barjanov preiskat: Mestni fizik dr.
Kopriva, mestni policijski komisar Podgoršek z jednim stražnikom i. dr. Zvečer po 5. uri so se
vrnili v mesto, donesivši seboj zanimive a žalostne podatke o položaju preplavljenih
stanovalcev na Barju. O kakem znižanju ali padanju vode tam gori včeraj še ni bilo nobenega
znaka, pač pa je večina tamošnjih poslopij v vodi do poldrugi meter in čez. Ljudje so se ognili
nezgodi deloma v podstrešja, deloma bežeč v Laverco, Buduik in Kurjovas. Mokarjeva in
Trškanova hiša ste vkljub svoji višini zajeli tudi vodo v znožju. Jediuo poslopje, v čegar
notranje prostore voda ni prodrla, je — ono mestne ljudske šole. A le še par palcev, in prišla
bi bila — čez prag! V šolskem poslopju biva zdaj 45 strank. — Ljudi zunaj zebe in tudi lakota
že nekoliko muči. Kar so živil in pridelkov rešili, ni veliko in tudi ne veliko vredno! Zato
prosijo, da se jim pošlje vsaj kruha, soli in podobnih živil. —Magistrat je takoj nakupiti dal
potrebnih stvarij in lih danes v jutro odpeljati mej prizadete, da se razdeli Tudi prihodnje dni
se jim bodo dovažale te stvari, kajti potrebo in nevarnost je magistrat takoj uvidel in tudi takoj
ukrenil, kar je bilo treba. — Včeraj popoludne sta se dva dečka od 10 do 12 let voziia po vodi
v obližju Ljub'janice poleg Grubarjevega kanala in bi bila skoro utonila, da ju niso rešili drugi
ljudje (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 251).
2.11.1895: (Ljubljanica) je od preteklega četrtka do danes v jutro upala za 60 cm. To znižanje
pozna se tudi dokaj že na barji(Slovenec, 1895, letnik 23, številka 252).
3.11.1895: (Za poplavljence) na ljubljanskem barju so podarili prevzv. gospod knezoškof dr.
Jakob Missia 50 gld. — Bog plačaj stotero blagodušni dar (Slovenec, 1895, letnik 23, številka
253).
4.11.1895: (Za poplavljence) na ljubljanskem barju smo prejeli: Mil. gosp. stolni prošt dr. L.
Klofutar 10 gld.; gospod F. Pavšner, krojaški mojster, 1 gld. — Za preblago dobroto iskrena
hvala (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 254).
5.11.1895: (Za Barjane) odposlal je mestni magistrat danes in včeraj zopet jeden voz živil,
katera so se po poškodovanih vaseh po odposlanem uradniku razdelila med prizadete
prebivalce. Voda je že povsodi močno upala. Ižanska cesta je prometu odprta; povodenj
zapušča zelo neprijeten sled za seboj, kajti v poslopjih in raznih njih delih (kletih, hlevih i.
dr.) bode ostalo še dlje časa mnogo vode, katero bo treba s posodami ven znositi. Po
stanovanjih in delavnicah pa bode polno vlažnosti, poškodovane oprave, orodja in — nesnage.
Ljudje — odrasli kakor otroci — izpostavljeni so marsikje nalezljivim boleznim, ki se bodo
pojavile tu in tam, če ne nastane za teden ali več dni lepo, solnčno in suho vreme, ki bi otelo
prebivalce na Barju teh in tacih nezgod.
(Za poplavljence na ljubljanskem barji) sta nam izročila preč. gg. kanonika Jan. Sušnik in dr.
Seb. Elbert vsak po 10 gold. — Iskrena hvala (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 255).

6.11.1895: (Za Barjane) odposlal je mestni magistrat danes in včeraj zopet jeden voz živil,
katera so se po poškodovanih vaseh po odposlanem uradniku razdelila mej prizadete
prebivalce. Voda je že povsodi močno upala. Ižanska cesta je prometu odprta; povodenj
zapušča zelo neprijeten sled za seboj, kajti v poslopjihin raznih njih delih (kletih, hlevih i. dr.)
bode ostalo še dlje časa mnogo vode, katero bo treba s posodami ven znositi. Po stanovanjih
in delavnicah pa bode polno vlažnosti, poškodovane oprave, orodja in — nesnage. Ljudje —
odrasli kakor otroci — izpostavljeni so marsikje nalezljivim boleznim, ki se bodo pojavile tu
in tam, če ne nastane za teden ali več dni lepo, solnčno in suho vreme, ki bi otelo prebivalce
na Barju teh in tacih nepnlik in nezgod (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 256).
7.11.1895: (Cenitev škode na Barju iu podpora prizadetim prebivalcem.) Mestni magistrat, ki
je takoj ob nastali povodnji priskočil Barjanom na pomoč, dal bode sedaj tudi škodo na hiši in
blagu pri posameznih posestnikih ceniti in jim daljno podporo nakloniti, ker so prebivalci te
nujno potrebni, a je do sedaj od nobene druge strani še niso dobili. S tem ukrepom bode
magistrat bedo Barjanom znatno zlajšal (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 257).
8.11.1895: (Pričetek šolskega pouka na Barji,) ki se je vsled zadnje povodnji znova odložiti
moral, odredil se bode, kakor čujemo, stoprav v drugi polovici tega meseca, čim bodeta obe
učiteljski mesti na tej dvorazrednici popolnjeni (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 258).
11.11.1895: (Za poplavljence na ljubljanskem barji) nam je izročil preč. g. prelat dr. Andrej
Cebašek 10 gld. — Bog plačaj (Slovenec, 1895, letnik 23, številka 259).
Povodenj na Ljubljanskem barju. Iz Ljubljane nam pišejo dne 28. : Kranjska ni še doživela
takšne povodnji, kakoršna se je pojavila letos. Ljubljanica vedno in naglo rase. Od vseh strani
prihajajo vesti o poplavah, najgorše pa je na Ljubljanskem barju. Tam so se morali ljudje in
živina rešiti ali v podstrešja, ali pa na ono malo prostorja, ki tu pa tam ni še pod vodo.
Poplavljeno je vse barje ter sega voda do botaniškega vrta pri zidanem mostu na Karlovški
cesti. O cesti preko barja do Iga ni niti sledu; kamor pogledaš, ni drugo nego voda. Tudi poleg
Borovnice napravilo se je jezero. Mnogo škode napravila je voda tam onim krošnjarjem, ki
tržijo s soljo in sladkorjem, ker jim je voda udrla v skladišča. Včeraj bila je na barju komisija,
ki je preiskovala razmere, ki so navstale vsled povodnji. Komisija našla je mnogo hiš
zapuščenih. Ljudlje so se preselili ali v druge vasi, ali pa v druge hiše, ki so zidane v jedno
nadstropje. Danes šla sta na barje dva magistratna uradnika ter razdelila med prizadete
raznovrstnih živil, katera bodo ljudje dobivali dokler voda ne odteče (Edinost, 1895).
Povodnji. Vsled neprestanega dežvja zadnjih dnij narasle so močno vse vode in malone
povsod stopile iz svojih strug in prepravile polje in travnike. Najžalostnejšo podobo o tem
nam predočuje ljubljansko barje. Vse je pod vodo. Od l. 1888 še ni bilo bolj poplavljeno. Bati
se je, če dež ne neha, da bo še hujši kot imenovano leto. Kakor daleč sežejo oči opazovalcu iz
ljubljanskega gradu, sama voda in iz te šterle hiše in drevje. Zares žalosten prizor! Ubogi
ljudje! Ljudje zavetja iščejo v podstrešij poslopij, deloma so pa zapustili domovje. Živino so
po čolnih odpeljali, ali pa jo za silo zavarovali pred vodo, da ne potone. Vsak promet po

suhem je na celem barju nemogoč. Le po čolnih morejo drug do drugega. Mestna občina
ljubljanska je vse možno ukrenila, da kolikor moč pomore bednim in nesrečnim barjanom.
Poslalaje v pomoč vse svoje čolne in drugo potrebno, da se reši ljudstvo in živina. Škoda,
katero bo voda napravila po hišah bo velika. Tudi polji bo povodenj škodovala, ker večinoma
še niso spravljeni vsi pridelki. Povodenj je zahtevala tudi človeško žrtev. Utonila je neka
ženska,hoteča z vozom v Ljubljano. Potopila se je ona in konj. Tudi iz vseh drugih stranij se
poroča o velikih povodnjih. Voda je preplavila progo dolenjske železnice pri Dobrepoljeh in
promet se se vrši le s težavami. Tudi južni železnici nagaja veliko vodovje. V Borovnici je
utonil v narasli vodi neki posestnik iz Brezovice. Peljal se je po cesti, katero je preplavilo, s
hlapcem pa je oba s konjem in vozom vred voda premagala. Hlapec se je rešil, gospodar je
utonil. Zares nesrečno leto je letos! Spomladi nam je potres napravil toliko škode, sedajnam
pa voda hoče vse odnesti (Kmetijske in rokodelske novice, 1895).
V jeseni velika povodenj. Voda je stala 13 dni. Kakor daleč je segal gledalcem z Grada
pogled, sama voda, iz katere so bili vidni le še drevje in slemena hiš; o Ižanski cesti ni bilo
sledu - Okt. 28. Ljubljanica je dosegla pri Šentjakobskem mostu 3'10 m nad ničlo,
naslednjega dne celo 3'20 m. Stari ljudje so trdili, da take povodnji ni bilo od l. 1851. V
stanovanjih Črne vasi in drugod je stala voda po 1 do 2 m visoko. Prebivalci so se umaknili
nekateri v podstrešja, drugi so se zatekli v novo šolo, nekateri v Kurjo vas, v Rudnik in
drugam. V Lipah na cesti je stala voda 2,5 m visoko. - Okt 28. Ob treh zjutraj so prišli so
prišli Barjani na rotovž prosti pomoči. Magistrat je poslal na Mah vse svoje čolne, da se je
rešilo nekaj bolnikov. Tudi živino so spravili na varno. Kar je niso mogli vkrcati, so jo
privezali za čolne in je potem čvrsto plavala za njimi. Magistrat je delil Barjanom tudi živež.
– Nov. 6. Voda je toliko odtekla, da je bil promet na barskih cesta zoper mogoč, le v gornjem
delu Črne vasi in v Lipah je še stala voda. Škoda je znašala približno 10.000 gld; bila je večja
kakor l. 1888. Uničena sta bila krompir in repa. Žito, kar ga je dosegla voda, je pognalo kali in
je bilo porabno samo za živino. Voda je odplavila mnogo krme, šote in drv. Znatna je bila
škoda pri poslopjih, ker so se podnice radi dolge moče napele in vzdignile. Mostiči so bili
večinoma ali vsaj deloma razdrti (Vrhovnik, 1991).
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POPLAVE NA BARJU SEPTEMBRA LETA 1926
1 MERITVE PRETOKA NA LJUBLJANICI
ARSO. 2016. Arhiv hidroloških podatkov – dnevni podatki. Arhiv površinskih voda.
Dostopano:
http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php?p_vodotok=Ljubljanica&p_postaja
=5080&p_leto=1926&b_arhiv=Prika%C5%BEi (15. april 2016).
V arhivu ARSO-a meritev pretoka na slovenskih vodotokih, ki je dostopen na spletu, so tudi
zabeležene meritve iz leta 1926 na Ljubljanici na vodomerni postaji Moste. V pregled sem
vzela pretok Ljubljanice v obdobju od 26. septembra do 5. oktobra leta 1926 (ARSO 2016).
DATUM

DNEVNI
PRETOK
(m3/s)
26.09.1926
19,5
27.09.1926
30,8
28.09.1926
260
29.09.1926
260
30.09.1926
237
01.10.1926
217
02.10.1926
199
03.10.1926
177
04.10.1926
135
05.10.1926
113
Preglednica 1: Izmerjeni pretoki Ljubljanice od 26. Septembra do 5 oktobra leta 1926 (vir:
ARSO 2016).

2 MONOGRAFIJE
Komac, Blaž, Karel Natek in Matija Zorn. 2008. Geografski vidiki poplav v Sloveniji.
Geografija Slovenije 20. Ljubljana: Založba ZRC.
Avtorji so zapisali: »27. 9. 1926 pa je v Ljubljani zalila Rožno dolino, se prelila čez železnico
in Tržaško cesto ter poplavila Trnovo in Vič do 2 m na visoko (Jesenovec 1995, 28).«
(Komac, Natek in Zorn 2008, 70)
Blaž Komac in sodelavci so zapisali: »Na višino poplavne vode iz septembra 1926 kaže napis
na transformatorski postaji ob osnovni šoli na Viču. Takrat je bila voda na Barju ponekod
globoka tudi 4m: »…Po ulicah Ljubljane, predvsem območja Viča, Mirja, Rožne doline,
Trnovega, Murgel ter Most, so se prelivali celi potoki, ki so zalili hiše, gospodarska poslopja
in druge objekte ter odložili ogromne množine vsakovrstnega materiala, predvsem blata,
peska, lesa in izruvanih dreves …« (Kolbezen 1992).« (Komac, Natek in Zorn 2008, 82)

Slika 1: Napis na transformatorski postaji ob OŠ Vič kaže višino vode ob poplavah 26.
septembra 1926 (Komac, Natek in Zorn 2008, 82).
Avtorji so v svoji monografij zapisali: »Takratni ljubljanski župan Ljudevit Perič je po
poplavah leta 1926 v okrožnici zapisal: »…opozorijo naj županstva, naj ne izdajajo gradbenih
dovoljenj za hiše in druge zgradbe v območju hudournikov, kjer bi mogle biti ogrožene od
velike povodnji …« (Jesenovec 1995, 31).« (Komac, Natek in Zorn 2008, 83).
Vrhovnik, Ivan. 1991. Trnovska župnija v Ljubljani: Faksimile izdaje iz leta 1933.
Ljubljana: Akademska založba v Ljubljani.
Ivan Vrhovnik je zapisal: »27. septembra leta 1926 so bili ponovni nalivi, ker se je utrgal
oblak nad Soro in Gradaščico. Velik del med Vičem, Tržaško ceso, Mirjem in Gmajno je bil
poplavljen, zaradi Gradaščice, Glinščice in Malega grabna. Vode so naraščale vse do 21. ure
istega dne. Poplavljena je bila tudi Kolezija. Voda je s seboj prinesla rjavkasto glinasto prst,
ki je po povodnji prekrivala travnike, vrtove, kleti in hiše. Akulumirala jo je tudi pri
Trnovskem mostu. Povodenj je uničila tudi nekaj mostov.« (Vrhovnik 1991, 137–138)
3 REVIJE IN ČASOPISI
Dolinar, Mojca, Matija Klančar in Gregor Vertačnik. 2011. »Ekstremne padavine ob
poplavah septembra 2010 – Primerjava s podobnima dogodkoma leta 1926 in 1933«.
Ujma 2011 (25): 57–68.
Avtorji so v svojem članku zapisal: »25. septembra je bilo nad Britanskim otočjem in
Severnim morjem območje nizkega zračnega pritiska. Nad Panonsko nižino je nastal plitev
ciklon. Od zahoda je nad Slovenijo pritekal z jugozahodnimi in južnimi vetrovi vlažen zrak.
Vlažni vetrovi z Jadranskega morja so naslednji dan trčili ob strmo orografijo in povzročili
nastanek neviht z močnimi nalivi. Sprva je največ padavin padlo na območju Tržaškega
Krasa. 27. septembra 1926 zjutraj so v zahodnem delu Slovenije namerili več kot 60 mm
padavin, proti vzhodu in severu se je količina padavin zelo hitro zmanjševala, na
severozahodu (Štajerska, Prekmurje) so namerili manj kot 10 mm padavin. Padavinski višek
je bil omejen na predele dinarske pregrade in Krasa: severni Trnovski gozd, Idrijsko hribovje,
zaledje Javornikov in Snežnika ter Kras okoli Dutovelj. Največ padavin je padlo na povodju
Ljubljanice, Sore, Soče in Gradaščice. V dneh 27. in 28. septembra se je nad severnim delom
Italije razvil sekundarni ciklon, ki je vzdolž severnega Jadrana potoval proti Sloveniji. Močno
deževje je zajelo tudi del severne in osrednje Slovenije. Višek padavin, izmerjen 28.
septembra ob 7. uri zjutraj, je bil omejen na podobno območje kot predhodni dan. V 24 urah
je na območju Krasa, Trnovske planote, Idrijsko-Cerkljanskega in Polhograjskega hribovja
padlo okoli 200 mm dežja. Gledano po povodjih so največ padavin (v povprečju več kot 160

mm) prejela porečja Sore, Soče in Gradaščice. V naslednjih dneh se je intenziteta padavin
postopno umirila. V celotnem padavinskem dogodku (od 26. septembra do 1. oktobra 1926) je
več kot 300 mm padlo na območju Krasa, Idrijsko-Cerkljanskega in Polhograjskega hribovja.
Tako so največ padavin dobila porečja Soče, Sore, Ljubljanice in Gradaščice. Najbolj kritično
je bilo na Gradaščici, kjer so povprečne padavine na povodju dosegle skoraj 300 mm, kar
pomeni kar 4,6 milijonov m3 padavinske vode. Osrednja Slovenija z Ljubljano pa je do tedaj
prejela eno največjih izmerjenih količin dežja v tako kratkem časovnem obdobju.« (Dolinar in
sodelavci 2011, 60)

Slika 2: Prostorska porazdelitev količine padavin od 27. Septembra do 1. Oktobra leta 1926
(vir: Dolinar in sodelavci 2011, 61).

Slika 3: Prostorska porazdelitev petdnevne vsote padavin od 26. Septembra do 1. oktobra leta
1926 (vir: Dolinar in sodelavci, 2011, 65).

Slika 4: Časovni potek višine padavin v Ljubljani od 26. 9. 1936 do 28. 9. 1926, od 20. 9.
1933 do 24. 9. 1933 in od 16. 9. 2010 do 19. 9. 2010 (vir: Dolinar in sodelavci 2011, 68).
Stanič, Ciril. 1989. »Vplivno območje poplave leta 1926«. Naša komuna 24 (11/12): 4.
Stanič je v svojem prispevku zapisal: »Ob nadaljevanju razprave, za ali proti gradnji občasnih
zajezitev na vodnem območju Gradaščice, je pravilno, da vsemu prebivalstvu mesta, občine,
predvsem pa vsem prizadetim krajevnim skupnostim od Črnega vrha in Zdenca — pa do
Rakove jelše prikažemo območje, ki je bilo leta 1926 občasno, delno ali povsem poplavljeno.
Tedaj še ni bila zgrajena regulacija Ljubljanice skozi mesto. Ob Gradaščici je bila lesena
vodna zapornica. Voda Gradaščice je tekla normalno proti Prulam v Grubarjev prekop. Pred
katastrofo, »utrgal se je oblak« v Polhograjskih dolomitih, je bila običajna površina
Ljubljanskega barja že drugi dan poplavljena tako, da so ogromne količine vode iz Gradaščice
iz Malega grabna stanje na barju še bistveno poslabšale. Tedaj Grubarjev prekop in
neregulirana Ljubljanica skozi mesto nista zmogla hkrati odvajati redno vodo Ljubljanice in
izredno količino vode iz vodnega območja Gradaščice. Prišlo je do absurda, ko je tekla
Ljubljanica od izliva Malega grabna proti Barju in še znatno povečala poplavo na celotnem
Ljubljanskem barju tja do Vrhnike. Gradaščica je tedaj ogrozila vse nizko ležeče površine
vzdolž celotnega toka. Tako je segla voda tja do Tobačne tovarne in vseh obrobnih višje
ležečih vasi kot kaže priročna skica. Enako je bilo vse do Zaloga in Vrzdenca. Prebivalstvo
občine od Črnega vrha do Rakove jelše mora vzeti na znanje, da lahko poplavlja Gradaščica
sama vzdolž svojega vodotoka. Vsem nam so strokovnjaki prikazali, da so sedanji profil
vodotokov Gradaščice do 100 odstotkov premajhni in da res lahko pride znova do neke
katastrofe na zarisanem vplivnem območju. Zato mora prebivalstvo samo presoditi in sicer ne
lokalistično ampak strokovno pravilno, ker tako veliko območje, ki je sedaj pretežno že
pozidano, ne moremo prepustiti novim poplavam. To velja tudi za celotno Horjulsko in
Polhograjsko dolino. Vabimo vse starejše prebivalce, da nam sporočijo, ako je črta žarisanega
območja smiselno pravilno zarisana, da ne bomo prebivalstva in strokovnjake zavajali.«
(Stanič 1989, 4)

Slika 5: Prikaz vplivnega območja poplave iz leta 1926 (vir: Stanič 1989, 4).
3.1 Slovenec, Ilustrirani Slovenec, Slovenski narod, Edinost
Slovenec. 1926a. »Strašna vremenska katastrofa«. Slovenec: S tedensko prilogo
»Ilustrirani Slovenec« 54 (221): 1. (28. september 1926)
V časopisu Slovenec so dne 28. septembra leta 1926 zapisali: »Katastrofa na Viču: Posebno
narasla sta 27. septembra 1926 vodotoka Glinšica in Gradaščica. Glinščica je prestopila
bregove in preplavila celo Rožno dolino. Poplavni val se je razlil do mitnice na Tržaški cesti
takoj za tobačno tovarno. Vse hiše do tam so bile poplavljene.« (Slovenec 1926, 1). Območje
od viške cerkve do mitnice je bilo v celoti poplavljeno. Gradaščica je poplavljala na obeh
bregovih ter podrla in poškodovala tudi vse manjše mostove in brvi. Tam so reševali in
pomagali ljudem gasilci na konjih. Medrugim so poročali, da so kanali na Tržaški cesti še
požirali vodo (Slovenec 1926a, 1).
Stari Vič je bil ves pod vodo, tamkajšnje hiše pa so bila poplavljene do streh. Naselje Nova
vas je bilo poplavljeno 2 metra visoko. Z Logom so bile zveze prekinjene. Poročali so, da je
Tržaška cesta v zgornjem delu en sam deroč hudournik. Pri cerkvi in župnišču (pred
občinskim uradom in Sokolskim domom) je bila voda visoka 1 meter. Kljub poplavam so
vlaki še vedno vozili čez poplavljeno ozemlje (Slovenec 1926a, 1).
Trnovo je poplavila Gradaščica. V Slovencu so poročali, da je zalila veliko kleti in pritličij hiš
v Koleziji ter tudi bližnje travnike. Tudi jez, ki je bil malo pred izlivom Gradaščice z
Ljubljanico, je porušila. Poplavljena sta bila tudi Zeljarska ulica in območje proti Cesti v
Mestni log (Slovenec 1926a, 1).
Slovenec. 1926b. »Strahovite posledice povodnji«. Slovenec: S tedensko prilogo
»Ilustrirani Slovenec« 54 (222): 1. (29. september 1926)
V Slovencu so 29. septembra leta 1926 poročali, da je bila poplavljena cela Rožna dolina,
Stari Vič, Nova vas (voda v višino 2 m), Trnovo in Kolezija. Gradaščica in Glinščica sta
napravili veliko škodo tudi po kleteh in shrambah, saj je poplavna voda uničila zaloge živil. V
Slovencu so poročali, da so na nekaterih mestih mogli ljudje ubežati povodnji na podstrešja in

na strehe. Kot so poročali se 28. septembra ob Gradaščici položaj še ni dosti izboljšal. Najvišji
vodostaj Gradaščice je bil izmerjen 27. septembra zvečer, ko je višina vodotoka merila kar 4
metre višje od povprečnega vodostaja. Počasi je voda začela padati. Kljub vsemu je obstajala
nevarnost nadaljnih poplav, saj so se vrstili številni nalivi. Pri zadnjem mostu, ki vodi preko
Gradaščice se je sprožil usad. Voda je mesto usada še bolj poškodovala, saj je odnašala prst in
še erodirala globlje v breg. Voda je izruvala tudi električen drog, tako, da je bilo tam v okolišu
27. septembra vse v temi. Medrugim so bili prebivalci tudi brez pitne vode, ker je počila
glavna vodovodna cev, ki je speljana pod strugo Gradaščice. Poplavljeno je bilo tudi območje
ob Pasjem brodu in Cesti na loko. Tudi Mali graben je prestopil bregove in poplavil vso
okolico. Poplavno območje bilo med Vičem, Tržaško cesto Gmajno in Trnovim (Slovenec
1926b, 1).
Za območje Ljubljanskega barja so poročali, da je Ljubljanica 27. septembra popoldne
narasla, ampak je proti večeru že nekoliko upadla. Isto noč pa je Ljubljanica zopet začela
naraščati. Barje je bilo poplavljeno, ogroženi pa sta bili naselji Hauptmanca in Črna vas. V
Mostah in Zalogu pa je Ljubljanica prestopila bregove (Slovenec 1926b, 1).
Slovenec. 1926c. »Slike o poplavah 27. septembra 1926«. Slovenec: S tedensko prilogo
»Ilustrirani Slovenec« 54 (222): 3. (29. september 1926)

Slika 6: Gradaščica v času poplav leta 1926 (vir: Slovenec 1926c, 3).

Slika 7: Poplavljena Rožna dolina in Kern v Trnovem (vir: Slovenec 1926c, 3).
Slovenski narod. 1926a. »Strahovito besnenje rek in potokov v Sloveniji«. Slovenski
narod 59 (220): 1. (29. september 1926)
O poplavah v Ljubljani in bljižnji okolici je poročal tudi časopis Slovenski narod. Zapisi so
identični kot v časopisu Slovenec. Poročali so, da je bila na Viču situacija 29. septembra

boljša, saj je bila Tržaška cesta očiščena. Od viške šole in cerkve dalje pa je bil Vič še vedno
poplavljen. V Novo vas so lahko dostopali samo po železniškem tiru, poti v Rožno dolino pa
so bile že dostopne. Na obeh straneh železniškega tira pa so bili vrtovi in njive še vedno
poplavljeni (Slovenski narod 1926a, 1).
Barje je bilo še vedno poplavljeno, ampak poplavna voda še ni dosegla hiš. Ogroženi sta bili
naselji Črna vas in Hauptmanec. Dolenjska cesta je bila še vedno poplavljena, saj so bili jarki
in kanali zamašeni. Ljubljanica je 29. septembra prestopila bregove. Nekaj hiš je bilo
poplavljenih tudi v Slapah in Zalogu. 29. septembra okoli 12 ure so se razmere na Viču
izboljšale. Voda je kljub še vedno trajajočemu deževlju hitro odtekla. Poplavljena je bila še
vedno viška cerkev ter vsa bližnja in daljna okolica do Nove vasi. Gradaščica pa je v
spodnjem toku nekoliko upadla (Slovenski narod 1926a, 1).
Slovenski narod. 1926b. »Dnevi groze, obupa in razdejanja v Sloveniji«. Slovenski narod
59 (221). (30. september 1926)
Ljubljanica je 30. septembra še bolj narasla in s seboj je prinašala veliko lesa. Medrugim so
bile pretrgane zveze z Igom. Poročalo so, da je na Viču voda začela odtekati. Tržaška cesta pa
je bila pri cerkvi še vedno poplavljena. Eden izmed poglavitnih vzrokov zakaj se vodne mase,
ki so poplavile Rožno dolino in Vič, je bil ta, da so bile mostne kolone premajhne in niso
uhitele požirati ogromne in nanagloma narasle vode. Predlagali so, da naj železniška uprava
male mostne kolone zelo razširi in tako prepreči v bodoče novo katastrofo. Občinske oblasti
so v primeru nove katastrofe, zaprosile za pomoč tudi vojsko, ki jim jo je ta tudi obljubila
(Slovenski narod 1926b, 3).
30. septembra zjutraj so začeli pritoki Ljubljanice na levem bregu (Gradiščica, Mali graben in
drugi) padati. Gradaščica se je vrnila v svojo naravno strugo. Gilinščica pa je še vedno
poplavljala po bližnjih poljih. Vsi pritoki, ki izvirajo v Polhograjskem pogorju, so na polja na
Viču in drugje akumulirali rdečo glinasto prst, ki ni rodovitna. Rodovitna polja so bila tako
zelo poškodovana. Tržaška cesta je bila prevozna. Na Vič in ostala naselja, ki so bila po
povodnji prizadeta, je prispela vojska, ki je gasilcem pomagala pri črpanju vode iz kleti ter
čistila. Ravnina med med Vičem, Tržaško cesto, Mirjem in Gmajno pa je bilo še vedno
poplavljeno. V Trnovem se je položaj izboljšal. Ceste okoli Kolezije pa niso bile več
poplavljene. Na Mirju je bilo poplavljeno območje v nižje ležečih krajih, njivah in travnikih.
Vse njive na obeh straneh Gradaščice in na Kolezijski cesti so bile prekrite z gosto
rdečerjavkasto prstjo, ki so jo vodne mase nanosile s polhograjskega pogorja. Pri trnovskem
mostu in naprej je voda nanesla tudi ogromno količino mivke, katero so razni posestniki in
stavbniki pridno odvažali (Slovenski narod 1926b, 3).
Na grobo ocenjena škoda 30. septembra je bila nad milijon dinarjev, ki je obsegala samo
ljubljansko okolico. Strokovnjaki - inženirji hidrotehničnega oddelk in inženirji gradbene
direkcije so bili 29. septembra ves dan na različnih poplavljenih krajih (Slovenski narod
1926b, 3).
Slovenec. 1926c. »Prva pomoč poplavljencem ljubljanske občine«. Slovenec: S tedensko
prilogo »Ilustrirani Slovenec« 54 (223): 2. (30. september 1926)
Gerentski svet v Ljubljani je v svoji seji dne 28. septembra sklenil, da se zaradi povodnje v
Ljubljani (zlasti na Barju), za prvo pomoč poplavljencem nakaže podporo do zneska 100.000
dinarjev. Vodstvu elektrarne in vodovoda ter cestnemu nadzoru pa so naročili, da se
napravljeno škodo čim prej popravi (Slovenec 1926c, 2).
Edinost. 1926. »Neurje v Sloveniji«. Edinost 51 (233): 1. (30. september 1926)

V časopisu Edinost iz Trsta so poročali, da je bil promet z avtomobili in vozovi v ljubljanski
okolici onemogočen ter, da je le železniški promet potekal normalno. Zamude, ki so jih imeli
vlaki pa so bile velike (Edinost 1926, 1).
Slovenec. 1926d. »Kaj se godi doma: Vrhnika«. Slovenec: S tedensko prilogo »Ilustrirani
Slovenec« 54 (226): 3. (3. oktober 1926)
Na Vrhniki je bilo območje od Verda do Žalostne gore ter proti Bevkam in Brezovici (bolje
poznan pod imenom Mah) še vedno poplavljeno (Slovenec 1926d, 3).
Slovenski narod. 1926d. »Dnevne vesti: Iz Ljubljane«. Slovenski narod 59 (225): 1. (5.
oktober 1926)
Po poplavi so oškodovano prebivalstvo ljubljanskega mesta na Mirju, Tržaški cesti, pod
Rožnikom in ob poti v Rožno dolino pozivali, da se zglasijo v sredo 6. oktobra 1925 točno ob
pol 9. dopoldne pred poslopjem obrtne šole ter se javijo komisiji, ki bo potem popisovala
škodo od hiše do hiše. Na vse eventuelne poznejše prijave, bodisi iz trnovskega aii kakega
drugega mestnega okraja, izvzemši Ljubljansko barje, pa bi se komisija ne mogla ozirati in
prepozno prijavljene škode ceniti. Enako so pozivali tudi prebivalstvo na Trnovem (Slovenski
narod 1926d, 3).
Slovenec. 1926e. »Vsi na pomoč poplavljencem!«. Slovenec: S tedensko prilogo
»Ilustrirani Slovenec« 54 (228): 2. (6. oktober 1926)
»Vsi na pomoč poplavljencem!« (Slovenec 1926e, 2).
Slovenec. 1926f. »Kaj se godi doma: Po poplavi na Viču«. Slovenec: S tedensko prilogo
»Ilustrirani Slovenec« 54 (229): 3. (7. oktober 1926)
Poplavi na Viču: Občina je v Novi vasi odprla začasno ljudsko kuhinjo, ki je 200
najrevnejšim prebivalcem nudila dvakrat na dan topli obrok. V Slovencu so poročali tudi o
davčni oblasti, ki je pošiljala položnice tudi tistim, ki so zaradi poplave utrpeli veliko škodo
To se jim seveda ni zdelo primerno in so obenem predlagali odpis davkov vsem, ki so bili
oškodovani po povodnji in se pobiranje davkov začasno ustavi. 4. oktobra dopolodne se je v
občini oglasil gosp. okrajni glavar dvorni svetnik Ferjančič, ki je prinesel s seboj za prvo
pomoč 5000 Din, ki so jo razdelili med najrevnejše (Slovenec 1926f, 3).
Slovenec. 1926g. »Kaj se godi doma: Pomoč Rdečega križa poplavljencem«. Slovenec: S
tedensko prilogo »Ilustrirani Slovenec« 54 (230): 3. (8. oktober 1926)
»Pomoč Rdečega križa poplavljencem.« (Slovenec 1926g, 3)
Ilustrirani Slovenec. 1926a. »Strašen udarec za Slovenijo«. Ilustrirani Slovenec:
Tedenska priloga »Slovenca« 2 (41): 346). (10. oktober 1926)

Slika 8: Poplavljena Vič in Rožna dolina med poplavami leta 1926 (Ilustrirani Slovenec
1926a, 346).
Ilustrirani Slovenec. 1926b. »Množina padavin v Sloveniji ob vremenski katastrofi z dne
27. sept. 1926«. Ilustrirani Slovenec: Tedenska priloga »Slovenca« 2 (44): 372. (31.
oktober 1926)

Slika 9: Prikaz količine padavin 27. septembra leta 1926 (Ilustrirani Slovenec 1926b, 372).

POPLAVE NA LJUBLJANSKEM BARJU LETA 1933
Vir informacij: časopis Slovenski narod, Ujma, ARSO (arhiv hidroloških meritev
površinskih voda), Melikova monografija ob 200-letnici prvih osuševalnih del na
Ljubljanskem barju (1946).

Časovni okvir: 22. 9. 1933–26. 9. 1933
Vzrok poplav (visokih voda): intenzivne padavine v osrednji Sloveniji so povzročile močan
dotok hudourniških voda iz Polhograjskega hribovja (Gradaščica), nato so začele pritekati na

Ljubljansko barje še kraške podzemne vode iz Notranjske, kjer je v tistem času padlo še več
padavin

Obseg visokih voda: V času visokih voda, septembra 1933, se je poplavni svet močno
povečal na južni barjanski ravnini. Izjemno velike poplave so segale vse do južnega obrobja
barjanske ravnine in še globoko po aluvialnih ravnicah njenih pritokov. Tako so segale ob
Borovniščici do Borovnice, ob Iški do Strahomera, obšle so iški vršaj in segale po dolini
potoka Želimeljščica do Želimelj, dalje do podvznožja Pijave gorice in ob potoku Škofeljščica
do pod Malega vrha. Proti Ljubljani se je meja razširila do Trnovega. V smeri proti Rudniku
in Lavrici so se približale Dolenjski cesti na razdaljo okoli 800 m. Na severnem delu
barjanske ravnine pa ekstremne poplave niso zajemale dosti več sveta kot pogoste poplave,
saj se tam ravninski svet že dviga v nasipe reke Gradaščice.
Max. pretok / povprečni pretok Ljubljanice:
Maksimalni pretok Ljubljanice na vodomerni postaji Moste 1 se je v letu 1933 izmeril dne,
24. 9. 1933, znašal je 313 m3/s, minimalni pretok v istem letu pa je bil izmerjen dne, 11. 8.
1933 in je znašal 4,3 m3/s. Na splošno je bil mesec avgust najbolj sušen, zato je bil to mesec z
najmanjšimi izmerjenimi pretoki v letu 1933. Povprečen pretok na Ljubljanici (Moste 1) leta
1933 je znašal 67,3 m3/s, torej je bil maksimalen pretok leta 1933 za okoli 4,7-krat večji od
povprečnega (ARSO).

Tabela 1: Pretok Ljubljanice (Moste 1) v letu 1933 (ARSO).
VODOTOK
VODOMERNA POSTAJA
LJUBLJANICA
MOSTE 1
DATUM

PRETOK (M3/S)

21. 9. 1933

12, 9

22. 9. 1933

149

23. 9. 1933

233

24. 9. 1933

313

25. 9. 1933

274

26. 9. 1933

237

27. 9. 1933

202

28. 9. 1933

177

Škoda / posledice: Prvi dan poplav je bilo pod vodo 16.000 ha ali 160 km2 zemlje. Voda v
kleteh, hlevih in hišah je stala do pol metra visoko. V kleteh je bilo spravljenih mnogo

poljskih pridelkov, ki so se pokvarili. Črna vas je bila v celoti poplavljena, prav tako Lipe,
zlasti težko je bila prizadeta lepa Peruzzijeva hiša. Voda je na nekaterih krajih stala tudi do 4
metre visoko, ogrožene so bile mnoge ceste, med njimi tudi Ižanska.
Iz vseh poplavljenih krajev dravske banovine (Celjsko, Struge, Kočevsko, notranjska polja) so
prihajala poročila o podrobnostih, iz katerih je razvidno, da so bile poplave leta 1933 po
svojih posledicah ene najhujših, tudi za Barjance. Opustošenih je bilo na tisoče domov,
nešteto mostov porušenih, uničene ogromne količine živeža za ljudi in živino.

Slikovno gradivo

Slika 1: Črna vas pri Albini (vir fotografije: photobucket)

Slika 2: Črna vas s splavarjem (vir fotografije: photobucket)
Nekaj ugotovitev/zapisov iz ostale literature, ki se nanašajo na poplave leta 1933
•

zaradi hitrega recentnega tektonskega grezanja osrednjega dela Barja (Gams 1990), so
bili vsi poskusi osuševanja od leta 1857 neuspešni – večdnevne poplave septembra
1933 (pa tudi 1885, 1888, 1895 in 1926)

•

Z vidika varstva pred poplavami je bolj kot Ljubljansko barje problematična dolina
Gradaščice, saj se je na območje njenega spodnjega toka po drugi svetovni vojni
razširil južni del Ljubljane. Poplavno območje ob spodnjem toku Gradaščice prav
zaradi goste poseljenosti ne daje vtisa poplavne pokrajine. Ob Malem grabnu in
Gradaščici je gosta poselitev, nekatere stavbe so tik ob strugah. Tudi tu so možne
velike poplave, a smo nanje pozabili, saj jih ni bilo vse od septembra 1933 (Natek
2005).

•

Tudi A. Melik (1963) piše, da sicer bolj ali manj smiselna osuševalna dela in ostali
zaščitni posegi na Ljubljanskem barju vseeno niso zaustavila ogromnega obsega
poplav jeseni leta 1933.

•

Ob izjemno velikih poplavah, od katerih je zadnja nastopila 24. 9. 1933, se poplavni
svet močno poveča na južni barjanski ravnini. Iz priložene karte vidimo, da segajo
izjemno velike poplave vse do južnega obrobja barjanske ravnine in še globoko po
aluvialnih ravnicah njenih pritokov. Tako sega ob Borovniščici do Borovnice, ob Iški
do Strahomera, obide iški vršaj in sega po dolini potoka Želimeljščica do Želimelj,
dalje do podvznožja Pijave gorice in ob potoku Škofeljščica do pod Malega vrha. Proti
Ljubljani se meja razširi do Trnovega. V smeri proti Rudniku in Lavrici se približa
Dolenjski cesti na razdaljo okoli 800 m. Na severnem delu barjanske ravnine pa
ekstremne poplave ne zajemajo dosti več sveta kot pogoste poplave. Vzrok je iskati v
že omenjenem močnejšem zviševanju ravnine proti severu zaradi nekdaj
intenzivnejšega nasipanja površinsko tekočih voda, predvsem Gradaščice. Gradaščica
in Iška sta odlagali obilo proda in peska ter škriljavih sedimentov v obliki vršaja. V
znatno manjši meri so odlagali ostali površinski potoki iz obrobnega zaledja od
Brezovice do Drenovega griča. To ocedno in sušno obrobje so že pred modernimi
osuševalnimi deli obdelovali (Me1ik, 1946).

Iz časopisa Slovenski narod

Barje se je izpremenilo v jezero
Vse hiše je že dosegla voda in tudi ižanska cesta je na mnogih krajih že poplavljena
Ljubljana, 22. Septembra 1933
Barjani so v strahu in trepetu preživljali nocojšnjo noč. Dež je od en oči neprestano lil. Ob
brlečih svetilkah so možje in fantje spravljali najpotrebnejše stvari, pohištvo in živež na
varnejše kraje v podstrešja ali na kozolce. Iz hlevov so zgonili živino na višje kraje ali pa so
jim v hlevih podkladali odre, kar je bilo prav težavno delo, kajti mnogokrat so morali broditi
vodo do pol metra. Vso noč so delali, ne da bi zatisnili oči. Gospodinje in dekleta so jim
pomagale. Starci, starke in otroci so se boječe stisnili v podstrešja, kjer so noč v bojazni
prespali na mrvi. Tako je bila splošna slika nočne strahote, ki še ni dosegla vrhunca, kajti
povodenj zavzema od ure do ure večji obseg. Barju preti najhujša katastrofa, kakršne Barjani
že dolgo let niso doživeli. Tako katastrofalna povodenj je bila* leta 1893., ko je segala voda
prav do botaničnega vrta in je stala po barjanskih vaseh v hišah do 2 metra visoko. Tako huda
povodenj je bila dalje leta 1895 tik pred velikonočnimi potresom. Neprestano deževje od
včeraj je povzročilo, da so vode poplavile vse Barje od Vrhnike do Borovnice, od Preverja do
Notranje Gorice in Brezovice, do Podpeči, Iga tja do Želimelj. Pijave gorice, Laverce in

Škofeljce, od Črne vasi tja do Galjevice. Pod vodo je danes 16.000 ha ali 160 kv. km zemlje.
Z vseh hribov in pogorij, ki obkrožajo Ljubljansko barje, so se ponoči valile velike množine
vode. Mali potočki, ki so navadno tako nedolžni, so bili spremenjeni v deroče hudournike. Z
notranjskega Krasa pa so po podzemeljskih tokih prihajale še večje množine vode, kajti tam je
padlo zadnje dni še mnogo več dežja kot v Ljubljani. Ljubljanica naravno ni mogla sprejemati
tako velikih množin in pritoki z vsemi jarki so se začeli razlivati ponoči na vse strani. Barje je
bilo davi že spremenjeno v davno prazgodovinsko jezero. Le Blatna gorica, Germez ter tu pa
tam kak travnik Še štrle kot otoki iz tega jezera. Vse Barje je pod vodo na dolgo in široko tja
do Krima. Vse hiše je dosegla voda. Voda v kleteh, hlevih in hišah stoji do pol metra visoko.
V kleteh je spravljenih mnogo poljskih pridelkov, ki se bodo pokvarili. Črna vas Je vsa
poplavljena, prav tako Lipe, zlasti težko je prizadeta lepa Peruzzijeva hiša. Ljudje ne morejo

iz hiš. Prosijo pomoči, zlasti za čolne, da bi mogli do svinjakov, kjer trpe svinje lakoto, kajti
nihče jim ne more prinašati piče, a tudi te primanjkuje, ker se ljudje z njo še niso preskrbeli.
Prav taka žalostna slika se nudi na Havptmanci, ki sta jo objeli Iška in v njo se stekajoča
Škofeljščica. Od Mokarja do Vrbinca na Ilovici je vse pod vodo. Voda je prišla na vrt

barjanske šole, kjer so čebele v nevarnosti. Ilovca je močno pod vodo. Ljudje se umikajo v

višja stanovanja in podstrešja. Veliki Galjevec, ki teče mimo delavske kolonije na Galjevici,
se je v svojem zgornjem toku razlil po poljih. S seboj nosi velike kupe sena in dračja. Njegova
voda Je
temnorjava. Ponoči je Galjevec začel tudi močno naraščati ob delavski koloniji. Zjutraj je bil
betonski mostiček, ki veže glavno cesto na Galjevico čezenj, zamašen in voda se je začela

razlivati proti hišam. Je velika nevarnost, če bo še lilo, da bo prišla tudi kolonija na Galjevici

pod vodo. Pot vzporedno ob Galjevcu je že poplavljena. Mali Galjevec se je razlil po
travnikih. Jurčkova pot je na nekaterih krajih pod vodo.

Ižanska cesta pod vodo
Voda stoji na nekaterih krajih do 4 metre visoko. Naglo naraščanje vode je povzročilo, da je
naposled bila ogrožena tudi Ižanska cesta. Na obeh straneh so se zbirale vode, zlasti na desni
od strani Ljubljanice. Pri km 3 je davi cesta bila že poplavljena, voda se tu še počasi pretaka
in je bil dopoldne
prehod še mogoč. Pri km 7. dalje od Mokar ja, pa je bil promet že davi močno oviran. Prehod
na tem kraju je bil mogoč le z vozovi in avtobusom, ki je davi še srečno privozil v Ljubljano,
toda popoldne najbrž ne bo mogel več voziti. Za pešce in kolesarje je bil prehod že nemogoč.

Slovenski narod, 23. 9. 1933

SLIKE BEDE IN RAZDEJANJA V POPLAVLJENEM OZEMLJU
Vode se naglo odtekajo in razkrivajo vso grozoto razdejanj in opustošenja — Potrebna je
nujna pomoč — Prva podpora vlade —
Ljubljana, 26. Septembra 1933

Ker že dva dni ne dežuje več, so začele vode v vseh poplavljenih krajih naglo padati in upati
je, da se bodo v nekaj dneh odtekle vsaj toliko, da bodo nesrečni poplavljenci lahko začeli

čistiti svoje domove. Iz vseh krajev prihajajo poročila o podrobnostih, iz katerih je razvidno,
da je bila ta poplava po svojih posledicah ena najhujših, kar smo jih doživeli. Na tisoče
domov je opustošenih, nešteto mostov porušenih, uničene ogromne količine živeža za ljudi in
živino, tako da prebivalstvo s strahom glede v bodočnost, zlasti pa na bližajočo se zimo.

V Strugah in na Kočevskem je položaj še vedno dokaj kritičen, čeprav so tudi tu že začele
vode padati. V Strugah pada voda silno počasi in se je vodna gladina znižala od včeraj na
danes komaj za 5 cm. V vse poplavljene pokrajine so v teku včerajšnjega in današnjega dne
odšle komisije banske uprave, da ugotove škodo in pregledajo, kaj bo treba najprej ukreniti,
da se pomaga nesrečnemu prebivalstvu. Tudi vlada je odobrila poseben kredit v višini
200.000 Din kot prvo pomoč najbolj prizadetim krajem, predvsem pa za prehrano onih, ki jim
je voda uničila popolnoma vse. škoda, ki jo je napravila ta po vodenj, je tako ogromna, da se

bodo posledice čutile še leta in leta in potrebna bo največja solidarnost vsega naroda, da bomo
vsaj najhujše preboleli.

POLOŽAJ NA BARJU
Na Barju voda stalno upada in se razmeroma naglo odteka. Ceste so sicer še pod vodo,
računajo pa, da bodo jutri že prehodne. Pomožna akcija mestne občine še traja; davi so na

Barju razdelili 700 hlebov kruha, jutri jih bodo 500, obenem, bodo pa začeli pobirati čolne in
hlode, ki jih je dala občina na razpolago.
Slovenski narod, 26. 9. 1933
Akcija za poplavljence
Važna konferenca osrednjega pomožnega odbora za poplavljence v dravski banovini
Ljubljana, 28. septembra 1933
Zaradi katastrofalnih poplav je nastala v prizadetih krajih med prebivalstvom nepopisna beda
in je takojšnja izdatna pomoč nujno potrebna. Da se k tej pomožni akciji pritegne tudi najširšo

javnost, je ban dr. Marušič na osnovi 14 zakona o nazivu in razdelitvi države na upravna
območja sestavil osrednji pomožni odbor za poplavljence dravske banovine.

Temu odboru predseduje sam g. dr. Marušič, tvorijo ga pa naslednji člani: pomočnik bana dr.
Otmar Pirkmajer kot namestnik predsednika, načelnik kmetijskega oddelka inž. Josip
Zidanšek. načelnik tehničnega oddelka inž. Matija Krajec, načelnik oddelka za socialno
politiko in narodno zdravje dr. Fran Dolšak. mestni župan ljubljanski dr. Dinko Puc, celjski
župan in član banovinskega sveta dr. Alojzij Goričan, župan v Laškem in član banovinskega
sveta dr. Roš, narodni poslanec Ivan Prekoršek v Celju, narodni poslanec Ivan Urek v

Globokem pri Brežicah, člani banovinskega sveta Ivan Arko ml. v Ribnici, dekan Alojzij
Kurent v Leskovcu pri Krškem, Ivan Remžgar v Žirovnici pri Logatcu in predsednik
oblastnega odbora Rdečega križa v Ljubljani dr. Viljem Krejči.
Dopoldne ob 11. se je vršila v knjižnici banske uprave prva seja osrednjega pomožnega
odbora za poplavljence dravske banovine, ki ji je v odsotnosti g. bana in podbana predsedoval
načelnik dr. Fran Dolšak. Med drugim je bilo na seji ugotovljeno, da so takojšnje pomoči
potrebne Struge, kjer se bodo zgradile zasilne barake in postavita dve kuhinji, na vsakem
bregu po ena. Tudi da se bo prebivalstvo preskrbovalo s hrano. Prav tako je bilo sklenjeno, da
se tudi v Celju zgrade barake za najmanj 100 ljudi. Konferenca še traja in bo o njej izdan
poseben komunike.
Slovenski narod, 28. 9. 1933

NH VEL. KRALJ POKLONIL 100. 000 DIN ZA POPLAVLJENCE
O priliki včerajšnje avdijence ministra g. dr. Kratnerja se je Nj* Vel. kralj podrobno zanimal
za poplavno katastrofo in daroval 100.000 Din za poplavljence.
Beograd, 11. oktobra 1933
Včeraj popoldne je Nj. VehUral) sprejel v dolgi avdijenci ministra g. dr. Alberta Kramerja. V
teku avdijence se je Nj. Veh kralj podrobno interesira! za poplavno katastrofo, ki je zadela
dravsko banovino za časa njegove odsotnosti v inozemstvu. Nj. Veh kralj si je dal že na

svojem potovanju v inozemstvu poročati o katastrofi, ob priliki včerajšnje avdijence g. dr.
Kramerja pa se je interesiral še za vse podrobnosti.
Minister g. dr. Kramer je Nj. Veh kralju podrobno opisal, kako hudo je zadela ta nesreča
dravsko banovino, zlasti pa njene naj siromašnejše predele. Poročal mu je o položaju na
Barju, o problemu regulacije Ljubljanice, o katastrofi v Strugah in o hudi poplavi Celja, kakor
tudi o vsej drugi škodi, ki so jo napravile zadnje povodnji.

Nj. Vel. kralj je izrazil svoje najgloblje sočutje s težko prizadetim prebivalstvom in je ob
koncu sporočil ministru g. dr. Kramerju, da je iz svojih sredstev nakazal loo.ooo Din kot svoj
prispevek za omiljenje bede onih, ki so bili od poplav neposredno prizadeti.
Minister g. dr. Kramer se je ginjen zahvalil Nj. Vehkralju za ta velikodušni dar in dokaz
očetovske skrbi Nj. Vel. kralja za nesrečo, ki je zadela široke sloje slovenskega
ljudstva.
Slovenski narod, 11. 11. 1933

Slovenski narod, 22. 9. 1933
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POPLAVE NA LJUBLJANSKEM BARJU LETA 2010

VZROKI POPLAV
Poglavitni vzrok nastanka poplav so bile intenzivne padavine v zelo kratkem času, kar je
povzročilo nasičenost vodotokov, kateri niso bili sposobni prenesti tako velike količine vode.
Intenzivne padavine ob poplavah leta 2010 so se zgodile v obdobju med 16. in 19.
septembrom 2010 (ARSO 2010).
Septembra v Ljubljani od sredine minulega stoletja še nikoli ni padlo toliko padavin kot leta
2010. Namerili so 425 mm, kar je 327 % dolgoletnega povprečja, ki znaša 131 mm. Od kar
potekajo meritve v Ljubljani na sedanji lokaciji, je september 2010 po količini padavin prvi
med vsemi septembri v zadnjih 156 letih. Najmanj padavin je bilo septembra 1970, ko so jih
namerili le 22 mm, največ pa jih je bilo septembra 1965, ko so jih namerili kar 322 mm.
September 2010 je tudi na drugem mestu v kategoriji vseh mesecev, saj ga po količini prekaša
le oktober 1992, ko je bila količina padavin 505 mm (Benedičič 2011).

Slika 1: Padavine septembra 2010 v Ljubljani (Arso 2010)
Komentar: poplave na Ljubljanskem barju so predvsem posledica razlike med dotoki na
Barje in odtoki z njega. 17. septembra je močno narasla Gradaščica na Dvoru, ki je imela 20–
50 letno povratno dobo. V Dvoru na Gradaščici je bil 18. 9. 2010 izmerjen največji pretok,
59,3 m3/s v obdobju delovanja postaje od leta 1979 naprej, medtem ko povprečni letni pretok
v obdobju 1981–2010 znaša 2,26 m3/s. Obdobni največji pretok 65,4 m3/s je bil izmerjen
junija 1982. leta. Volumen vala od 17. 9. do 21. 9. 2010 znaša 9,7 mio m3 . V dopoldanskem

času 18. septembra pa se je že vztrajno povečal pretok kraške reke Ljubljanice, ki pa je imela
10–20 letno povratno dobo. Pretok Ljubljanice je znašal 282 m3/s (Moste) in 111 m3/s
(Vrhnika) dne 20. 9. 2010. Za postajo Moste velja, da je v obdobju 1971–2000 imela
povprečni pretok 55,6 m3/s, medtem ko je povprečni letni pretok na vodomerni postaji
Vrhnika znašal 24,5 m3/s. Hidrološka postaja v Mostah na Ljubljanici je pokazala, da je imela
Ljubljanica en poplavni val z vrhom v nedeljo, 19. 9. 2010 med 11.30 in 15.30. Pretoki v
Ljubljanici so se zmanjševali počasi, kar je za kraško reko značilno. Volumen odtekle vode v
Ljubljanici po 12 dnevih (brez upoštevanja dodatnega dviga gladine dne 25. 9. 2010) je bil
270 mio m3 . Hidrološka postaja v Iški vasi na Iški pa je pokazala, da je imela Iška tri kratke
poplavne valove s konicami. Prva je bila zjutraj dne 18. 9. 2010 (49,3 m3 /s), druga in tretja pa
sta bile ponoči in zjutraj dne 19. 9. 201 (59,3 m3 /s). V povprečju je pretok Iške v Iški vasi
znašal 0,4 m3/s. Iška je imela tipičen hudourniški značaj odtoka in je odtekla zelo kmalu.
Volumen poplavnega vala Iške med 18. in 20. 9. 2010 je bil 7,15 mio m3 (Benedičič 2011).

Hiter dotok vode in počasen odtok sta povzročila obilne poplave na poseljenih območjih
Ljubljane in Ljubljanskega barja.

OBSEG POPLAV
Poplave leta 2010 so najbolj prizadele območje jugozahodne in južne Ljubljane ter
Ljubljanskega barja. Poplave so povzročile veliko škode prebivalcem Viča, Rožne doline,

Črne vasi, Lip, Rudnika, domačinom ob Ižanski cesti in po drugih krajih na Ljubljanskem

barju. Na Viču je bilo zaprtih več cest (Tržaška, Tbilisijska ..), ceste na območju Črne vasi in

Lip so bile več dni neprevozne, saj je bila višina vode ponekod celo do 80 cm. Poplavljene so
bile kleti, ponekod pa je voda vdrla v stanovanjske in poslovne dele stavb (Benedičič 2011).
Vode so na območje jugozahodne Ljubljane prihajale iz Polhograjskega hribovja. Vodotok z
največjo količino vode na omenjenem območju je bila reka Gradaščica. Ta se razcepi na dva
kraka Gradaščico in Mali graben, ki začne teči proti Viču in Murglam. Gradaščica ima
hudourniški tip zato je bil poplavni val intenziven in kratkotrajen v primerjavi s kraško obliko
poplav. Reka Ljubljanica ima kraški značaj in je značilno, da vode počasneje naraščajo in

počasneje odtekajo, veliko pa je odvisno od podzemne vode. Če se Gradaščica napaja iz

Polhograjskega hribovja, se Ljubljanica iz Cerkniškega in Planinskega polja. Poleg
Ljubljanice sta na Ljubljanskem barju poplavljali še Iška in Ižica.
Poplave v Ljubljani so bile sektorsko razdeljene na pet sektorjev. Prva dva sektorja, ki sta bila
tudi prva poplavljena, sta Kozarje, kjer je bilo poplavljenih 327 objektov in Kosovo polje, kjer
so poplave povzročile škodo na 282 objektih. V tretji sektor sta bila uvrščena Dolgi most in

Rožna dolina s 413 prizadetimi objekti, sledi Interspar Vič s Tbilisijsko v četrtem sektorju
(582 objektov) in Murgle z Rakovo jelšo, kjer je voda povzročila škodo na največjem številu
objektov (739).

Slika 2: Gibanje poplavnega vala (ARSO 2010).

Komentar: Slika prikazuje smer gibanja poplavnega vala. Razviden je dotok vode iz smeri
Polhograjskega hribovja. Glede na obarvanost je razvidno, da sta najbolj poplavljeni območji
Interspara Vič in Murgel, kar lahko potrdimo s številom poplavljenih objektov zgoraj.

Slika 3: Zračni posnetek Barja dne 20. 9. 2010 z infrardečo kamero (snemanje GEO in po
naročilu ARSO), pripet na sliko terena (pogled iz severovzhodne strani).

Komentar: Temno modra barva na IR posnetku predstavlja vodo. Rdeči poligoni znotraj
površine poplav so koruzne njive in grmičevje, skozi katere se infrardeči žarki niso prebili
(Globevnik in Vidmar 2010).

Slika 4: Obseg poplav na vzhodnem delu Barja in smeri toka poplavne vode (Globevnik in
Vidmar 2010).
Komentar: Slika prikazuje območja poplav na vzhodnem delu Barja in smeri toka poplavne
vode. Razvidno je, da se vode Ljubljanice, Iške in Ižice usmerjajo proti Ljubljani. Leta 2010
je bilo ob poplavah poplavljenega večina Ljubljanskega barja.
POPIS ŠKODE
Po poplavah, ki so prizadele Ljubljansko barje, je na terenu popis škode potekal med 23. 9.
2010 in 29. 10. 2010. Pri popisovanju škode je sodelovalo 120 ljudi, ki so skupno opravili
5.350 ur dela (Benedičič 2011). Celotno škodo, ki je nastala na Ljubljanskem barju ocenjujejo
na 1.369.973,93 €, kar Ljubljansko barje uvršča na drugo mesto najbolj prizadetih območij v
Ljubljanski občini. Več škode je bilo povzročene le na območju mestne Gradaščice, kjer je ta
znašala 2.782.895,74 € (Benedičič 2011).

Ulica, cesta, pot, štradon
Lipe
Mihov štradon
Ilovški štradon
Ižanska cesta
Ob Farjevcu
Peruzzijeva ulica
Brglezov štradon
Jurčkova cesta
Hauptmanca
Lahova pot
Uršičev štradon
Hruševska cesta
Črna vas
Čanžekova ulica
Dolgi breg
Gornji Rudnik
Metliška ulica
Ulica Lojzke Štebijeve
Ulica Štefke Zbašnikove
Razdevškova ulica
Travniška ulica
Pot na Rakovo jelšo
Ulica Milke Kerinove

Škoda ( € )
89408.81
42121.04
79669.28
522217.33
68813.92
22887.3
18301.66
10199.80
33145.50
39508.89
51418.47
12124.51
139574.53
5920.98
4507.13
6236.23
5259.47
14108.18
22878.37
27214.08
8502.61
142888.85
3066.93

Preglednica 1: Ocena škode na objektih po ulicah ob poplavah na Ljubljanskem barju
(Benedičič 2011).
Komentar: V preglednici je prikazana ocena škode na objektih po ulicah. Na Ljubljanskem
barju je bilo največ škode povzročene na Ižanski cesti, kjer je ta znašala 522.217 €. Na

drugem mestu se nahaja Pot na Rakovo jelšo, kjer je bilo škode za 142.888 €. V Črni vasi je
bilo škode za 139.574 €, kar jo po tem kriteriju uvršča na tretje mesto na tem območju. Na
ostalih površinah Ljubljanskega barja je bilo povzročene škode za manj kot 100.000 €.
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