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Urbanistična zasnova obvodnega pasu reke Save 
od Črnuškega do Šentjakobskega mostu v Ljubljani 

Članek temleji na magistrskem delu, katerega cilj je bil predvideti 
nove posege in preoblikovanje prostora obvodnega pasu reke Save 
od Črnuškega do Šentjakobskega mostu v Ljubljani tako, da bo v 
njem mogoče kakovostno preživljanje prostega časa. Preobrazba 
obrečnega prostora temelji na ohranjanju in zaščiti naravnih dob-
rin, kolikor to dopuščajo planski dokumenti (OPN) Mestne občine 

Ljubljana, ki predvidevajo izgradnjo HE Šentjakob in s tem pojav 
akumulacijskega jezera.

 

Ključne besede: Sava, rekreacija, šport, park, piknik

1 Uvod

Obravnavano območje leži v severnem delu Mestne občine 
Ljubljana in obsega prostor reke Save na Ljubljanskem polju 
od Črnuškega do Šentjakobskega mostu (slika 1). 

Trenutno je izbrani prostor neurejen, nevaren in neprivlačen. 
Tu so številna divja odlagališča in največje območje vrtičkar-

stva v Ljubljani. Poleg tega je tukaj kar nekaj divjih kopov 
gramoza in posegov, ki so v nasprotju z veljavnimi prostorskimi 
dokumenti. Naravni viri so privatizirani. Današnja prostorska 
ureditev ne nudi psihične in fizične varnosti, občutek pa še 
dodatno krepita slaba infrastruktura in pomanjkanje celovite 
programske ponudbe. Reka Sava je glavni vodni vir ljubljan-

Slika 1 : Lokacija obravnavanega območja (Alja Shaar, 2011)
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ske podtalnice, na območju te je tudi vodarna Jarški prod. 
Vsakršno onesnaženje prostora in tal bi lahko ogrozilo oskr-
bo prebivalstva Ljubljane s pitno vodo. Kakovost vodotoka 
je pomembna tudi z vidika flore, favne in rekreacije, saj so te 
odvisne od čistega oziroma onesnaženega okolja. Na podlagi 
meritev v Šentjakobu leta 2004 je bila reka Sava uvrščena v dru-
gi kakovostni razred (RS, MOP, ARSO, 2006). Ocena kemič-
nega stanja leta 2008 je bila dobra z visoko stopnjo zaupanja, 
ekološko stanje je bilo ocenjeno kot zmerno z nizko stopnjo 
zaupanja (RS, MOP, ARSO, 2010).

Ostanki številnih suhih strug in jež na levem in desnem bregu 
reke Save kažejo na to, da je pred regulacijo vodotok intenzivno 
spreminjal potek svoje struge  (slika  2). Ob reliefu določajo 
območje tudi travniki, kmetijska zemljišča, gozd in seveda 
vodne površine (slika 3). Pri urejanju območja sem upošte-
vala spreminjanje struge vodotoka, ki se danes kaže v mik-
roreliefu, naravne danosti in pogoje Občinskega prostorske-
ga načrta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL)  (slika 4). 

2 Metoda dela

Pri urejanju pokrajinsko obsežnejših območij je smiselno sle-
diti načelom coniranja. Po Buchwaldtu in Engelhardtu  (Jer-
šič, 1999) naj bi se pri tem uveljavila členitev območja v tri 
cone. Cona I je območje prometne dostopnosti in zahtevnej-
še rekreacijske infrastrukture: obsega naselja, s prometnicami 
opremljene in obremenjene krajinske dele, grajene rekreacijske 
naprave, ki vplivajo na zbiranje večjega števila ljudi. Pokrajina je 
predvsem okvir oziroma kulisa. Cona II je območje rekreacije, 
ki je povezano s pokrajino  (nekakšno vmesno območje med 
conama I in II) in obsega območja dejavnosti, povezanih z 
naravo. V tej coni niso predvideni pomembnejši infrastruk-
turni objekti, ampak le pešpoti, območja z nezahtevno infras-
trukturo  (zaznamovane poti, zavetišča, smerokazi, razgledni 
stolpi), območja z  infrastrukturo, ki povečuje rekreacijsko 
ustreznost  (parkirišča, utrjene pešpoti, poti za hojo in tek na 
smučeh, igrišča, prostori za piknike, razgledne terase, gostišča 
in restavracije z vrtovi ipd). Cona III je območje miru, poveza-
no predvsem z varovanjem narave. Ta cona se deli na območja, 
namenjena ohranjanju narave (naravni rezervati), in območja 
s poučnovzgojnim pomenom (Jeršič, 1999).

3 Koncept ureditve

Koncept ureditve opredeljuje sestavne dele zasnove: 1.  park, 
2.  piknik, 3.  gozd in 4.  voda. Njihovo oblikovanje sledi 
geometriji prostora, njihov preplet pa ustvarja mozaik različ-
nih rab (slika 5).

Slika 2: Poteki rečnih strug reke Save v zadnjih 200 letih (Alja Shaar, 
2011)

Slika 3: Shema stanja prostora (Alja Shaar, 2011)

Slika 4: Shema pogojev iz OPN MOL (Alja Shaar, 2011)

A. SHAAR
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4 Zasnova ureditve

Sestavni deli zasnove (1. park, 2. piknik, 3. gozd in 4. voda) se 
členijo na posamezne enote, strateško razporejene po območju. 

1. Park tvorijo te enote:
•	 Športni park: že danes so na območju poletni bazenski 

kompleks, kamp, nogometno igrišče, igrišče za bejz-
bol in hipodrom, predvidena pa je ureditev dodatnih 
športnih igrišč, predvsem za športe, ki se pri nas šele 
uveljavljajo, na primer kriket in ragbi, in nova športna 
dvorana.

•	 Fitnes v naravi: gre za ureditev parka, v katerem so 
postavljene naprave za fitnes in telovadni pripomočki, 
ki so odporni proti vremenskim vplivom.

•	 Mestni vrt: predvidena je zasnova ljubljanskega arbore-
tuma, v katerem bo mogoče dobiti informacije o hor-
tikulturi, v njem pa bo tudi urejen amfiteater na vodi.

•	 Kopališče: območje je zatravljeno in drevje, ki nudi 
senco v vročih poletnih dneh, je gosto zasajeno. Plažo 
sestavljajo šesterokotne lesene plošče, ki so v prostor 
postavljene posamično ali sestavljeno. Kompozicije se-
stavov določajo programe, kot so plaža, obala, most, 
lahko pa so izdelane tudi kot splav. Plošče omogočajo 
prilagajanje površin glede na število obiskovalcev. Med 
ploščami je predvidena tudi zasaditev drevja. Plaža na 
severnem delu prvega otoka je namenjena nudistom. 
Na območju so predvideni štirje kopališki objekti in 
restavracija, ki je umeščena na konec prvega otoka. Do-
stop do restavracije je mogoč tudi s plovili. Dostopnost 
je zagotovljena tudi z javnim prometom, v bližini ko-
pališča je avtobusna postaja. Večje parkirišče zagotavlja 
dostop do kopališča in tudi do drugih programov ob 
reki. Območje je prepleteno s peščenimi potmi.

•	 Igre brez meja sestavljajo park z regatnim centrom, 
čolnarno in številne druge prostočasne dejavnosti, 
kot so mini golf, plezalna stena, lokostrelski center, 
kegljišče itd.

•	 Lunapark je tematski zabaviščni park, zasnovan po vzo-
ru tovrstnih parkov v vseh večjih evropskih mestih. 
Umeščen je v bližino predvidenih železniških posta-
jališč.

2. Piknik sestavljajo enote:
•	 Piknik in šport: bližina športnega parka in umesti-

tev otroškega igrišča, miz za namizni tenis, igrišč za 
badminton in gostinske ponudbe omogoča dejavno 
preživljanje prostega časa.

•	 Piknik v naravi: na območju so urejena zaščitena in 
pokrita kurišča, vendar pa se to v  večji meri prepusti 
naravnim procesom, še posebej otok, ki je dostopen 
samo peš. 

•	 Piknik in vrtiček: obstoječi vrtički na območju so 
okoljski, prostorski in funkcionalni problem. Z na-
mestitvijo kurišč, pokritih prostorov za piknike in 
novo ureditvijo vrtičkov, ki so namenjeni ekološkemu 
vrtnarjenju, je mogoče ustvariti prostočasno in hkra-
ti poučno območje za vse ljubitelje vrtnarjenja. Večja 
osveščenost glede lokalne samooskrbe in varovanja 
okolja se ustvarja s spodbudami in ne z represijo.

3. Gozd na levem bregu reke Save v smeri rečnega toka je 
v veliki meri zaščiten in prepuščen naravnim procesom. 
Del gozda je urejen kot učna pot, ki informira o obrečni 
in rečni flori in favni. Na začetku učne poti je predvideno 
učno središče. Gozd na desnem bregu se prepleta z  ob-
močji parka in piknikov, krepi doživljajsko raznolikost 
območja in je prehodna cona med posameznimi uredit-
venimi deli. 

4. Po vzoru razvitejših svetovnih držav bi bila idealna uredi-
tev struge reke Save njena renaturacija, ki pa je z izgrad-
njo HE in s tem pojava akumulacijskega jezera zamujena 
priložnost. Ob glavni strugi jezera in dveh že obstoječih 
rokavih sem oblikovala še tri dodatne rečne rokave, ki 
do določene mere izhajajo iz stanja reke Save pred njeno 
regulacijo. Z nastankom akumulacijskega jezera in izgrad-
njo novega rokava se ustvari dodaten otok in podaljša 
obala. 

Prostor je prepreden s sistemom pešpoti in kolesarskih stez, ki 
se navezujejo na mestni sistem poti in kolesarskih poti. Predsta-
viti želim predvsem tri povezave na jugu lokacije, ki potekajo 
proti Športnemu parku Stožice, Žalam in Šmartinski cesti, 
saj se vse navezujejo na Pot spominov in tovarištva (PST), ki 
poteka okoli Ljubljane. Znotraj območja je načrtovana tudi 
krožna jahalna pot, ki je ločena od drugih poti. Krožna jahalna 

Slika 5: Idejna zasnova nove ureditve (Alja Shaar, 2011)
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pot je oblikovana tako, da omogoča izbiro dolžine jahanja in 
povezuje vse lokacije na območju, na katerem so konji. 

Na ožjem območju ob reki je dostop dovoljen samo za in-
tervencijska, dostavna in oskrbna vozila. Ob robu prostora je 
speljana povezovalna cesta, na katero se navezujejo parkirišča. 
Motorni promet se reki približa le na mestih, ki so namenjena 
za splavišče plovil. Javni potniški promet povezuje območje 
predvsem na robovih, kjer se urbane strukture približajo vo-
dotoku, na severni strani pa je ob dveh predvidenih železniš-
kih postajališčih predlagana dodatna cesta – in sicer na koncu 
sedanjega tovorniškega tira –, ki povezuje območje učne poti 
oziroma učnega centra (slika 6).

5 Sklep

Obravnavano območje ob reki Savi lahko postane pomemben 
del zelenega sistema Mestne občine Ljubljana in pomembna 
prostorska povezava z naravnim zaledjem te z ureditvijo pri-
mernih dostopov, rečnega obrežja in vmesnih prostorov ter z 
uveljavljanjem pestrega in kakovostnega programa.

Alja Shaar, m. i. a. 
Društvena 20, 1000 Ljubljana
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