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Usklajenost planske rabe tal s fizi"nogeografskimi zna"ilnostmi obrežja Bohinjskega
jezera
Izvle"ek
Bohinjsko jezero je najve!je stalno naravno jezero v Sloveniji. Leži znotraj osrednjega
obmo!ja Triglavskega narodnega parka. V diplomskem delu so predstavljene splošne
zna!ilnosti izbranega obmo!ja okoli Bohinjskega jezera. Na obali jezera so bile kartirane
oblike in procesi, na podlagi katerih so bili dolo!eni tipi obale. Dolo!eno je bilo šest tipov in
prav toliko podtipov obale. Na podlagi primernosti vsakega dolo!enega tipa/podtipa za
posamezno namensko rabo tal je bila dolo!ena usklajenost. Za obmo!ja neusklajenosti in tudi
nekatera druga obmo!ja so bili podani dopolnilni predlogi za spremembo namenske rabe na
obali jezera.
Klju"ne besede: regionalna geografija, prostorsko planiranje, planska raba, tipi obale,
Bohinjsko jezero.
Congruency Of Spatial Land Use With Physical And Geographical Characteristics On
Shore Of Lake Bohinj
Abstract
Bohinj Lake is the largest permanent lake in Slovenia. It is located in the central area of the
Triglav National Park. This assignment contains general characteristics of the area
surrounding the lake. I have mapped the formations and processes of the lakeshore and
defined shore types based on my findings. I have identified six types and seven subtypes of
lakeshore and have assessed land use congruence according to the suitability of each
type/subtype. I have also suggested different approaches for better congruent land use of
certain parts of the researched area.
Key words: regional geography, space planning, planned use, shore types, lake Bohinj.
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1. UVOD
»V osr!ju Bohinja se bleš!i prelep alpski biser – Bohinjsko jezero« (Miheli!, 2001). Bohinjsko
jezero je najve!je stalno in naravno jezero v Sloveniji. Jezero je ledeniško-tektonskega
nastanka, jezerska skleda pa premore ve! kot 100 milijonov kubi!nih metrov vode, po stari
bohinjski šali pa le za en »škaf«, !e je ta dovolj velik. Jezerski bregovi niso pozidani in
ohranjajo naraven videz brez !loveških posegov. Jezerska voda je izredno bistra in v poletnih
mesecih primerna tudi za kopanje. Dosedanji razvoj turizma v Bohinju pa prinaša tudi nekatere
negativne posledice. V !asu
turisti!nih viškov se pojavlja naraš!ajo! problem
preobremenjenosti obale Bohinjskega jezera.
Obmo!je z zelo bogato naravno in kulturno dediš!ino leži znotraj Triglavskega narodnega
parka. Prostor sicer omogo!a poselitev, dobro kakovost življenja in gospodarski ter družbeni
razvoj, ki pa je v veliki meri odvisen od naravnih in kulturnih danosti obmo!ja. Le-te so s strani
parka tudi varovane. Park daje temu prostoru dodatno vrednost in pomen, z varovanjem pa
prepre!uje, da bi na obmo!ju potekale neprimerne oblike razvoja, hkrati pa spodbuja in
omogo!a razvoj kakovostnega, trajnostnega in naravi prilagojenega turizma, ki je za obmo!je
izrednega pomena in prebivalcem zagotavlja preživetje.
V diplomskem delu bo moja najpomembnejša naloga najprej dolo!iti tipe obale, ki so odvisni
tudi od fizi!nogeografskih zna!ilnosti. Pregledala bom dejansko in plansko rabo obmo!ja ter
ostale prostorske akte in zakone. Na podlagi tipov obale bom dolo!ila, ali je planska raba na
obmo!ju v skladu s fizi!nogeografskimi razmerami. Na koncu pa bom podala tudi predloge za
izboljšavo planske rabe na obali Bohinjskega jezera, da le-ta ne bi bila preve! obremenjena.

1.1. NAMEN
Namen diplomskega dela je oblikovati tipologijo obale Bohinjskega jezera ter narediti pregled
funkcijske in planske rabe obale. V kon!ni fazi pa me zanima, ali je planska raba obale jezera v
skladu z njeno fizi!no strukturo. Za konec bom naredila še tipizacijo planske rabe tal na obali
ter na podlagi le-te dolo!ila primernost obale za urejena kopališ!a.

1.1.1. Cilji diplomskega dela:
- na podlagi oblik in procesov na obali Bohinjskega jezera dolo!iti tipe obale
- pregled funkcijske rabe obale Bohinjskega jezera
- pregled planske rabe
- podati mnenje o ustreznosti planske rabe glede na fizi!ne danosti obale jezera
- na podlagi zbranih informacij napraviti tipizacijo planske rabe tal na obali
- dolo!iti dele obale, primerne za urejeno kopališ!e

1.1.2. Delovne hipoteze:
1. Heterogena zgradba površja okoli Bohinjskega jezera narekuje razli!ne tipe
obale.
2. Tipi obale so odraz naravnih zna!ilnosti obmo!ja.
3. Planska raba je v skladu z zakoni in ustreza fizi!nim razmeram na
preu!evanemobmo!ju.
4. Najprimernejše obmo!je za urejeno kopališ!e so deli obale, kjer se že sedaj
kažejo najve!ji pritiski na obalo.
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1.2. METODE IZDELAVE DIPLOMSKE NALOGE
kabinetno delo

delo na terenu

zakonodaja
na!rti, plani

omejitve in
predpisi
projekti in
programi

viri in
literatura
splošne
zna!ilnosti

oblike

procesi

tipi obale

dejanska in
planska raba

usklajenost planske rabe s
fizi!nogeografskimi
zna!ilnostmi obale jezera

Predlog izboljšave planske rabe na nekaterih
delih obale Bohinjskega jezera
Avtor: Cerkovnik, 2009.

Diploma je nastala na podlagi kabinetnega in terenskega dela.
V prvi fazi izdelave diplome sem se s pomo!jo literature in razli!nih virov dobro seznanila z
zna!ilnostmi izbranega obmo!ja.
Druga stopnja je bila terensko delo. S kartiranjem procesov in oblik na obali Bohinjskega jezera
sem dolo!ila tipe obale. Oblike, procese in tipe obale sem predstavila tudi na kartah. Dolo!ene
tipe obale sem nato povezala tudi s fizi!no in družbenogeografskimi zna!ilnostmi obmo!ja.
Sledila je analiza obstoje!ega stanja. Tu sem analizirala dejansko in plansko rabo tal, nato pa
sem ju obdelala še s primerjalno analizo. Primerjavo sem izvedla tako pisno kot tudi
kartografsko. Za boljše razumevanje stanja na obmo!ju sem pregledala tudi zakonodajo.
S prekrivanjem tipov obale in planske rabe sem dolo!ila usklajenost planske rabe glede na
fizi!nogeografske zna!ilnosti obmo!ja.
Da bi dobili ob!utek nadaljnjega razvoja obmo!ja, sem pregledala še na!rte, plane, programe in
projekte.
Za konec sem na podlagi usklajenosti planske rabe s tipi obale, na!rtovanimi programi in
projekti ter na podlagi prej pregledane zakonodaje predlagala spremembo namenske rabe na
nekaterih delih obale, da bi le-ta bolj ustrezala razmeram in razvoju na obmo!ju.
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1.3. MEJE OBMO"JA
Za nalogo je bila sicer prednostno izbrana obala Bohinjskega jezera, vendar sama definicija
obale pravi, da je to mejni pas med vodnim telesom in kopnim. Ker pa ta mejni pas v primeru
Bohinjskega jezera obsega le nekaj metrov, sem se odlo!ila, da obmo!je preu!evanja nekoliko
razširim in s tem pridobim ve!je obmo!je za nadaljnjo analizo prostorskih aktov.
Izbrano obmo!je preu!evanja tako obsega kotanjo Bohinjskega jezera z njeno ožjo okolico. Na
severu gre meja po izohipsi nadmorske višine 600 m po pobo!ju Pršivca in Vogarja do ceste, ki
pelje v Voje, tam gre meja po cesti do naselja Stara Fužina, pri prvih hišah zavije na jug. Na
vzhodu tako obmo!je sega do prvih hiš v naselju Stara Fužina, od tam pa poteka meja po glavni
cesti do mostu pri Svetem Janezu. Meja se !ez most nadaljuje mimo hotela Jezero in po cesti
proti Belviju, ko pre!ka izohipso 600 m, zavije na zahod. Na jugu meja tako zopet poteka po
izohipsi 600 m nadmorske višine pod planino Zagradec in na pobo!ju Mirnjaka. Ko izohipsa
600 m pre!ka cesto proti spodnji postaji gondole Vogel, zavije na sever in meja naprej poteka
po glavni cesti proti naselju Ukanc. Pred hotelom Zlatorog meja še enkrat zavije na sever in od
tam naprej poteka ob zadnjih hišah, vikendih v naselju proti severu na pobo!je Pršivca, do
izohipse z nadmorsko višino 600 m.
Slika 1: Meja preu!evanega obmo!ja.

Avtor: Renata Cerkovnik, 2009.
Vir: Geopedia, 2009.
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2. PREDSTAVITEV OBMO"JA
2.1. LEGA
Širše obmo!je Bohinjskega jezera se imenuje Bohinj in leži v severozahodnem delu Slovenije.
Na zahodu Bohinjske kotline je Bohinjsko jezero, prav tam je kotlina zaprta s planoto Komno,
na južni strani so Spodnje Bohinjske gore, na severni pa pogorje Triglava. Na vzhodu se
Bohinjska kotlina razcepi na Spodnjo in Zgornjo Bohinjsko dolino. Lo!i ju gorska pregrada
Rudnice in Š!avnice. Zgornja dolina se naprej proti vzhodu hitro dvigne na planoto Pokljuko.
Del Spodnje doline pa se na vzhodu prav tako dvigne na Jelovico, drugi del pa se nadaljuje
skozi Sotesko proti Bledu (Melik, 1954; Miheli!, 2001). »Bohinjska kotlina se razprostira od
vzhoda proti zahodu. Dolga je 20 km s srednjo širino 507 m. Na nekaterih mestih je dolina
široka le 1 km, medtem ko je najširša pri Nomenju, Bohinjski Bistrici in Stari Fužini« (Cevc,
1992).
Ljudje predvsem Nebohinjci imajo o Bohinju povsem napa!no geografsko predstavo. Ve!ina
jih namre! misli, da ime ozna!uje le Bohinjsko jezero z ožjo okolico (Miheli!, 2001).

2.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI
2.2.1. Površje
Kratek opis nastanka Alp
V paleozoiku se je na obmo!ju današnje Slovenije kopno menjavalo z morjem. V mezozoiku je
v zahodnem delu bilo nekaj kopnega, prevladovalo pa je morje, kjer so se nabirali apnenci.V
prvem delu kenozoika (to je v terciarju) se je zaradi podrivanja Afriške ploš!e pod Evrazijsko
pri!ela Alpidska orogeneza. Intenzivnemu gubanju, prevra!anju gub in narivanju je sledilo
tektonsko razlamljanje. V kvartarju se je nadaljevalo mo!no mehani!no preperevanje zaradi
ledenih dob (Gams, 1996). »Oblike alpskega površja niso direktno nasledstvo tektonskega
dogajanja, pa! pa pove!ini u!inek zunanjih dejavnikov in selektivne erozije. V reliefnem
razvoju so bistveno sodelovali torej dviganje gorovja, kamninske zna!ilnosti in podnebni
vplivi« (Kunaver, 1984).
Na severu in zahodu med Vogarjem in Komar!o Bohinjsko jezero obdajajo skladoviti
zgornjetriasni dachsteinski apnenci. Na zahodu v Ukancu je ohranjena morena, tam lahko
vidimo velike ledeniške samovnjake. Na jugu in vzhodu obrežje pretežno sestavljajo
drobnozrnate talne morene. Vzhodno od Sv. Duha proti Skalci se nahaja jezerska kreda, ki pa ni
usedlina današnjega jezera. V!asih so jo tudi gospodarsko izkoriš!ali. Južno od Sv. Duha
najdemo trde, zelene srednjetriasne vulkanske kamnine kremenovega porfirja, kar je redek
pojav v Julijskih Alpah. Oligocenska apnen!eva bre!a sestavlja osamele gri!e Gradec, Skalca
in Pe!. Danes se v jezeru sedimentirata predvsem karbonatni melj in glina, s prevladujo!im
kalcitom, ni pa nobena redkost, da vmes zasledimo tudi dolomit. V zgornjem delu teh usedlin je
ugotovljeno postopno naraš!anje bakra, cinka in svinca (Enciklopedija…, 1987).
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Slika 2: Geološka karta obravnavanega obmo!ja.

Vir: Enciklopedija…, 1987.

Posledice Bohinjskega ledenika
Ledeniki so se za!enjali na višini okrog 2600 m, na obrobju Alp so segali do višine 1400 m
(Kunaver, 1984). Zaradi zmernih nadmorskih višin so bili pri nas le dolinski ledeniki, med
njimi Bohinjski, ki je segal tudi v podgorsko nižavje (Gams, 1996).
»Ve! mo!nih ohladitev podnebja v pleistocenu je povzro!ilo, da se je v Julijskih Alpah znižala
spodnja meja trajnega snega z 2700 m na le okoli 1300 m. Led je pokrival ve!ino planot in
ledeniški jeziki so segali tudi v doline. Ledeniki so preoblikovali površje od krnic, kjer so
nastajali, do alpskega obrobja. Površje Julijskih Alp so spreminjali z brušenjem, trganjem in
odlaganjem. Ob otoplitvah so se umikali po dolinah navzgor. Za njimi so ostale globoke in
široke koritaste doline, strma pobo!ja ter razširjeno in z ledeniškimi grobljami ali morenami na
debelo zasuto dolinsko dno« (Lukan Klavžer, 1997). Bohinjski ledenik je segal vse od
Bohinjske kotline pa do Radovljice. Njegove ostanke lahko najdemo celo v dolini Selške Sore,
kamor je segal prek Jelovice. Tam najdemo !elno moreno, ki je že erodirana, bo!ne morene in
mnogo balvanov (Melik, 1930). Ledenik je segal tudi na Pokljuko, kjer lahko opazimo ve!
morenskih nasipov. Na ve! mestih je zaradi ilovice in proda ter mivke nastala neprepustna
podlaga, na njej pa jezera. Danes je ostanek tega Pokljuško barje. "elne morene v Bohinju
lahko najdemo na vzhodnem koncu Bohinjskega jezera ter v Ukancu. Tam so tik ob jezeru tudi
ogromni balvani (Melik, 1930). Zelo lepo se ledeniško delovanje opazi v obliki Zgornje
Bohinjske doline. »Reke so v ledeni dobi zasipale doline s prodom in se kasneje vrezovale vanj.
Nastale so stopni!aste reliefne oblike – ledeniško re!ne terase« (Lukan Klavžer, 1997).
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2.2.2. Podnebje
Podnebje na našem obmo!ju je dolo!eno že s svojo kotlinsko lego. Ta kotlinska pokrajina je
izpostavljena pogostim temperaturnim obratom. Z nadmorsko višino okoli 500 m je kotlina
razmeroma visoka in težji hladen zrak s pobo!ij se spuš!a proti dnu kotline, kjer ne more hitro
odtekati. Meglena jutra in dopoldnevi so tu nekaj povsem obi!ajnega (Trontelj, 1995).
Povpre!na julijska temperatura za obdobje 1971–2000 je po celotni kotlini Bohinja in s tem
tudi v okolici jezera enaka, in sicer 16–18°C. Prav tako je januarska letna temperatura za isto
obdobje enaka za celotno obmo!je, in sicer od -2 do 0°C (Atlas okolja, 2010).
Gorata okolica povzro!a, da se zra!ne mase, ki najve!krat pridejo z zahoda in jugozahoda,
tukaj dvigajo in s tem se vlaga kondenzira ter nastajajo padavine v obliki dežja in snega. Zaradi
gora so na tem obmo!ju zelo pogoste tudi padavine vertikalnega nastanka; to so plohe in
nevihte. Temu primeren, se pravi hudourniški zna!aj, ima zato tudi ve!ina potokov in re!ic. Na
tem obmo!ju pade najve!ja koli!ina padavin v Sloveniji, v povpre!ju letno od 2000 mm pa do
ve! kot 3200 mm, prav tako pa ima to obmo!je tudi najve!ji odto!ni koli!nik v državi, odte!e
kar od 1600 mm do ve! kot 2500 mm padavin. Ker v Bohinju velikokrat dežuje, Bohinjci
pravijo, da ima v njihovem koncu »dež mlade«. Zgovoren je podatek, da je to najbolj namo!en
del države.
Koli!ina padavin v Bohinju se od jugozahodnih in zahodnih grebenov v smeri proti vzhodu
zelo hitro spreminja. Od Komne do Bohinjske Bistrice se skoraj prepolovi. Razliko se dokaj
hitro opazi, saj v Ukancu pogosto dežuje izdatneje kot v Bistrici (Trontelj, 1995).
Graf 1: Klimogram za Staro Fužino (nadmorska višina 547 m, referen!no obdobje: 1961–
1990).
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Preglednica 1: Klimatski podatki izmerjeni na meteorološki postaji Stara Fužina za referen!no
obdobje 1961–1990.
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92.4 92.6 93.6 93.9 95.5

96.1 95.7 93.5

91.9 93.5

povp. relativna vlaga
77.0 66.1 59.0
ob 14. uri (%)

59.0 60.7 61.0 58.5 60.3

63.2 65.5 75.3

80.2 64.5

povp. trajanje son!.
obsevanja (ure)

46

85

125

140

168

178 208 196

153 116

54

33

1502

št. jasnih dni
(obla!nost < 2/10)

3.7

4.5

4.7

3.4

2.3

2.6

2.0

2.5

34.4

št. obla!nih dni
(obla!nost > 8/10)

14.7 11.1 12.3

višina padavin (mm) 163
št. dni s snežno
odejo ob 7. uri

142

2.7

2.0

1.3

2.7

12.0 12.4 10.5 8.5

8.0

10.0 11.7 15.3

16.0 142.6

155

185

189

196 170 197

211 230

309

186

26.9 23.9 21.9

6.5

0.5

0.0

0.0

0.5

8.6

20.9 109.7

0.0

0.0

2333

št. dni s padavinami
9.0
=>1.0 mm

8.5

9.5

11.6 12.9 13.4 11.8 10.7

9.2

8.6

10.0

8.3

122.6

št. dni z nevihto in
grmenjem

0.6

1.2

2.6

5.6

8.4

8.7

6.7

3.9

1.7

1.4

0.6

41.8

10.6 8.2

7.2

4.8

4.9

5.7

8.8

12.0

15.9 13.0 10.8

št. dni z meglo
Vir: ARSO, 2010.
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Slika 3: Povpre!ne letne višine padavin.

Vir: Atlas okolja, 2010.

Povpre!no število dni s snežno odejo v sezoni 1971/71–2000/01 je na izbranem obmo!ju od 60
do 100 dni. Povpre!na skupna višina novozapadlega snega za isto obdobje pa je od 140 do 200
cm (Atlas okolja, 2010).
Jezero kot ve!ja vodna površina neposredno vpliva na klimo bližnje okolice. Vodna masa
jezera je v skoraj vseh letnih !asih (razen kadar je jezero zamrznjeno) toplotni zadrževalnik,
jezero pono!i skoraj nikoli ni hladnejše od okoliškega zraka. Ta pojav pa sam po sebi povzro!a
meglo. Poleti ob lepem vremenu zaradi kratkih no!i in suhega zraka megle ni ali pa se zadržuje
le kratek !as. Jeseni in pozimi se megla zadržuje dlje !asa, ponavadi se dvigne od 50 do 250 m
nad dno doline in se kaže kot plitev slojast oblak stratus. Pogosto se megla nad jezerom dvigne
hitreje kot nad okolico. Son!no ogrevanje prekine dotok hladnega zraka s pobo!ij, ker pa je
jezerska voda toplejša od zraka nad njim, se tudi ta pri!ne segrevati in megla po!asi izgine
(Trontelj, 1995).

2.2.3.Vodovje in zna!ilnosti jezera
»Zatrep Bohinjske doline se imenuje Ukanc. Ta divji kraj napolnjuje bu!anje razpenjene re!ice
Savice, ki v slavnem slapu izvira iz mogo!ne stene Komar!e. V osr!ju Bohinja se bleš!i prelepi
alpski biser – Bohinjsko jezero« (Miheli!, 2001).
Dolino Bohinjskega jezera je globoko v dvatiso!ake zarezal ledenik. Njen nastanek ni povezan
zgolj z ledenikom, temve! je tektonskega nastanka in ledeniško preoblikovana. Bohinjsko
jezero leži v !elni kotanji Bohinjskega ledenika. V Stari Fužini lahko opazimo nasip !elne
morene, ki se vle!e tudi !ez Rib!ev Laz (Melik, 1954).
Ledeniki ustvarijo le za!asna jezera in naredijo stalne jezerske kotanje, ki jih nato skozi !as
postopoma zasipajo (Douglas, Evans, 1998). Ta proces je dobro viden tudi pri Bohinjskem
jezeru, saj ga na zahodni strani po!asi zasipa Savica.
Bohinjsko jezero je naše najve!je stalno, naravno jezero. Leži 526 m nad morjem. Njegova
površina meri 3,2 km², najve!ja globina je 45 m, najširši del meri 1200 m, njegova dolžin pa je
4100 m. Obrežne terase na vzhodu in jugu pa pri!ajo o tem, da je bilo jezero v!asih precej
ve!je. Sledovi kažejo, da je bilo jezero višje kar za 18 m (Enciklopedija, 1987; Melik, 1954;
Muhi!, 2004; Frantar, Uhan, 2005).
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Jezero je preto!no, voda v njem se zamenja kar trikrat letno. Najve!ji dotok je Savica, ki prite!e
izpod Komar!e iz kraškega izvira s slapom, visokim 78 m. V jezero pa ve! kot tretjina vode
priteka tudi skozi kraške izvire pod gladino jezera na severni strani. Na tej strani se nahaja tudi
mogo!na suha struga slapa Govic – velika posebnost. Okoli 130 metrov nad gladino jezera, v
južni steni Pršivca je vhod v jamo Govic. Cevasto oblikovan rov z zglajenimi stenami v globini
105 metrov pod vhodom jame zapira jezerce, ki se ob mo!nem deževju dvigne in bruhne na dan
z mogo!nim slapom, mo!nejšim od Savice. Kadar bruha Govic, Bohinjsko jezero tako naraste,
da je pot ob severni obali neprehodna. Iz jezera odteka Jezernica, že po nekaj metrih pa se ji
pridružita Mostnica in Suha, od tu naprej se reka imenuje Sava Bohinjka (pri Lescah se zlije s
Savo Dolinko v Slovensko najdaljšo reko Savo) (Enciklopedija, 1987 ; Muhi!, 2004; Frantar,
Uhan, 2005).
Letni režim nihanja gladine Bohinjskega jezera se sklada z alpskim snežno-dežnim preto!nim
režimom rek na obmo!ju Julijskih Alp. Primarni višek je pomladi (maj), sekundarni pa jeseni
(oktober). Najvišje gladine so v jeseni, od 36 izmerjenih vodostajev nad 200 cm jih je kar 28
bilo v jeseni (oktober, november), od za!etka februarja pa do konca julija pa tako visokega
vodostaja še ni bilo (Enciklopedija, 1987; Bat, 2007).
Zaradi hudournih pritokov in obilnega deževja pa gladina jezera ob!asno tudi precej niha. Na
merilnem mestu pri Sv. Duhu je zabeležena najvišja gladina, ki je kar 3,9 m, izmerjena 14.
novembra 1969 (Trontelj,1995; Bat, 2007). Pozimi, kadar je jezero zaledenelo, se pojavijo tudi
negativni vodostaji. Najnižja gladina -5 cm je bila izmerjena februarja leta 1929. Absolutna
amplituda jezerske gladine tako znaša 395 cm.
Raziskave pa kažejo na to, da se gladina Bohinjskega jezera postopno niža, kar posledi!no
zmanjšuje tudi volumen vode v njem. Trendna !rta (graf 2) se tako od leta 1919 iz 42 cm do
leta 2004 zniža na 32,5 cm (kar je 9,5 cm). Volumen jezera pa se pri znižanju za 10 cm zmanjša
za 330.000 m3 (za 0,3 %) (Bat, 2007).
Graf 2: Srednji letni vodostaj Bohinjskega jezera od leta 1919 do 2004.

Vir: Bat, 2007.
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V poletnem !asu se jezero lahko ogreje najve! do 24,6 °C (junija leta 2003), povpre!na letna
temperatura pa je 8,5 °C (Enciklopedija, 1987; Trontelj, 1995; Bat, 2007). Površinska voda
jezera se segreje le 1,5 m globoko, že v globini 5 m pa se za!ne hladna globinska voda. Vodne
plasti se dvakrat na leto premešajo, vendar ne vedno zanesljivo (Enciklopedija, 1987). Srednja
letna temperatura jezera nam kaže postopno naraš!anje. Do leta 1970 se je temperatura
zniževala, v 70. in 80. je zanihala, po letu 1990 pa temperatura vztrajno raste.
Pozimi jezero lahko tudi zamrzne, vendar ne v celoti. Jezero tako ni zamrznjeno ob pritoku
Savice, ob iztoku Jezernice ter pod Pršivcem, kjer priteka voda tudi podzemno (Trontelj, 1995;
Bat, 2007). Jezero le redko zamrzne že v decembru, ponavadi pri!ne zmrzovati v najhladnejših
mesecih, to sta januar in februarju. Najnižja temperatura vode 0 °C je bila zabeležena v mesecih
od januarja do vklju!no aprila (Trontelj, 1995; Bat, 2007). Število dni z ledom na jezeru se
zmanjšuje. Gre za vse kasnejše oledenitve in zgodnejše odtalitve jezera.V zadnjem obdobju pa
je tudi vse ve! zim brez ledu na jezeru (Frantar, Uhan, 2005; Bat, 2007).
V jezeru so našli 65 vrst alg in 5 ribjih vrst (jezerska postrv, menek, klen, pisanec in jezerska
zlatov!ica). Pod Pršivcem je v!asih delovala ribogojnica za vzrejo lipana, ki druga!e živi v
odtoku jezera (Enciklopedija, 1987).
Po tipologiji jezer iz leta 2007 (Urban!i! et al., 2007), se Bohinjsko jezero uvrš!a v tip jezer, ki
so globlja od 15 m, se nahajajo na nadmorski višini med 200 in 800 m, s površino med 1 in 10
km2 in imajo karbonatno podlago.
Slika 4: Hidrogeološka karta obmo!ja.

Vir: Atlas okolja, 2010.

2.2.4. Prsti in rastje
Poglavje je povzeto po !lanku Pedogeografske in vegetacijskogeografske zna!ilnosti Julijskih
Alp Franca Lovren!aka.
Na južni strani jezera pod Voglom in na njegovi severni strani pod Pršivcem se dvigajo strma
pobo!ja (naklon približno 30°), ponekod prepadna obmo!ja iz triasnega apnenca in dolomita.
Zaradi naklona je bila z erozijo prst odnesena in je sploh ni, tako da na nekaterih delih gleda na
dan živa skala. Na položnejših delih pa se je ohranil plitev horizont prsti rendzine, ki omogo!a
rast rastlin. Taka prst se nahaja na že delno razpadli kamninski podlagi na gruš!u, ki prekriva
trdo kamninsko podlago.
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Slika 5: Prsti in rastlinstvo na pre!nem prerezu med Voglom in Pršivcem.

Vir: Lovren!ak, 1999.

Na severni strani pod Pršivcem je na takem gruš!u rendzina globoka le 4 cm. Prst je zelo
skeletna. Glede na rastlinstvo je enota lo!ena na dve podenoti: prva je na južni in druga na
severni strani pojezerja.
Na južni strani pod Voglom, ki je obrnjena proti severu, se v višjih in strmejših pobo!jih
razraš!a alpski bukov gozd, združba bukve in trilistne vetrnice (Anemone – Fagetum typicum).
Med drevesnimi vrstami prevladuje bukev, z njo pa se meša smreka. Podrast je razmeroma
redka, v grmovnem sloju so mladice bukve, v zeliš!nem pa rastejo trilistna vetrnica (Anemone
trifolia), jetrnik (Hepatica nobilis), deveterolistna konopica (Dentaria enneaphyllos) itn. Prst v
tej podenoti ima razli!no globino in zgradbo profila. Na strmejših delih pobo!ij se je
izoblikovala plitva rendzina (14 cm). Na položnih, poli!astih delih pobo!ja se je v pedogenezi
izoblikoval globlji (26 cm) evtri!ni kambisol.
Severna stran pod Pršivcem je obrnjena proti jugu, zato je tu toplo in son!no rastiš!e s suho
prstjo. Vse to je povzro!ilo na strmih skalnatih pobo!jih, delno prekritih s preperinskim
gruš!em, druga!ne rastne razmere kot na južni strani jezera. Po pobo!jih nad pasom meliš! se
razraš!a druga!no rastlinstvo kot na južni strani. Tu je M. Wraber (1961) opisal termofilno
drevesno-grmovno združbo gabrovca in omelike (!rnega gabra in žarkaste košeni!ice)
(Cytisantho radiati – Ostryetum). V drevesnem sloju rastejo !rni gaber (Ostrya carpinifolia),
mali jesen (Fraxinus ornus) in mokovec (Sorbus aria).V grmovnem sloju rastejo poleg naštetih
drevesnih vrst še nizki grmi: žarkasta košeni!ica (Genista radiata), ruj (Cotinus coggyria),
šmarna hrušica (Amelanciher ovalis) itn. V zeliš!nem sloju rastejo mnoge vrste: pisana
šaušulica (Calamgrostis varia), navadna glota (Brachypodium pinnatum), krvavo rde!a
krvomo!nica (Geranium sangunieum), spomladanska resa (Erica carnea) in mnoge druge.
Meliš!a in vršaji so ena najbolj zna!ilnih oblik površja na severni strani Bohinjskega jezera pod
strmimi skalnatimi stenami, kjer na severozahodni strani segajo do jezerske obale. Sestavlja jih
gruš!, ki ponekod sega v jezero. Bolj proti severovzhodu so meliš!a odmaknjena od jezerske
obale in je ve! položnega površja. Podobno je na južni strani, kjer so hudourniki nasuli gruš! in
z vršaji ustvarili ve! ravnega površja, npr. Naklo. Vzdolž južne strani so bili odloženi tudi
ledeniški nanosi.
Na gruš!u fosilnih meliš! in vršajev ter na nesprijetem gruš!u morene se je že izoblikovala
plitva rendzina, globoka približno 10 cm. Lastnosti rendzine kažejo na še razmeroma mlado
prst, saj nastaja na mladi gruš!nati mati!ni podlagi. Tudi druga enota je po rastlinstvu lo!ena na
dve podenoti. Prva je na južni in druga na severni strani jezera.
Na južni strani v nižji nadmorski višini do približno 600 m se razprostira bukov gozd, ki
pripada podzdružbi bukve in trilistne vetrnice z malim zimzelenom (Anemone – Fagetum
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vincetosum). V drevesnem sloju izrazito prevladuje bukev, z njo se redko meša smreka. V
grmovnem sloju raste le malo grmov, podmladek bukve, leska (Corylus avellana) itn. Bolj
bogat je zeliš!ni sloj, kjer se ponekod mo!no razraš!a mali zimzelen (Vinca minor). Z njim
rastejo še trilistna vetrnica, jetrnik, dvolistna sen!nica (Maianthemum bifolium), !rni teloh
(Helleborus niger) itn. Ta podzdružba poraš!a skoraj ves nižji in položnejši južni del pojezerja,
kjer je hladno in vlažno, od pod Velikega Gradu do Ukanca.
Za drugo podenoto na severni strani jezera v nižji nadmorski višini je zna!ilno položnejše
površje, plitva rendzina (globina 15 cm) na gruš!u in zaradi prisojnega toplega ter suhega
rastiš!a gozdna združba belega šaša in bukve (Carici albae – Fagetum). Tudi v tem gozdu
prevladuje bukev, z njo pa se meša smreka. Ta gozd so deloma posekali in na njegovem
rastiš!u uredili pašnike. Vendar se na njih že razraš!ajo grmi navadnega brina, navadne leske
itn., kar kaže na to, da se tam pase manj živine.
Slika 6: Pokrovnost tal.

Vir: Atlas okolja, 2010.

Na karti pokrovnosti tal je prikazano rastje v okolici jezera. Na severni strani imamo iglast,
listnat in pod Pršivcem grmi!ast gozd. Celotno južno stran pa pokriva mešan gozd. Na vzhodu
in zahodu so kmetijske površine z ve!jimi obmo!ji vegetacije. Fužinarsko polje pa je ozna!eno
kot pašniki.
Slika 7: Varovalni gozd.

Vir: Kaliopa, 2010.

Na severni strani jezera je pobo!je Vogarja in Pršivca zavarovano z varovalnim gozdom.
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2.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI
2.3.1. Prebivalstvo in naselja
Meja preu!evanega obmo!ja poteka po liniji najbolj zunanjih hiš naselij Ukanc in Stara Fužina.
Znotraj obmo!ja se nahaja le majhen del Rib!evega Laza, ki sega do obale jezera ter nekaj hiš
pri Sv. Duhu. Ker pa ta tri naselja predstavljajo najbližje zaledje Bohinjskega jezera, imajo nanj
tudi dolo!en vpliv.
Preglednica 2: Število prebivalcev v posameznem starostnem razredu, število žensk v rodnem
obdobju, indeks staranja in povpre!na starost (popis 2002).
Ženske
1-6 7-14 15-18 19-26 27-64 65+ 15-49 Indeks Povpre!na
Skupaj 0 let let let
let
let
let
let let
staranja starost
Rib!ev Laz
155
z
z
17
z
13
77 32
31 118.5
41.5
Stara
Fužina
576
5 36
63
24
68
281 99
141
95.2
39
(opomba z = zaupno)
Vir: SURS, 2010.

Preglednica 3: Število prebivalcev v Ukancu (popis 2002).
Skupaj
Moški
Ženske
Ukanc
41
20
21
Vir: SURS, 2010.

Najve!je naselje, kar drugo po številu prebivalcev v Bohinju, je Stara Fužina. Ta razložena vas
z gru!astim jedrom med vaško sirarno, gostilno Mihovc in planšarski muzejem, se je razširila
ob glavni cesti med Rib!evim Lazom in Srednjo vasjo. Naselbina je že iz predrimske dobe,
najbolj pa se je naselje razširilo zaradi železarstva. Na to dobo nas danes opominja Zoisova
graš!ina. Danes je naselje eno redkih v Sloveniji, vendar ne v Bohinju, ki je vklju!eno v
Triglavski narodni park in ima s tem kar precej omejitev (KS Stara Fužina, 2010). V vasi in na
obrobju vasi imamo nekaj turisti!nih znamenitosti: planšarski muzej, manjšo dvorano za
kulturne prireditve, dve trgovini, bar, nekaj gostiš!, penzionov, apartmajev, zasebnih sob in
manjših kmetij. Stara Fužina je idealno izhodiš!e za sprehode. Spodnja dolina je za kolesarje in
sprehajalce dostopna po ve!namenski poti ob reki Savi Bohinjki. Zgornja dolina pa je po
ve!namenski poti dostopna ob reki Ribnici. Vas je primerna za rekreativne dejavnosti:
pohodništvo (izhodiš!a za planine Vogar, Krstenica, Laz, Rudnico in Senožeta, oziroma celotne
Julijske Alpe), konjeništvo, kolesarstvo in vodni športi. (Arh et al., 2006).
Na zahodni strani jezera je naselje Ukanc, ki je svoje ime dobilo po nazivu »U koncu«, drugo
poimenovanje Zlatorog pa je prevzelo po tamkajšnjem hotelu Zlatorog. Ukanc je specifi!no
nestrnjeno naselje, ki leži na zahodni obali Bohinjskega jezera ob Savici, pod ostenji Komar!e,
Mirnjaka in Pršivca. Po Ukancu te!e cesta, ki je nadaljevanje Bohinjske objezerske ceste. V
samem naselju se nahaja hotel, dva penziona, dve gostiš!i in nekaj stanovanjskih hiš z
zasebnimi sobami ter veliko število vikend hišic. Pretežni del naselja sestavljajo po!itniške
hišice, nekaj je po!itniških domov. V bližini je ve!ji kamp in spodnja postaja ži!nice Vogel (KS
Stara Fužina, 2010). Prebivalci se ve!inoma ukvarjajo s turizmom, prisotnega pa je tudi še
nekaj skromnega kmetijstva, ki ohranja zunanjo podobo tamkajšnje krajine, saj je bil v!asih
Ukanc planina. Danes Ukanc leži v prvem varstvenem obmo!ju Triglavskega Narodnega Parka,
zavzemajo pa se, da jim novi zakon ne bi prinesel še ve! omejitev. Vas je pomembno izhodiš!e
za tri rekreativne dejavnosti: vodna rekreacija na Bohinjskem jezeru, gorništvo (izhodiš!a za
slap Savico, Komno, Komar!o, Vogel in Dolino sedmerih jezer) ter smu!anje na obmo!ju

14

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

smu!arskega centra Vogel. Med okolico Ukanca štejemo še zahodni del Bohinjskega jezera s
priobalnim pasom, skrajni zahodni del Ukanca s slapom Savico, Komno, in obmo!je
smu!arskega centra Vogel (Arh et al., 2006).
Na vzhodni obali jezera se nahaja razloženo naselje z gru!astim jedrom – Rib!ev Laz. To
naselje je danes najbolj znana podoba za vsakogar, ki sliši besedo Bohinj. Prvotno so se
prebivalci ukvarjali s kmetijstvom, danes pa jim glavni dohodek prinaša turizem (Bohinj,
2010). Tudi Rib!ev Laz tako kot ostali dve naselji leži znotraj mej Triglavskega parka. V
naselju turisti!no ponudbo predstavljajo štirje ve!ji hoteli, penziona in ve! drugih manjših
ponudnikov turisti!nih namestitvenih kapacitet, restavracije, bari s terasami, turisti!no društvo
z informacijskim centrom ter nekaj ponudnikov športnih aktivnosti in spominkov. Kraj je
pomemben predvsem v povezavi s turisti!nimi prireditvami, je turisti!no informacijsko
središ!e, predstavlja pa tudi ribiško in kolesarsko središ!e ter središ!e vodnih športov (Arh et
al., 2006).
V vseh naseljih v bližini jezera skupaj živi 772 prebivalcev. Rib!ev Laz in Ukanc nimata veliko
prebivalcev, vendar se stanje zelo spreminja glede na letno in zimsko turisti!no sezono, ko v ta
naselja pride veliko turistov. Ob zadnjem popisu leta 2002 je bil v Rib!evem Lazu in Stari
Fužini zabeležen zelo visok indeks staranja, kar je lahko zaskrbljujo!e, saj kraj brez mladine
težko polno živi. Za naselje Ukanc ni možno pridobiti natan!nejših podatkov o številu
prebivalstva po starostnih razredih, indeksu staranja in povpre!ni starosti. Predvidevamo pa
lahko, da so številke podobne kot v obeh drugih naseljih, morda indeks staranja celo prekaša
Rib!ev Laz.

2.3.2. Gospodarstvo
Preglednica 4: Delavno aktivno in neaktivno prebivalstvo v Rib!evem Lazu in Stari Fužini
(popis 2002).
Neaktivni
– otroci,
u!enci,
Neaktivni Neaktivni
dijaki,
–
– drugi
Prebivalstvo Aktivno
– skupaj
prebivalstvo študenti
upokojenci neaktivni
Rib!ev Laz
155
z
41
46
z
Stara Fužina
576
269
148
142
17
Vir: SURS, 2010.

Preglednica 5: Delavno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v Rib!evem Lazu in Stari Fužini
(popis 2002).
Delovno
aktivno
prebivalstvo Kmetijske
– skupaj
dejavnosti Nekmetijske Storitvene Neznano
Rib!ev Laz
60
10
43
7
Stara Fužina
236
z
104
122
z
Vir: SURS, 2010.

Podatki o aktivnem prebivalstvu nam pokažejo, da je v Stari Fužini okoli polovice prebivalcev
aktivnih, približno !etrtina prebivalstva je neaktivnih in se šolajo (u!enci, dijaki, študenti),
druga !etrtina pa so upokojenci. Za Rib!ev Laz nimamo podatka o aktivnem prebivalstvu,
vendar je tudi tu približno ena !etrtina šolajo!ih in ena !etrtina upokojencev. V obeh naseljih je
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slaba tretjina prebivalstva delavno aktivnega. Prav tako se v obeh naseljih ve! kot polovica
delavno aktivnega prebivalstva ukvarja s storitvami (predvsem turizem in gostinstvo). V
Rib!evem Lazu nimajo kmetijske dejavnosti, medtem ko se v Stari Fužini s kmetijstvom
ukvarja le še peš!ica ljudi (zaupni podatki). Kar precej, skoraj polovica, delavno aktivnih se v
Stari Fužini ukvarja tudi z nekmetijsko dejavnostjo, ki pa niso storitve. Na žalost za Ukanc
podatkov o aktivnih prebivalcih nisem dobila.
Turizem
»Lepote visokih gor, želja po spoznavanju narave in rekreaciji ter organiziranost in razvoj
osrednje planinske organizacije (PZS) z velikim številom dobro opremljenih planinskih ko!,
gosto mrežo ozna!enih in opremljenih poti ter založenostjo z vodniškim in kartografskim
gradivom so vzroki za velik obisk Julijskih Alp« (Lukan Klavžer et al., 2001). Naselja v okolici
jezera so najboljše možno izhodiš!e za gorništvo in planinstvo po okoliških hribih. Jezero poleti
ponuja prostor za vodne športe, predvsem kopanje. Doma!im turistom se pridružuje vse ve!
tujih. Turiste v Bohinj privablja zlasti nenavadna in mikavna visokogorska pokrajina in gorska
klima. Zimska sezona je zanimiva, ker ponuja šport na snegu in ledu. Najbolj v ospredju je tu
smu!anje na Voglu, kamor se pripelješ z gondolo, in Kobli (Gams, 1996).
Ena glavnih dejavnosti v naseljih v okolici jezera je turizem. Najve! turisti!nih nastanitev je
ravno na obrobnem obmo!ju Bohinjskega jezera. V naselju Rib!ev Laz je najve! hotelov v
Bohinju. Bohinj je turisti!no zacvetel, ko je dobil železnico. »Bohinj je povezala na obe strani s
sodobnim osebnim in tovornim prometom, takrat se je pri!el krepiti zimski in poletni turizem«
(Mahni!, Glavan, 1995).
Preglednica 6: Posamezne komercialne namestitve po vaseh Bohinja.
Naselje
Hoteli Penzioni Apartmaji Sobe
Hiše
Avtokampi Skupaj
Rib!ev Laz
413
118
124
70
725
Stara Fužina
93
72
265
106
16
552
Ukanc
192
34
45
103
24
280
678
Vir: Arh et al., 2006.

Slika 8: Hotel Sv. Janez tik ob Bohinjskem jezeru.

Vir: Bohinj-info, 2010.
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Slika 9: Hotel Zlatorog v Ukancu.

Vir: Bohinj-info, 2010.

Slika 10: Najstarejši hotel v Bohinju je bil Sveti Janez. V njem je delovala tudi pošta.

Vir: Bohinj, 2010.

! Hoteli
V Rib!evem Lazu so štirje hoteli: Jezero, Bohinj in Bellevue ter Pod Voglom. Hotel Bellevue
je v zelo slabem stanju, pri !emer lastniki še ne izkazujejo konkretnejšega kratkoro!nega
interesa za dvig kakovosti. V Ukancu in okolici sta dva hotela: Zlatorog in Ski hotel na Voglu.
V hotelih se ne podpira dodatno dvigovanje števila namestitvenih kapacitet (ob dvigu kakovosti
in kategorizacije se bo najverjetneje število namestitvenih kapacitet v teh objektih celo
zmanjšalo). Potrebujejo pa spodbude za posodobitve in dvig kakovosti ponudbe.
Na splošno hoteli v Rib!evem Lazu in Ukancu propadajo oziroma so v slabem stanju, z izjemo
hotela Jezero in Bohinj (Arh et al., 2006).
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! Penzioni, apartmaji, zasebne sobe in drugi turisti!ni ponudniki
Veliko je apartmajev in ponudbe sob. Pri Sv. Duhu pa že kar nekaj !asa uspešno deluje Hostel
Pod Voglom, ki pa je v slabem stanju, zato je nujna obnovitev.
Na obmo!ju Rib!evega Laza sta dva penziona (Roži!, Kristal) ter nekaj ponudnikov apartmajev
in zasebnih sob. Tudi v Ukancu je nekaj tovrstnih preno!itvenih objektov. Ob!ina Bohinj
spodbuja obnovitve nekaterih objektov v smislu dviga kakovosti (višja kategorije objektov) in
dopolnilnih dejavnosti oz. specializacije.
Na tem obmo!ju turisti!no dejavnost izvajajo: Turisti!no društvo Bohinj, Turisti!na zadruga
Bohinj, Alpinsport, izvajalec prevozov s turisti!no ladjo ter nekaj drugih ponudnikov, predvsem
z gostinsko ponudbo. Komercialne turisti!ne namestitvene kapacitete, gostinska in ostala
turisti!na ponudba pa je na tem obmo!ju nezadostna (Arh et al., 2006).

2.3.3. Promet
Na relaciji Bohinjska Bistrica–Ukanc so leta 1915 za potrebe vojske zgradili vojaško konjsko
železnico. Ker je leta 1917 vedno bolj primanjkovalo konj, so železnico elektrificirali. Na progi
je vsak dan vozilo pet vlakov, od tega sta bila dva za potrebo pošte. Vožnja je v eno smer
trajala dve uri. Železnica se je za vojsko uporabljala do novembra leta1918. Dve leti po vojni so
železnico uporabljali za prevoz turistov do Bohinjskega jezera, nato pa so železnico podrli
(Budkovi!, 1999).
Slika 11: Na!rt vojaške konjske železnice Bohinjska Bistrica–Zlatorog (Ukanc) iz oktobra
1915.

Vir: Budkovi!, 1999.

Slika 12: Enotirna železnica Boh. Bistrica–Ukanc.

Vir: Budkovi!, 1999.
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Danes je promet v bližini jezera skoncentriran na glavno cesto Rib!ev Laz–Ukanc na južni
obali. Poleti je velik problem s parkiriš!i. Ob konicah med vikendi so zaparkirana vsa urejena
parkiriš!a, zato na za!etku naselja Rib!ev Laz in Stara Fužina uredijo za!asna parkiriš!a kar na
kmetijskih površinah, na travnikih. Podoben problem se v Ukancu pojavi pozimi, ko zaradi
velikega obiska smu!iš!a Vogel parkiriš!e odprejo tudi na travniku blizu hotela Zlatorog. Okoli
celotnega jezera je speljana pešpot. Na vzhodu se širša, makadamska pešpot za!ne Pod Skalco
in se po južni strani nadaljuje tik ob cesti proti zahodu. Na obmo!ju kampa Zlatorog se pešpot
izgubi. Ponovno se pri!ne na koncu naselja Ukanc tik ob jezeru. Na tej, severni strani je to
gozdna pot, ki je ožja in ni makadamska. Na širšo makadamsko urejeno pot pridemo, ko se
proti vzhodu kon!a gozd in se pri!nejo površine v zaraš!anju, ki so nekdaj bile pašniki. Ta pot
nas spremlja preko celotnega Fužinarskega zaliva vse do gostiš!a Kramar, kjer je pot že
asfaltirana. Po tej boljši makadamski poti je možno tudi kolesarjenje. Na predelu, kjer pa je pot
gozdna, prevoz s kolesom ni dovoljen zaradi Triglavskega narodnega parka. Kljub prepovedi pa
se mnogo turistov s kolesom zapelje po celotni poti okoli jezera. Problematiko motornega
prometa v okolici Bohinjskega jezera se skuša rešiti že vrsto let, napisane so že strokovne
podlage za pripravo prostorskih dokumentov ob!ine z naslovom Umirjanje prometa v Bohinju
(projekt je predstavljen v nadaljevanju).
Slika 13: Glavni smeri prometne obremenitve.

Vir: Visokogorska jezera…, 2002.

Slika 14: Parkiriš!a ob Bohinjskem jezeru.

Vir: Ob!ina Kranjska Gora, 2010.
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3. TIPOLOGIJA OBALE BOHINJSKEGA JEZERA
Obala je mejna !rta med kopnim in vodo. V najožjem pomenu je to najvišja !rta, do katere
segajo najvišji viharni valovi v !asu visoke plime. Zaradi številnih procesov in ekosistemov na
obali pa obala ni samo sti!iš!e ali !rta med kopnim in vodo, temve! je prehodni pas, ki sega od
vodnega telesa pa vse do prve ve!je spremembe v izoblikovanosti površja (cv: Natek, 2007).
Poznamo morsko, re!no in jezersko obalo. Glede na naklon je lahko strma ali položna. Obale
delimo tudi na nizke, visoke, raz!lenjene in neraz!lenjene. Obala je najbolj odvisna od
kamninske sestave, zgradbenih zna!ilnosti in tektonskega delovanja, pa tudi od procesov v
vodnem telesu (morski ali jezerski tokovi, valovi, plimovanje).
Voda na obalo deluje erozijsko in akumulacijsko. "e voda na obalo deluje s pritiskom vode, s
trganjem osnovne kamnine in z drobljenjem že odtrganega gradiva, govorimo o eroziji
(Kunaver et al., 1998). Mo! erozije je odvisna od delovanja valov (smer, višina, mo! valov),
geološke podlage (tip kamnine, geološke strukture) in morfologije obale (reliefne zna!ilnosti)
(Haslett, 2000). Kadar pa voda na obalo nanaša in odlaga gradivo, takrat govorimo o
akumulaciji (Kunaver et al., 1998). Navedena procesa povzro!ajo valovi, tokovi, plimovanje in
veter, ki lahko odlagajo prineseno gradivo ali pa erodirajo kamninsko podlago, ki grdi obalo.
Ob teh procesih nastajajo erozijske in akumulacijske oblike ali pa kombinacija obeh (Natek et
al., 1997). Erozijske obale so ponavadi visoke obale, ki jih spremljajo razli!no visoka, stenam
podobna strma pobo!ja ali klifi. Akumulacijske obale pa spadajo med nizke obale. Za njih je
zna!ilno, da se erodirano gradivo odlaga v zalivih in zatišnih legah, kjer je upo!asnjeno gibanje
vode. S tem nastajajo: peš!eni otoki, peš!eni polotoki ali kose, nizko leže!i obalni ravninski
svet in kadar vodi pomaga še veter, nastanejo na obali peš!ene sipine (Kunaver et al., 1998).

3.1. GEOMORFNI PROCESI NA JEZERSKI OBALI
Na obalo po ve!ini vplivajo eksogeni procesi, najpomembnejša sta erozija in akumulacija. Za
nekatere obale pa je pomembno tudi endogeno delovanje (potresi, vulkani) (Haslett, 2000).
Na stiku vode s kopnim valovi, tokovi, plimovanje in veter povzro!ajo razli!ne geomorfne
procese. V hrvaški terminologiji se za jezerske procese uporablja izraz lakustrijski procesi. To
naj bi bil skupen naziv za oblikovanje reliefa jezerskih obal in dna (Curi#, Curi#, 1999).
Glavna eksogena procesa, ki potekata tudi na obali Bohinjskega jezera, sta erozija in
akumulacija. Mo! erozije in akumulacije je odvisna tudi od geološke podlage obmo!ja, na
katerem se jezero nahaja. V našem primeru jezero na zahodni, južni in vzhodni strani obdaja
morenski material, z izjemo severozahodne obale pod ostenjem Pršivca, kjer je dachsteinski
apnenec in dolomit. Na severni strani je geološka podlaga je iz dachsteinskega apnenca in
dolomita. Od stare ribogojnice naprej proti vzhodu, pa tudi na severovzhodni strani jezera
sledimo morensko geološko podlago.
Najbolje viden od geomorfnih procesov na obali Bohinjskega jezera je proces akumulacije
gradiva. Lo!imo lahko ve! na!inov akumulacije:
- pobo!ni procesi (graviklasti!ni);
- zasipanje hudournikov;
- deltasta akumulacija Savice;
- jezerska akumulacija (neznatno).
Proces zasipanja jezerske kotanje lahko opazujemo pri hudourniških potokih, ki se izlivajo v
jezero, predvsem pa na zahodnem koncu, kjer v jezero priteka Savica. Manjši potoki s seboj
prinašajo prodnat material s strmih pobo!ij tik nad jezerom, kjer izvirajo. Hudourniške potoke
najdemo tako na severni kot tudi na južni strani jezera. Najve! materiala na zahodni strani
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jezera s seboj prinese reka Savica, ki je tudi najve!ji pritok jezera in je v jezero že nasula
manjšo delto.
Slika 15: Manjša delta reke Savice.

Vir: Strgar, 2010.

Na severozahodni strani jezera potekajo pobo!ni procesi. Kamenje, ki se kruši izpod Pršivca in
Vogarja, jezero po!asi zasipa. Tu ne gre ve! le za prod in pesek, ampak se vmes pojavljajo tudi
ve!je skale; tak material imenujemo pobo!ni gruš!. Meliš!a pod Pršivcem so recentna in zato
še vedno aktivna. Ostala meliš!a na severni strani jezera pa so že fosilna in porasla z gozdom.
Slika 16: Pobo!ni gruš! pod Pršivcem.

Foto: Cerkovnik, 2006.

21

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

Slika 17: Južna stena Pršivca in meliš!a pod njo.

Vir: Pikon, 2010.

Obseg jezerske akumulacije je neznaten. Letni režim nihanja gladine Bohinjskega jezera se
sklada z alpskim snežno-dežnim preto!nim režimom rek na obmo!ju Julijskih Alp. Primarni
višek je spomladi (maj), sekundarni pa jeseni (oktober). Najvišje gladine so v jeseni. Pozimi,
kadar jezero zamrzne, pa se pojavi tudi negativni vodostaj (Enciklopedija, 1987; Bat, 2007).
Nihanja gladine jezera zaradi obilnejših padavin v jesenskem in pomladnem !asu ter zaradi
snežne retinence pozimi poskrbijo, da se na obali akumulira manjša koli!ina novo prinešenega
drobnega peš!eno-prodnatega materiala.
Najmanjši obseg delovanja na obali Bohinjskega jezera imajo erozijski procesi. Lo!imo ve!
vrst erozijskega delovanja valov ali obalne erozije (Natek, 2007):
- udarjanje valov
- hidravli!ni tlak
- abrazija
- drobljenje
- korozija (raztapljanje apnenca)
- solno preperevanje (prisotnost morske vode)
Na erozijsko delovanje nimajo vpliva le valovi, ampak tudi plimovanje, podnebje in biološka
aktivnost, sem štejemo tudi delovanje !loveka (Haslett, 2000).
Na Bohinjskem jezeru ve!je valove povzro!ajo le mo!nejši vetrovi, zanemarljivo valovanje pa
ustvarjata tudi dve turisti!ni ladjici, ki vozita po jezeru.
Erozijske procese lahko na našem obmo!ju spremljamo le na dveh mestih, in sicer na Naklovih
glavah in Na Skalci, kjer vodna gladina erodira živo skalno podlago.
Delovanje erozijskih procesov je pomembno v širšem zaledju jezera, ki zagotavlja sedimente za
proces akumulacije. Akumulacijski procesi so tako v veliki odvisnosti od erozijskega delovanja
(Haslett, 2000).
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V preteklosti smo bili na obali Bohinjskega jezera pri!a tudi delovanju endogenih sil. Zaradi
velikono!nega potresa z epicentrom v Zgornjem Poso!ju leta 1998 se je en del obale pri kampu
Zlatorog posedel v jezero.
Slika 18: Pogreznjena južna obala Bohinjskega jezera ob velikono!nem potresu leta 1998.

Vir: Narava Slovenije, Alpe, 2004.
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3.2. RELIEFNE OBLIKE NA JEZERSKI OBALI
Erozijsko delovanje na obali prepoznamo po zna!ilnih erozijskih oblikah obal: klifi, abrazijske
police in druge erozijske oblike. Akumulacija pa ustvarja peš!ene ali prodnate obale, poznane
kot plaže, peš!ene roglje, kljukaste rte, tombole (akumuliran sediment, ki se iz obale širi v
morje do bližnjega oto!ka) in zemeljske kose (podolgovata nasutina peska vzporedna z obalo)
(Haslett, 2000; Natek, 2007).
Na našem obmo!ju skoraj povsem prevladuje proces akumulacije gradiva, zato ima ve!ina
obale Bohinjskega jezera obliko plaže z razli!no velikimi in oblikovanimi akumuliranimi delci
in kosi.
Na plažah lahko najdemo akumulacije vseh velikosti in oblik, od velikih skalnih blokov, velikih
kot avto, do peš!enih zrn, ki so komaj vidna s prostim o!esom. Akumuliran material lahko
delimo po velikosti, obliki in izvoru. Po velikosti je gradivo lahko veliko kot skale, prod, pesek,
mivka, glina ali mulj. Po obliki lo!imo okrogel in oglat material. Po izvoru pa imamo lahko
kamnit drobir (erodirana skala), mineralni in organski (ogrodja školjk, polžkov in koral)
material. Ker pa je akumulirano gradivo sestavljeno iz velikega števila razli!no velikih in
oblikovanih delcev in kosov, ga lo!imo še po teksturi. Poznamo dobro, zmerno dobro in slabo
razvrš!ena (sortirana) zrna akumuliranega gradiva (slika 19) (Haslett, 2000).
Slika 19: Tekstura akumuliranega gradiva.

Vir: Haslett, 2000.

Akumulacija je v najve!ji meri odvisna od erozije, saj le-ta zagotavlja gradivo, ki se nato
akumulira. Kot že omenjeno, je za jezero pomembnejša erozija v bližnji okolici in ne tista na
njegovi obali. Iz najbližjega zaledja se tako na severozahodni obali jezera pod Pršivcem nabira
oziroma akumulira slabo sortiran material, ki se kruši na pobo!jih Pršivca, ki so iz
dachsteinskega apnenca in dolomita. Pobo!je se tu najhitreje dvigne in material se nabira v
meliš!ih, ki segajo povsem do jezera (slika 16). Naprej proti vzhodu do nekdanje ribogojnice,
na geološki podlagi pobo!nega gruš!a tam na obali še vedno sledimo slabo sortirano
akumulirano gradivo, ki je iz proda in manjših skal. Tik pred ribogojnico pa na obali vidimo
tudi ve!je skale (slika 20).
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Slika 20: Ve!je skale na severni obali jezera.

Foto: Cerkovnik, 2009.

Vidnejša akumulacija poteka tudi na mestih, kjer hudourniški potoki na obalo jezera nanesejo
manjše vršaje proda in peska (slika 33). Stalni dotok Savica pa je v jezeru z akumulacijo
oblikoval manjšo delto (slika 15). Na tem delu je prisoten poplavni gozd in je obala
zamo!virjena.
Na preostali obali Bohinjskega jezera, kjer proces akumulacije ni tako izrazit, zasledimo
zmerno dobro sortiran pesek in prod. V Fužinarskem zalivu, Ukancu, pri kampu Zlatorog, na
zahodni strani Naklovih glav, na obeh straneh mostu pri cerkvi Sv. Janeza in pod Vrtovinom pa
imamo obalo z dobro sortiranim materialom, na teh delih obale je v poletnem !asu najve!
obiskovalcev (kopalcev) in lahko govorimo o plažah. Na nekaj mestih se na peš!eno-prodnati
obali pojavljajo šopi trave. Ponekod pa na obali lahko zasledimo tudi posami!na drevesa tik ob
vodi.
Erozijske procese in z njimi nastale zna!ilne erozijske oblike lahko opazujemo le na južni strani
jezera, kjer jezerska voda na dveh mestih sega neposredno do skalne stene: pri Skalci v
Rib!evem Lazu (slika 34) in na vzhodni strani rta Naklove glave (slika 21).
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Slika 21: Skalnata obala na jugu jezera – Naklove glave.

Foto: Cerkovnik, 2009.

Na obalo pa ima lahko velik vpliv tudi !lovekovo delovanje. Posamezni deli obale v Rib!evem
Lazu, Ukancu, Fužinarskem zalivu in na Naklovih glavah so zato zaradi pove!anega poletnega
obiska precej obremenjeni. Pove!ana obremenitev in tudi preoblikovanost se vrši tudi na južno
obalo, kjer tik ob njej poteka glavna prometna povezava do Ukanca.
V Rib!evem Lazu in Ukancu pa so posami!ni odseki obale tudi mo!no antropogeno
preoblikovani, saj je obala ponekod zazidana s podpornim zidom, narejeni so pomoli in
!olnarne. Pod betonsko-kamnitim mostom v Rib!evem Lazu iz jezera odteka Jezernica.
Slika 22: Betoniran podporni zid pri depandansi Pod Voglom.

Foto: Cerkovnik, 2009.
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Slika 23: Nekdanja !olnarna (1), sedanja !olnarna (2) in pomol (3) za ladjico v Rib!evem Lazu,
v ozadju most (4) !ez Jezernico.

Vir: Društvo…, 2010.

Slika 24: Podporni zid na obali pri gostiš!u Kramar.

Foto: Cerkovnik, 2010.
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Kartografija: Cerkovnik, 2010.
Podlaga karte: Google Earth, 2010.

Slika 25: Procesi in oblike na obali Bohinjskega jezera.
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3.3. TIPI OBALE
Akumulacijski in erozijski procesi ter delovanje !loveka na obali Bohinjskega jezera oblikujejo
posebne oblike. S preu!itvijo teh procesov in oblik sem tako prišla do splošnih zna!ilnosti
obale jezera. Akumulacija na obmo!ju, ki sem ga preu!evala, predstavlja pomemben proces.
Hudourniki tako z akumulacijo nasipavajo zna!ilne oblike – vršaje, ki se pojavljajo vzdolž
severne in južne strani jezera. Zaradi akumulacije Savice je v Ukancu nastala manjša delta.
Pobo!ni procesi na severozahodni strani jezera pod Pršivcem so povzro!ili, da se na obali
akumulira pobo!ni gruš! ter posamezne ve!je in manjše skale. Zanemariti ne smemo tudi sicer
zelo majhnega, a kljub temu pomembnega vpliva jezerske akumulacije, ki na celotno obalo
jezera nasipa manjše koli!ine proda in peska. Erozija s svojo mo!jo deluje na skalne stene Na
Skalci in na Naklovih glavah. Pomembno pa je tudi delovanje !loveka, ki s svojim vplivom bolj
ali manj preoblikuje obalo. Na podlagi vseh teh ugotovljenih zna!ilnosti, ki izhajajo iz procesov
in oblik ter zunanjega izgleda obale, sem dolo!ila tipe obale Bohinjskega jezera in naredila
karto.
Najprej sem na podlagi kriterija !lovekovega vpliva obalo v grobem razdelila na dva ve!ja tipa:
naravna obala in antropogeno preoblikovana obala. Antropogeno obalo sem dolo!ila glede na
vrsto !lovekovih posegov v prostor, ki mo!no ali zmerno vplivajo na preoblikovanost obale, za
razliko od naravne obale, kjer je !lovekov vpliv manjši ali povsem neznaten.
Antropogeno in naravno obalo sem nato na podlagi že prej predstavljenih procesov in oblik na
obali še naprej raz!lenila na osnovne tipe obale. V nekaterih primerih sem nato osnovne tipe
delila še naprej na podtipe, ki izhajajo iz osnovnih. Glavne kriterije za dolo!evanje tipov obale
so mi predstavljali procesi (akumulacija, erozija, delovanje !loveka) in oblike (velikost
materiala), pri nekaterih tipih pa sem si pomagala še z izgledom površja, ki sem ga kartirala na
terenu.
Antropogeno preoblikovano obalo sem na karti ozna!ila s temno vijoli!nimi barvami. Ker sem
na terenu ugotovila, da !lovekovo delovanje na obali lahko povzro!i razli!no mo!no
antropogeno preoblikovano obalo, sem osnovni antropogeni tip obale razdelila na dva podtipa:
- zelo preoblikovana obala, kamor spadajo objekti, kot so pomoli, !olnarne in podporni
zidovi, ki so postavljeni tik na obali in imajo zato velik vpliv nanjo;
- zmerno preoblikovana obala, kamor sem štela vpliv cestne povezave Rib!ev Laz–
Ukanc, ki je od obale sicer oddaljena nekaj metrov, a ima prav tako vpliv nanjo.
V sklopu naravne obale sem na podlagi akumulacijskih in erozijskih procesov in oblik na obali
ter !lovekovega vpliva in svojega opazovanja na terenu dolo!ila naslednje tipe in podtipe:
! peš!eno-prodnat tip obale: dolo!a ga jezerska akumulacija in najmanjše oblike
akumuliranega materiala na obali (pesek in prod);
- podtip nizka peš!eno-prodnata obala – »plaža«: za ta podtip je poleg prej omenjenega
kriterija pomemben še manjši vpliv s strani !loveka, ki to obalo v poletni sezoni uporablja kot
plažo;
- podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi: uporabila sem
kriterij jezerske akumulacije skupaj z ugotovitvijo, da na obali tik ob vodi rastejo ve!ji šopi
trave ali pa grmovje in posamezna drevesa.
! mo!virnat tip obale: kriterij za dolo!itev tipa je bil zunanji izgled obale;
- podtip nizke obale delte Savice: ta podtip je bil dolo!en glede na prejšnji kriterij in na
podlagi akumulacijskega procesa Savice in oblike, ki je zaradi takega delovanja nastala.
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! tip obale na hudourniškem vršaju: kriterij za dolo!itev tipa je bil proces akumulacije, ki ga
povzro!ajo hudourniki.
! tip obale v pobo!nem gruš!u: glavni kriterij za dolo!itev tega tipa je bil proces akumulacije
gradiva na obali:
- podtip prodnata obala s skalami: podtip sem dolo!ila glede na velikost akumuliranega
materiala;
- podtip prodnata obala z ve!jimi skalami: uporabila sem enake kriterije kot za prejšnji
podtip, proces akumulacije in velikost gradiva.
! skalnat tip obale: tip sem dolo!ila glede na zunanji izgled obale, skupaj s procesom erozije.
Preglednica 7: Tipi in podtipi obale z izmerjeno dolžino v metrih.
tip obale
antropogeno
preoblikovana obala
(2140 m)

naravna obala
(9060 m)

podtip obale

zelo preoblikovana
(520 m)
nizka
peš!eno-prodnata
peš!eno-prodnati tip obala – »plaža«
(1220 m)
(2960 m)
mo!virnati tip
nizka obala delte
(200 m)
Savice (560 m)
tip obale na
hudourniškem
vršaju (720 m)
tip obale v
pobo!nem gruš!u
obala s skalami
(520 m)
(1060 m)
skalnat tip (380 m)
antropogeni tip

zmerno preoblikovana
(1620 m)
peš!eno-prodnata
obala s šopi trave in
posameznimi drevesi
(1320 m)

obala z ve!jimi
skalami
(120 m)

Avtor: Cerkovnik, 2010.
Opomba: obseg jezera meri 11,35 km, v naše tipe obale nista všteta pritok Savice in odtok Jezernice. Izmerjene
vrednosti so zaradi napake pri merjenju razdalje iz karte zaokrožene na 20 m.

3.3.1. Antropogeno preoblikovana obala
Gre za obalo, kjer !lovekovi posegi v prostor mo!no ali zmerno vplivajo na preoblikovanost
obale. Ker so posegi v prostor lahko razli!nega obsega in imajo na obalo razli!no mo!an vpliv,
sem antropogeni tip razdelila na dva podtipa.
Zelo antropogeno preoblikovana obala
Za najve!ji !lovekov poseg in s tem mo!no preoblikovanje obale sem štela gradnjo objektov tik
ob vodi (slika 23). Sem spadajo: trije leseni pomoli na južni strani jezera (v Rib!evem Lazu, pri
Sv. Duhu, v kampu Zlatorog), ki so namenjeni ladjici, dve !olnarni prav, tako namenjeni ladjici
(ena v Rib!evem Lazu, druga v kampu Zlatorog), most v Rib!evem Lazu, ki predstavlja glavno
povezavo Spodnje in Zgornje doline, ter na nekaterih delih betonirana škarpa oziroma podporni
zid (kopališ!e Kramar, manjši odsek pri depandansi Pod Voglom, stara !olnarna v Rib!evem
Lazu – Pod Skalco). Ker se jezero po 4. !lenu zakona o TNP nahaja v osrednjem obmo!ju, kjer
po prvem odstavku 13. !lena ni dovoljeno »izvajanje vodnogospodarskih in drugih gradbenih
posegov v strugah vodotokov in na vodnih ter priobalnih zemljiš!ih, razen na hujših erozijskih
žariš!ih in v hudourniških koritih«, sta !olnarni in vsi pomoli postavljeni na lokacijah, kjer so
stali že v preteklosti (Zakon o Triglavskem narodnem parku – Ur.l. SRS, št. 17/81).
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Slika 26: Primer zelo preoblikovane obale – !olnarna in pomol v Ukancu, kamp Zlatorog.

Foto: Cerkovnik, 2009.

Slika 27: Nekdanja !olnarna v Rib!evem Lazu.

Foto: Cerkovnik, 2009.
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Zmerno antropogeno preoblikovana obala
Zmeren vpliv na obalo povzro!ajo objekti, ki so grajeni v neposredni bližini obale, od nje pa so
odmaknjeni le nekaj metrov (3–5 m). V našem primeru sem za to štela cesto Rib!ev Laz–
Ukanc. Ker gre za glavno prometno povezavo do naselja Ukanc, je cesta kar precej
obremenjena. Ve!je obremenitve nastanejo v poletni sezoni, ko obiskovalci tega obmo!ja svoje
avtomobile parkirajo kar ob cesti, na mestih, kjer parkiranje sploh ni dovoljeno. Obala je sicer
nasuta s peš!eno-prodnim materialom, vendar jo zaradi samo nekaj metrov oddaljene ceste in
njenega vpliva nanjo ne moremo ve! šteti med naravne obale.
Slika 28: Zmerno preoblikovana obala – cesta ob južni obali.

Foto: Cerkovnik, 2010.
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3.3.2. Naravna obala
Kot naravno obalo sem opredelila vse predele obale, kjer ni ve!jih !loveških posegov in
obremenitev. Za te obale je zna!ilno, da je !lovekov vpliv nanje manjši ali pa celo neznaten.
Sem tako štejem tudi dele obale, kjer na zunaj ni videti antropogene preoblikovanosti (ni
objektov), vendar pa, predvsem v !asu letne turisti!ne sezone, prihaja do obremenitve. V to
kategorijo tako spada dobrih 9 kilometrov obale jezera (79,8 %).
Peš!eno-prodnati tip obale
Peš!eno-prodnata obala je bila dolo!ena na podlagi akumulacijskega procesa in oblike
akumuliranega materiala. Na obali je tako prisoten pesek in drobnejši prod. Obala je primerna
za kopanje, vendar zaradi svoje oddaljenosti od naselij in ceste ni v interesu kopalcev. Najdemo
jo na severni strani jezera na Bljavi, pred nekdanjo ribogojnico, in na vršaju Govica – Na jami.
Slika 29: Peš!eno-prodnata obala Na jami.

Foto: Cerkovnik, 2010.

Podtip nizka peš!eno-prodnata obala – »plaža«
Pri tem podtipu so upoštevane vse zna!ilnosti peš!eno-prodnatega tipa, poleg tega pa sem
upoštevala tudi dejstvo, da je predvsem v poletnem !asu ta obala obremenjena s številnimi
kopalci in drugimi obiskovalci, zato bi jo lahko imenovali kar plaža. Taka obala poteka od
mostu pri Sv. Janezu pa do gostiš!a Kramar, po celotnem Fužinarskem zalivu, na
severovzhodni strani pod Vogarjem, na vzhodni strani rta Na jami, na zahodu jezera v Ukancu
ter na jugozahodu na obmo!ju kampa Zlatorog. Na južni strani jezera jo zasledimo pri Naklovih
glavah in na obmo!ju, kjer je v bližini Mladinski dom (CŠOD). Na tej obali pod Vogarjem
opazimo posebno antropogeno preoblikovanost, saj so na obali kupi ve!jega proda, ki so ga tja
zložili obiskovalci in na ta na!in tudi spremenili izgled naravne obale.
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Slika 30: Nizka peš!eno-prodnata obala – »plaža« v Fužinarskem zalivu.

Foto: Cerkovnik, 2010.

Podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi
Pri tem podtipu gre za peš!eno-prodnato obalo, kjer na dolo!enih koncih na sami obali rastejo
ve!ji šopi trave. Tak podtip najdemo v Rib!evem Lazu na južni strani pred mostom in prav tako
na južni strani Pod Skalco. Obala je zelo zanimiva za obvodne živali, kot so race, saj v travi
lahko najdejo zavetje. K temu podtipu spadajo tudi deli obale, kjer posamezna drevesa in
grmovje rastejo tik ob vodi. Njihove korenine š!itijo obalo pred erozijskim delovanjem. Podtip
se nahaja na južni strani jezera. V ve!ini primerov spremlja zmerno preoblikovano obalo na
južni strani jezera. Najdemo ga povsod, kjer je cesta od obale malo bolj oddaljena (ve! kot 5 m)
kot v primeru zmerno preoblikovane obale in zato nima ve! takšnega vpliva na samo obalo.
Slika 31: Peš!eno-prodnata obala s posameznimi drevesi na južni strani jezera pri prostoru za
tabornike.

Foto: Cerkovnik, 2010.
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Mo!virnati tip obale
Ta tip obale sem dolo!ila na podlagi zunanjega izgleda obale, ker se razlikuje od vseh ostalih.
Najdemo ga le na vzhodni strani Naklovih glav. Zanj je zna!ilno, da je v zatišni legi, v
manjšem zalivu, ki se nahaja na zavetrni strani Naklovih glav.
Slika 32: Mo!virnati tip na vzhodni strani rta Naklove glave.

Foto: Cerkovnik, 2010.

Podtip nizke obale delte Savice
Delta Savice, na zahodu jezera, je po zunanjem izgledu podobna mo!virnatemu tipu, vendar se
od njega razlikuje po tem, da imamo tu prisoten vodotok, ki v jezero nanaša veliko gradiva,
zato sem ga dolo!ila kot podtip. Mlajši nanosi Savice se pahlja!asto širijo v jezero, na vsaki
strani delte sta v jezeru nastala dva manjša zaliva, zaliv v Ukancu in zaliv v kampu Zlatorog
(slika 15). Ve!ji del delte pokriva poplavni gozd in zato tu nastopa mo!virnata obala. V
poplavnem gozdu rastejo jelše in vrbe, ki so pionirska vrsta. Ekološko je to obmo!je zelo
ob!utljivo, saj je zelo mlado in odvisno od talne vode, ki jo zagotavlja Savica. Na tej obali
oziroma v poplavnem gozdu je edino gnezdiš!e rac na Bohinjskem jezeru. Na samem ustju reke
Savice pa so na obali nasuti ve!ji prodniki.
Tip obale na hudourniškem vršaju
Vršaj je nasutje grobo zrnatega gradiva (proda ali peska) stož!aste oblike na mestih, kjer reka
(v našem primeru hudournik) izstopi iz gorovja oziroma strmejšega pobo!ja ali se steka v ve!jo
dolino (Geografski…, 2005). Za obalo je zna!ilno, da jo je ustvaril proces akumulacije. Na
obali se akumulirajo ve!ji prodniki. V ožji okolici jezera pade letno na vzhodni obali od 2000
do 2500 mm padavin in od 3000 do 3300 mm na zahodni obali jezera (Atlas okolja, 2010).
Tako veliko razliko v koli!ini padavin na vzhodni in zahodni obali lahko pripišemo dejstvu, da
grdo vreme in s tem padavine v Bohinj v ve!ini primerov pridejo od zahoda in jugozahoda.
Poleg tega pa niso samo cikloni tisti, ki povzro!ajo obilne padavine, pomembno vlogo igra tudi
gorski relief, ki povzro!a še orografske padavine. Hudourniki ob ve!jem deževju s seboj
prinesejo velike koli!ine gradiva in na obali nasujejo povsem novo obalo. Tip najdemo na
severni in južni strani jezera, kjer iz višjih predelov, na eni strani Vogarja in Pršivca, na drugi
pa Vogla, pritekajo številni hudourniki.
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Slika 33: Hudourniški vršaj pri depandansi Pod Voglom.

Foto: Cerkovnik, 2010.

Tip obale v pobo!nem gruš!u
Za ta tip je zna!ilno, da ga oblikujejo pobo!ni procesi, pri katerih se material s strmih pobo!ij
kotali vse do obale jezera, kjer obstane, ve!je skale pa najdemo tudi v vodi. Gradivo, ki se
akumulira na obali, je lahko vseh velikosti in oblik – pobo!ni gruš!. Tip najdemo samo pod
steno Pršivca, kjer se pobo!je iz dachsteinskega apnenca in dolomita od jezerske gladine na 527
m najhitreje dvigne na okoli 1500 m visok Pršivec (sliki 16,17). Zaradi razlik v velikosti
akumuliranega gradiva sem ta tip nadalje razdelila še v dva podtipa.
Podtip obale s skalami
Tudi tu so za nastanek obale odgovorni pobo!ni procesi. V tem primeru ni toliko pomembna
velika razlika v nadmorski višini, kot pa strmejše pobo!je v bližini obale. Relief tudi tu ni
uravnan. Na obali je akumuliran manjši in ve!ji prod z manjšimi skalami (do velikosti premera
40 cm). Podtip najdemo na severni strani jezera. Ve!ji sklenjen pas obale (približno 700 m)
poteka od uravnane obale Na jami proti vzhodu do ve!jega hudournika pred nekdanjo
ribogojnico. Material se je tudi na tej obali akumuliral s pobo!ja Pršivca.
Slika 34: Obala s skalami pred nekdanjo ribogojnico.

Foto: Cerkovnik, 2010.
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Podtip obale z ve!jimi skalami
Podtip je nastal s pobo!nimi procesi in akumulacijo gradiva na obali. Bolj natan!no pa smo ga
dolo!ili na podlagi velikosti gradiva. Na prodnati obali so tudi ve!je skale (velikost 1–4 m)
(slika 20). Tak podtip, v dolžini približno 115 m, najdemo le na enem delu severne obale, in
sicer zahodno od opuš!ene ribogojnice.
Skalnat tip obale
To ni obala, kjer bi prevladovale skale, temve! je za tip zna!ilno, da skalnata podlaga sega vse
do vode jezera. Je edini tip obale, kjer je prevladujo!i proces erozija. Najdemo jo na rtu
Naklove glave in Na Skalci v Rib!evem Lazu.
Slika 35: Skalnata tip obale – Na Skalci.

Foto: Cerkovnik, 2009.

37

Kartografija: Cerkovnik, 2010.
Podlaga karte: Google Earth, 2010.

Slika 36: Tipi obale ob Bohinjskem jezeru.

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

38

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

3.4. ODVISNOST TIPOV
ZNA"ILNOSTI OBMO"JA

OBALE

OD

Renata Cerkovnik

FIZI"NOGEOGRAFSKIH

Tipi obale so rezultat fizi!nogeografskih zna!ilnosti izbranega obmo!ja. Nekaj odvisnosti sem
dokazala že v poglavjih o procesih in oblikah na obali. Preverila pa sem, ali lahko govorimo
tudi o odvisnosti naših dolo!enih tipov od geološke podlage, reliefa – naklona, oson!enosti
(ekspozicije) in prsti ter posledi!no rastja.
Na severozahodu, pod ostenjem Pršivca, se pojavlja podlaga iz dachsteinskega apnenca in
dolomita, kjer so nakloni ve!ji (okoli 30°). Tu raste grmi!ast gozd, ki ima tudi varovalno
funkcijo. Od vseh naštetih zna!ilnosti (vrsta podlage, naklon, rastje), ki se pojavljajo le na tem
obmo!ju, je odvisen tip obale v pobo!nem gruš!, ki sem ga tu dolo!ila in se na obali ne
pojavlja nikjer drugje.
Preostanek pobo!ja pod Pršivcem sestavlja pobo!ni gruš!, na tej podlagi so nakloni na obali
blažji. Pobo!je je zmerno strmo, na njem raste listnati gozd. Od te vrste geološke podlage in
ostalih zna!ilnosti na tem obmo!ju sta odvisna dva podtipa obale: podtip obale s skalami in
podtip obale z ve!jimi skalami.
Na zahodu, jugu in vzhodu jezera prevladuje podlaga iz morene, na njej ni ve!jih naklonov.
Tipi obale, ki sem jih dolo!ila na tej geološki podlagi, ne odražajo odvisnosti od nje, saj se na
moreni pojavlja ve! razli!nih tipov, ki so odvisni od drugih fizi!nogeografskih zna!ilnosti.
Od procesov in oblik ter od naklona obmo!ja je odvisen skalnat tip obale na Naklovih glavah
in Na skalci, kjer trdna skalna podlaga prihaja na dan tik ob gladini jezera.
Ostali tipi in podtipi obale so odvisni od procesov in oblik, njihov izgled pa dolo!a tudi
oson!enost oziroma ekspozicija terena. Ker jezero leži v kotanji in ga na južni strani obdajajo
visoke Južne Bohinjske gore je njegova severna stran bolj oson!ena kot južna. Oson!enost je
pomembna za razvoj prsti in posledi!no za rast rastlinstva, ki je na prisojni strani povsem
druga!no kot na osojni. Na južni, osojni strani jezera imamo mešani gozd, ki ga po ve!ini od
jezera lo!i cesta, ponekod pa manjša obmo!ja gozda in posamezna drevesa rastejo tudi tik ob
obali. Kjer zaradi prisotnosti ceste nisem dolo!ila zmerno preoblikovane obale, je na tej strani
ekspozicija vplivala na izgled obale in tu se pojavlja peš!eno-prodnata obala s šopi trave in
posameznimi drevesi. Ekspozicija vpliva tudi na izgled nizke peš!eno-prodne obala, ki se
nahaja na prisojah, ki so primernejše za plažo (kopanje in razne aktivnosti na obali). Sem
spadajo najbolj oson!en del kampa Zlatorog, zahodna stran Naklovih glav in celotna prisojna
(severna) stran jezera.
V jezero priteka tudi ve!ji stalni vodotok (Savica) in številni manjši hudourniki. Zato bi kot
fizi!nogeografski dejavnik nastanka obale lahko štela tudi vodo. Njeno delovanje s procesi in
oblikami smo že upoštevali. Voda pa lahko deluje tudi podzemno. Na zahodu, kjer v jezero
priteka stalni vodotok Savica, voda , ki odteka skozi prod, zastaja in tako imamo tukaj
prisoten zamo!virjen svet z zna!ilnim rastjem, na katerem sem dolo!ila podtip nizke obale
delte Savice, ki se pojavlja le na tem obmo!ju. Na predelih, kjer v jezero pritekajo okoliški
hudourniki, pa imamo prav tako dolo!en poseben tip obale na hudourniških vršajih.
Pri obeh podtipih antropogene obale pa je glavni dejavnik za njihov nastanek vpliv !loveka.
Na terenu sem tudi ugotovila, da je sicer naravna nizka peš!eno-prodnata obala – »plaža«
nastala zaradi pove!anega delovanja s strani !loveka. Na obali, kjer so v neposrednem zaledju
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pašniki in kmetijske površine z ve!jimi obmo!ji vegetacije (v Ukancu in v Fužinarskem
zalivu), se vršijo pritiski tako s strani doma!inov (kmetijstvo) kot tudi s strani obiskovalcev
(turizem).
Na podlagi zgoraj opisanih dejstev lahko potrdim, da so tipi obale odvisni od
fizi!nogeografskih zna!ilnosti in da ti dejavniki vplivajo na njihov nastanek.
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4. ANALIZA OBSTOJE"EGA STANJA – PRIKAZ STANJA
PROSTORA
Raba tal je uporaba zemljiš!, ki jo !lovek povzro!a s svojo dejavnostjo v pokrajini. Je eden
najboljših pokazateljev pokrajinskih struktur in procesov. Razlikujemo med podeželsko
oziroma ruralno (kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacija…) in mestno oziroma urbano rabo tal
(industrija, trgovina, promet, stanovanja…) (Nesre!e…, 2002).
Na rabo tal vplivajo nekateri dejavniki, med njimi je najopaznejša izoblikovanost površja, ki
se odraža v nadmorski višini, nagibu (naklonu) in oson!enosti (ekspoziciji) pobo!ij. Na samo
izoblikovanost površja in posledi!no na rabo tal vpliva tudi litološka sestava. Litološka
sestava pa prav tako lahko pomembno vpliva na rabo tal preko tipov prsti (Nesre!e…, 2002;
Žiberna, 2006). Med družbene zgodovinske dejavnike, ki vplivajo na rabo tal, spadajo
zna!ilnosti kolonizacije, gospodarske razmere v preteklosti in z njimi mo!no povezani
zemljiškoposestni odnosi.
Raba tal se nenehno spreminja, to se kaže v nenehnih spremembah zemljiških kategorij
oziroma njihovih medsebojnih razmerjih (Nesre!e…, 2002).
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Slika 37: Dejanska raba tal.
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Dejanska raba tal se kaže v zastopanosti in razširjenosti zemljiških kategorij. Med zemljiškimi
kategorijami je tudi ve! prehodnih oblik. Skozi zgodovino pa so se ve!krat spremenila tudi
sama razmerja med kategorijami. Nekatere zemljiške kategorije imajo svoje ime bolj po
izgledu kot po dejanski vlogi. Dober primer so pašniki, saj kmetje ponavadi ne pasejo živine
na celotni površin, ki je registrirana kot pašnik. Razmerja med posameznimi kategorijami se
neprestano spreminjajo (ogozdovanje, ozelenjevanje, urbanizacija) (Nesre!e…, 2002).
Dejansko rabo delimo na kmetijske površine (njive, vrtove, travnike, ostale kmetijske
površine = kmet. zemljiš!e v zaraš!anju, kmet. zemljiš!e poraslo z drevjem…), gozdne
površine in ostala nekmetijska zemljiš!a (pozidano in sorodno zemljiš!e, ostalo zamo!virjeno
zemljiš!e, suho, odprto zemljiš!e s posebnim rastlinskim pokrovom…).
Kmetijska raba tal pomeni klasifikacijo zemljiš! glede na njihovo uporabo v kmetijstvu. Po
Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš! lo!imo ve! skupin
dejanske rabe, vsaka skupina se lahko še naprej deli na podrobnejše vrste dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljiš!.
Preglednica 8: Skupine in vrste dejanske rabe tal.
SKUPINA DEJANSKE RABE
VRSTA DEJANSKE RABE
NJIVE IN VRTOVI
Njiva ali vrt
Hmeljiš!e
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
TRAVNIŠKE POVRŠINE
Trajni travnik
Barjanski travnik
TRAJNI NASADI
Vinograd
Mati!njak
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Olj!nik
Ostali trajni nasadi
DRUGE KMETIJSKE
POVRŠINE
Kmetijsko zemljiš!e v zaraš!anju
Plantaža gozdnega drevja
Drevesa in grmi!evje
Neobdelano kmetijsko zemljiš!e
Kmetijsko zemljiš!e, poraslo z gozdnim drevjem
GOZD
Gozd
OSTALA NEKMETIJSKA
ZEMLJIŠ"A
Pozidano in sorodno zemljiš!e
Barje
Trsti!je
Ostalo zamo!virjeno zemljiš!e
Suho, odprto zemljiš!e s posebnim rastlinskim pokrovom
Odprto zemljiš!e brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom
Voda
Vir: Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš! (Uradni list RS, št. 122/2008).
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Preglednica 9: Šifrant in opis dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš! na izbranem
obmo!ju.
SKUPINA
DEJANSKE
RABE

ŠIFRA VRSTA
OPIS DEJANSKE RABE
DEJANSKE
RABE
(najmanjša
površina zajema)

NJIVE IN
VRTOVI

1100 Njiva ali vrt
(1000 m2)

Kmetijska zemljiš!a, ki jih orjemo ali druga!e obdelujemo, in obra!ališ!a,
namenjena obdelavi teh površin,širine do 2 m . Na teh zemljiš!ih pridelujemo
enoletne in nekatere ve!letne kmetijske rastline (žita, krompir, krmne rastline,
oljnice, predivnice, sladkorna pesa, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline,
zeliš!a, jagode itd.). Sem sodijo tudi kmetijska zemljiš!a v prahi. Zemljiš!a, ki
so za!asno zasejana s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za obdobje manj
kot 5 let) in se uporabljajo za košnjo ali pašo ve!krat na leto. V primeru, da so
površine porasle s travno rušo in niso preorane v obdobju ve! kot pet let, se
uvrš!ajo v trajni travnik.

TRAVNIŠKE
POVRŠINE

1300 Trajni travnik
(1000 m2)

Površine kmetijskih zemljiš!, porasle s travo, deteljami in drugimi zelmi, ki se
jih redno kosi oziroma pase. Te površine niso v kolobarju in se ne orjejo. Kot
trajni travnik seštejejo tudi površine, porasle s posameznimi gozdnimi drevesi,
kjer število dreves ne presega 50 dreves/ha. Sem sodijo tudi pašniki v
visokogorju.

DRUGE
KMETIJSKE
POVRŠINE

1410 Kmetijsko
Opuš!ena kmetijska zemljiš!a, ki se zaraš!ajo. Pokrovnost dreves je 20–75 %.
zemljiš!e v
"e se ta zemljiš!a 20 ali ve! let ne uporabljajo za kmetijske namene,!e
zaraš!anju (1000 pokrovnost dreves preseže 75 % in je obseg debel nad 10 cm, preidejo v gozd.
m2)
1500 Drevesa in
grmi!evje (1000
m2)

Površine, porasle z drevesi in grmi!evjem. V ta razred spada obvodna zarast v
primeru, ko so obre!ni pasovi porasli z drevjem oz. grmovjem. Sem
prištevamo tudi meje iz gozdnih dreves, ki ozna!ujejo meje med posameznimi
parcelami in so široke manj kot 10 m. Namen mej je zaš!ita kmetijskih in
drugih površin pred vetrom, erozijo itd.

1800 Kmetijsko
Površine, na katerih se nahajajo mešane površine gozda in kmetijskih površin,
zemljiš!e, poraslo vendar so premajhne, da bi izlo!ili vsako rabo posebej, zato jih uvrstimo v ta
razred.
z gozdnim
drevjem (1000
m2)
GOZD

2000 Gozd (5000 m2)

Gozd je zemljiš!e, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim
gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda.

OSTALA
3000 Pozidano in
V ta razred spadajo vsa zemljiš!a, na katerih so zgradbe, ceste, ki vodijo do
NEKMETIJSKA
sorodno
naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki
ZEMLJIŠ"A
zemljiš!e (25 m2) služi za opravljanje dejavnosti ljudi.
4220 Ostalo
zamo!virjeno
zemljiš!e (5000
m2)

Nizko leže!a zemljiš!a, pogosto poplavljena in ves !as bolj ali manj namo!ena,
ki se ne uporabljajo v kmetijske namene.

5000 Suho, odprto
Negozdna zemljiš!a, pokrita z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki se ne uporabljajo
zemljiš!e s
za kmetijske namene (nerodovitna ali nedostopna). Pokrovnost z vegetacijo ni
posebnim
ve!ja od 75 %.
rastlinskim
pokrovom (5000
m2)
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6000 Odprto zemljiš!e
brez ali z
nepomembnim
rastlinskim
pokrovom (5000
m2)

Nezazidana zemljiš!a z malo ali brez vegetacije, zaradi !esar takšnih površin
ne moremo vklju!iti v kakšen drug razred. Sem sodijo vsa zemljiš!a, prekrita z
golimi skalami, peš!ene plaže in sipine, prodnate površine ob oz. v vodotokih,
meliš!a in ostale odprte površine.

7000 Voda (10 m2)

Površine, pokrite s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v
katerih se nahaja voda.

Vir: Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš! (Uradni list RS, št. 122/2008).

Ugotavljanje dejanske rabe je kljub najsodobnejšim pripomo!kom, kot so sateliti in
ra!unalniki, še vedno vezana tudi na terensko delo, na podlagi katerega se lahko potrdi ali
ovrže kabinetno zasnovane predpostavke. V naravi je pogosto težko medsebojno lo!iti
dolo!ene zemljiške kategorije (Nesre!e…, 2002). Terensko delo je zelo pomembno, ker pa se
ponekod kabinetno delo ne preveri na terenu lahko na kartah dejanske rabe tal najdemo tudi
povsem nerealne primere. Na bohinjsko ob!ino je kmet sam prišel opozoriti, da je na njegovi
parceli v realnem stanju na terenu skalnato pobo!je, na karti pa je ozna!ena dejanska raba
trajni travnik.
V dejanski rabi prostora oziroma rabi tel na prou!evanem obmo!ju prevladuje voda – celotno
Bohinjsko jezero. Zelo velika je tudi površina gozda, ki jezero obdaja na severni in južni
strani.
Na vzhodni in zahodni strani jezera imamo nekaj pozidanih in sorodnih zemljiš!, naselja
Ukanc in Stara Fužina in Rib!ev Laz ter ve!je površine trajnih travnikov, ki obdajajo naselja
in ostala obmo!ja pozidanih zemljiš! (vikend Na jami, hiše pri Sv. Duhu, obmo!je tabornikov
na jugu jezera). V rabo pozidanih in sorodnih zemljiš! spada tudi cesta na južni strani jezera,
ki v ozkem pasu poteka po celotni dolžini. Površine pozidanih in sorodnih zemljiš! so še pri
cerkvi Sv. Duha in prav tako na južni strani na obmo!ju prostora za tabornike. Na severu je le
manjše obmo!je s to rabo Na jami, kjer stoji en vikend, na zahodu pa je ve!je obmo!je, kjer je
kamp Zlatorog. Enako rabo imamo še na vzhodu, kjer je kopališ!e Kramar in dva vikenda
takoj ob njem, ter Na skalci, kjer stoji ve!ja po!itniška stavba.
Na severozahodni strani jezera, kjer so meliš!a, je raba tal suho odprto zemljiš!e s posebnim
rastlinskim pokrovom ter zelo majhen pas rabe odprto zemljiš!e brez ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom.
Na zahodu, kjer se v jezero izliva Savica prihaja do odstopanja rabe tal na karti od dejanskega
stanja, saj je na karti rabe tal obmo!je prikazano kot kmetijsko zemljiš!e v zaraš!anju, v
realnem stanju pa so tam tla zamo!virjena in bi lahko rabo definirali kot ostala zamo!virjena
zemljiš!a (uradna legenda rabe tal Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
Na severovzhodni strani našega obmo!ja, pod Vogarjem, imamo nekaj površin z rabo
kmetijsko zemljiš!e v zaraš!anju. Tudi tu prihaja do nekaterih razlik med prikazom rabe na
karti in v realnem stanju. Te površine v zaraš!anju namre! segajo tudi na obmo!ja, ki so na
karti ozna!ena kot trajni travnik. Na tem koncu je tudi manjše obmo!je rabe drevesa in
grmi!evje, ve! je te vrste rabe na celotni južni strani obale jezera, med cesto in samim
jezerom. V zelo majhnem obsegu pa na Fužinarskem polju lahko najdemo tudi nekaj rabe
njiva oziroma vrt, ki pa se v realnem stanju spreminja iz leta v leto, saj kmetje njive
prestavljajo in zatravljajo.
Odstopanja dejanske rabe od realnega stanja na našem obmo!ju najdemo še v Ukancu: kjer je
ozna!en kamp Zlatorog, je površina kampa ve!ja, kot je vrisana na karti. Naslednje
odstopanje pa je na vzhodni strani pri gostiš!u Kramar: tam je poleg gostiš!a ve!ji travnik, ki
sega vse do jezera, na karti pa je predstavljen kot pozidana in sorodna zemljiš!a.
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4.2. OBMO"JA S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI – STATUS
VAROVANIH OBMO"IJ
4.2.1. Ohranjanje narave
- Obmo!ja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, ki so dolo!ena s Pravilnikom o
dolo!itvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04 in 70/06), ter obmo!ja pri!akovanih
geomorfoloških podzemeljskih in geoloških naravnih vrednot.
Preu!evano obmo!je skoraj v celoti spada v ve! obmo!ij naravnih vrednot. Po Zakonu o
ohranjanju narave (ZON) (Ur. l. RS, št. 96/2004) so naravne vrednote »poleg redkega,
dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del
žive ali nežive narave, naravno obmo!je ali del naravnega obmo!ja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava.« Natan!neje so naravne vrednote dolo!ene v 4. !lenu zakona. Po 37. !lenu
se dolo!i vrsta naravne vrednote. Po šesti to!ki tega !lena pa »minister dolo!i naravne
vrednote in jih razvrsti na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne vrednote.«
Na karti so predstavljene naravne vrednote na preu!evanem obmo!ju (slika 38). Kot naravna
vrednota je zavarovano celotno obmo!je Bohinjskega jezera (št. 4) (po Pravilniku ident. št. 15
V). Na zahodu so kot naravne vrednote ozna!ena obmo!ja grbinastih travnikov (št. 5) (po
Pravilniku ident. št. 5459) pred naseljem Ukanc, vodotok Savica (št. 1) (po Pravilniku ident.
št. 5472) in prisojno ledeniško preoblikovano ostenje Komar!e in Pršivca s toploljubnim
rastlinstvom (št. 2) (po Pravilniku ident. št. 627 V ). Na severni strani jezera sta kot naravni
vrednoti predstavljeni slap oziroma vodotok Govic, ob!asni bruhalnik s slapom, poševna jama
s sifonom na južnih pobo!jih Pršivca nad Bohinjskim jezerom (št. 3) (po Pravilniku ident. št.
278) ter bukov gozd in gabri s krošnjami izjemnih dimenzij na širokem vršaju hudournika na
Beljavi nad severno stranjo Bohinjskega jezera (št. 6) (po Pravilniku ident. št. 5460). Po
celotni vzhodni strani našega izbranega obmo!ja se kot naravna vrednota vle!e vodotok
Mostnica (št. 9) (po Pravilniku ident. št. 189). Pred naseljem Stara Fužina je ohranjena !elna
morena (št. 8) (po Pravilniku ident. št. 590) nekdanjega ledenika, ki je prav tako ozna!ena kot
naravna vrednota. Na južni strani pri cerkvici Sv. Duha in v bližini Skalce naletimo še na
naravno vrednoto nahajališ!a jezerske krede (št. 7) (po Pravilniku ident. št. 4411), ki pa ni
posledica sedanjega jezera, vendar ostanek nekdanje ojezeritve celotnega Bohinja. "isto na
vzhodu sta kot naravni vrednoti predstavljeni še Sava Bohinjka (št. 10) (po Pravilniku ident.
št. 267 V) kot odtok Bohinjskega jezera in eden od dveh povirnih krakov Save ter vodotok
Suha (ni oštevil!en).
Slika 38: Naravne vrednote na obmo!ju.

Vir: Atlas okolja, 2010.
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Po drugi to!ki osmega !lena ZON je za programiranje, planiranje in sprejemanje ukrepov na
podro!ju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena zadolžena lokalna skupnost.
V 33. !lenu ZON je opredeljeno posebno varstveno obmo!je – obmo!je Natura 2000.
Obmo!je Nature 2000 je sestavljeno iz habitatne in pti!je direktive.
- Posebno varstveno obmo!je Julijske Alpe – Triglav (Uredba o posebnih varstvenih
obmo!jih (obmo!jih Natura 2000) – Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08).
V narodnem parku je zaradi izvajanja zahtev Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992
o ohranjanju naravnih habitatov ter prostožive!ih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna
direktiva) dolo!enih šest potencialnih posebnih ohranitvenih obmo!ij. Eden izmed njih je
obmo!je Julijske Alpe, ki obsega tudi naše preu!evano obmo!je (slika 39). Prav tako je
celotno obmo!je Triglavskega narodnega parka posebno obmo!je varstva zaradi izpolnjevanja
zahtev Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prostožive!ih ptic
(Pti!ja direktiva) (TNP, 2010).
Slika 39: Meja osrednjega obmo!ja TNP in obmo!ja Nature 2000.

Vir: Atlas okolja, 2010.

101. !len ZON dolo!a, da je »za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona
sprejme pristojni državni organ ali pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti za podro!je
urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva,
kmetijstva, energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe
prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma in bi lahko pomembno vplival na
zavarovano obmo!je, posebno varstveno obmo!je ali potencialno posebno ohranitveno
obmo!je sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani, potrebno izvesti presojo sprejemljivosti
njegovih vplivov oziroma posledic glede na varstvene cilje teh obmo!ij. Presoje
sprejemljivosti ni treba izvesti za tiste plane, ki so neposredno povezani ali potrebni za
varstvo teh obmo!ij.«
Na podlagi ZON so ustanovljena vsa zavarovana obmo!ja, tudi Triglavski narodni park.
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- Osrednje obmo!je zavarovanega obmo!ja Triglavskega narodnega parka (Zakon o
Triglavskem narodnem parku ZTNP – Ur.l. SRS, št. 17/81, št. 18/81 – popr. in št. 42/86; Ur.l.
RS, št. 8/90 in 35/01; v nadaljevanju ZTNP),
Naše izbrano obmo!je leži znotraj Triglavskega narodnega parka, zato moramo biti pri
posegih in na!rtovanju v prostoru še posebej pozorni tudi na Zakon o Triglavskem narodnem
parku (ZTNP).
»Naravne in krajinske vrednote Bohinja imajo izjemno vrednost in izjemni, vsenarodni
pomen. Zato je del Bohinja vklju!en v Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP) kot
neponovljiv naravni in krajinski fenomen« (Cevc, 1992, str. 142). Glavni namen parka je,
poleg varovanja naravnih vrednot in kulturne dediš!ine, tudi zagotavljanje možnosti za
življenje stalno naseljenega prebivalstva in sonaravni razvoj v parku. Pomembno je tudi
usmerjanje obiskovalcev k ustrezajo!im vrstam rekreacije. Narodni park ponuja možnosti
izobraževanja in raziskovalnega dela (Gore…, 2001, str. 7). Park je bil v današnjih mejah
ustanovljen leta 1981 (Miheli!, 2001, str. 19).
TNP je razdeljen na dva dela glede na strogost varovanja. Osrednje obmo!je je varovano
strožje. Medtem ko je robno obmo!je zaradi stalnega prebivalstva varovano bolj omiljeno.
Osrednje obmo!je obsega visokogorje z redko poseljenimi ali neposeljenimi dolinami,v
našem izbranem obmo!ju zajema celotno jezero in naselje Ukanc, robno pa predvsem
poseljene dele dolin in gozdnatih planot (Gore…, 2001, str. 10). V obmo!ju TNP je glavna
narava, !lovek pa ji mora biti podrejen (Miheli!, 2001, str. 19).
Po 167. !lenu ZON je javni zavod TNP tudi uradni upravljalec zavarovanega obmo!ja TNPja. Po 4. to!ki tega !lena je javni zavod TNP »pristojen dajati oceno ogroženosti in
naravovarstveno soglasje iz 105. !lena tega zakona za posege na obmo!ju Triglavskega
narodnega parka in opravljati kot javno službo naloge organiziranja, izvajanja, usklajevanja in
spremljanja raziskovalnih nalog v zvezi z obmo!jem Triglavskega narodnega parka.«
Po 8. !lenu ZTNP (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 popr.)) morajo ob!ine, ki ležijo na
obmo!ju TNP, imeti plan za razvoj parka. V smernicah morajo opredeliti tudi usmeritve (9.
!len).
Na podro!ju prepovedi so za naše obmo!je pomembne 13., 18., 32. in 34. to!ka 12. !lena, in
sicer:
»13. graditi ali rekonstruirati vodnogospodarske objekte in naprave ter izvajati ukrepe in
posege v vodotoke in vodna zemljiš!a, s katerimi se spreminja koli!ina, kakovost, prostorska
in !asovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo naravne razmere na vodnih in
priobrežnih zemljiš!ih, razen v primerih, !e to terjajo potrebe oskrbe s pitno vodo, oskrba z
vodno energijo manjših obmo!ij znotraj narodnega parka oziroma v njegovi neposredni
bližini ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov in zavarovanja proti zemeljskim in
snežnim plazovom ter poplavam;
18. graditi individualne po!itniške hiše ali po!itniška stanovanja;
32. uporabljati !olne z motorji z notranjim izgorevanjem, razen za reševanje ponesre!encev
ali za druge reševalne namene;
34. obiskovalcem parka šotoriti, parkirati in puš!ati motorna vozila ali prikolice za bivanje
zunaj za to dolo!enih mest.«
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Poleg omejitev za vse obmo!je TNP moram za svoje izbrano obmo!je upoštevati tudi
prepovedi v osrednjem obmo!ju, kamor spada celotno Bohinjsko jezero in naselje Ukanc.
»1. izvajanje vodnogospodarskih in drugih gradbenih posegov v strugah vodotokov in na
vodnih ter priobalnih zemljiš!ih razen na hujših erozijskih žariš!ih in v hudourniških koritih;
2. spreminjanje oblikovitosti in sestave površja z zemeljskimi deli razen v tlorisu objektov in
za potrebe pašništva;
3. graditi nove stanovanjske hiše za stalno ali ob!asno prebivanje prebivalcev, katerih
dejavnost ni vezana na dejavnosti v parku;
4. graditi nove gostinsko-turisti!ne objekte s preno!itvenimi zmogljivostmi, razen planinskih
postojank.«
Zakon o TNP iz leta 1981 je zelo zastarel in ne zadoš!a ve! današnjim potrebam ob!in, ki
imajo svoje ozemlje znotraj obmo!ja TNP. Kritike prebivalcev v TNP zaradi številnih
neskladnosti tako preraš!ajo v kritiko celotnega parka ter vplivajo tudi na oblikovanje
negativnega javnega mnenja pri nastajanju novih zavarovanih obmo!ij.
V robnem obmo!ju narodnega parka se pojavlja predvsem problem ustrezne razvojne politike
za razvoja lokalnega prebivalstva. ZTNP sicer predvideva sprejem skupnega programa
razvoja narodnega parka, vendar so spremenjene družbene razmere onemogo!ile njegov
sprejem in sprejem ustreznih drugih obvezujo!ih dokumentov, tako da je bil ta program razvit
le za posamezne dejavnosti, npr. kmetijstvo in razvoj podeželja, vendar tudi ta del ni bil
vklju!en v druge dokumente tako, kot to predvideva ZTNP.
Prostorsko na!rtovanje in graditev objektov sta soo!eni z opredelitvijo prepovedi, omejitev in
izjem, ki ne sledijo razvoju v prostoru in novih dejavnosti. V obdobju od sprejetja ZTNP se je
trikrat temeljito spremenila sistemska prostorska zakonodaja (v letih 1984, 2002 in 2007),
zato je dolo!evanje ustreznih usmeritev in izhodiš! za pripravo prostorskih aktov in
oblikovanje pogojev za gradnjo razli!nih vrst zelo težavno. Brez spremembe ZTNP za
obmo!je narodnega parka tudi ni mogo!e sprejeti na!rta upravljanja, kakor ga ureja ZON
(TNP, 2010).
Že nekaj let je napisan tudi nov Predlog zakona o TNP, ki je v skladu z ZON ter z evropskimi
smernicami in dolo!ili, vendar do danes še ni bil sprejet. 3. aprila 2008 je bil Predlog zakona
o Triglavskem narodnem parku poslan v Državni zbor RS. 10. decembra 2009 je vlada
Republike Slovenije na 58. redni seji dolo!ila besedilo Predloga zakona o Triglavskem
narodnem parku in ga poslala Državnemu zboru v prvo obravnavo. Javna predstavitev
Predloga zakona o Triglavskem narodnem parku pa naj bi potekala od 10. februarja do 12.
aprila 2010.
Po novem zakonu naj bi se park razdelil na tri varstvena obmo!ja. Naselje Ukanc in
Bohinjsko jezero ne bi ve! spadala v najstrožje osrednje obmo!je. Po 16. !lenu novega
zakona bi Bohinjsko jezero in Ukanc spadala v drugo varstveno obmo!je. V 13. !lenu so
zapisane prepovedi oziroma splošni varstveni režim v narodnem parku, v 15. !lenu pa so
dodane prepovedi še za najstrožje prvo varstveno obmo!je, 16. !len govori o prepovedih v
drugem varstvenem obmo!ju. 22. !len tega novega zakona ureja na!rtovanje in urejanje
prostora v narodnem parku, uzakonjena je vsebinska nadrejenost predlaganega zakona in na
njegovi podlagi sprejetega na!rta upravljanja do prostorskih aktov države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Le-ti morajo biti usklajeni s predlaganim zakonom in na!rtom upravljanja.
V 23. !lenu so zapisana ravnanja, posegi in dejavnosti v TNP. 27. !len ureja promet v parku.
49., 50. in 51. !len govorijo o na!rtu upravljanja, ki ga za dobo 10 let napiše javni zavod. V
šestih mesecih po sprejemu novega zakona naj bi javni zavod dolo!il za!asne upravljalske
smernice, ki bi veljale do sprejema prvega na!rta upravljanja, ki naj bi bil sprejet v dveh letih
(72. !len) (TNP, 2010).
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Slika 40: Nova varstvena obmo!ja v TNP

Vir: Nova obmo!ja, 2010.

- Ekološko pomembno obmo!je Julijske Alpe (po Uredbi o ekološko pomembnih obmo!jih
evid. št. 21100 – Ur.l. RS, št. 48/04).

4.2.2. Varstvo kulturne dediš!ine
Na podro!ju kulturne dediš!ine naj bi se za naše izbrano obmo!je upoštevali naslednji
predpisi:
-Obmo!je kompleksnega varstva kulturne dediš!ine: Julijske Alpe – Triglavski narodni
park (EŠD 7593 v registru nepremi!ne kulturne dediš!ine – Ur.l. RS, št. 25/02), ki se varuje
kot integralna dediš!ina (kulturna krajina),
-Obmo!je nacionalne prepoznavnosti Bohinj (Strategija prostorskega razvoja Slovenije –
Ur.l. RS, št. 76/04),
-Biosferno (MAB) obmo!je Julijske Alpe (UNESCO; Pariz, 10.07.2003).

4.2.3. Varstvo kmetijskih zemljiš!
-Najboljša kmetijska zemljiš!a (1. obmo!je), ki so trajno namenjena kmetijski rabi
(ob!inski planski in izvedbeni akti – namenska raba prostora).

4.2.4. Vpliv ZON in ZVO na na!rtovanje in urejanje prostora ter gradnjo
objektov
Do leta 2002 sta na podro!ju urejanja prostora bila veljavna Zakon o urejanju prostora (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 15/89, RS 71/93) in Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97). Leta 2002
pa sta bila sprejeta Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03) in
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 10/20, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05,
93/05, 120/06).
Zakon o varstvu (ZVO – Ur. l. RS, št. 41/2004) okolja tudi za podro!je urejanja prostora ureja
okoljska izhodiš!a kot obvezno podlago za pripravo planov, programov, na!rtov in drugih
aktov tako kot na podro!jih upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva,
rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi
vodami, oskrbo prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma. Med drugim vsebujejo
okoljsko izhodiš!a okvire za programiranje, planiranje in na!rtovanje posegov v okolje, da se
glede na obstoje!o stopnjo obremenitve okolja ali ob!utljivost okolja za posamezno vrsto
posegov prepre!i, omeji ali zmanjša obremenjenost okolja.
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Poleg teh splošnih pravil ravnanja, h katerim so zavezani nosilci odlo!anja na podro!ju
urejanja prostora, ureja zakon kot poseben ukrep varstva tudi presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe programov in na!rtov na zavarovana obmo!ja in posebna varstvena obmo!ja. Ta
presoja sprejemljivosti po Zakonu o ohranjanju narave je del celovite presoje vplivov po
Zakonu o varstvu okolja.
Eden najpomembnejših ukrepov varstva, s katerim se dosega vklju!evanje vsebin varstva
narave v prostorske akte, so naravovarstvene smernice, ki jih morajo pridobiti vsi na!rtovalci
prostora, tj. država in lokalne skupnosti. Pri na!rtovanju prostora je treba tudi upoštevati
vsebino naravovarstvenih smernic, kar se preverja z naravovarstvenim mnenjem.
Medtem ko se s prostorskimi strateškimi akti odlo!a praviloma o namenski rabi prostora in se
s prostorskimi izvedbenimi akti konkretneje umeš!ajo objekti v prostor ter dolo!ajo pogoji in
merila za njihovo na!rtovanje, je vsebina gradbenega dovoljenja odlo!itev o mikrolokaciji
objekta na zemljiško knjižni parceli, dolo!itev pogojev za priklop objekta na infrastrukturna
omrežja ter pogojev za gradnjo objekta, ki zagotavljajo njegovo varnost.
Zakon o varstvu okolja ureja presojo vplivov izvedbe posegov na okolje za nekatere posege v
okolje s pomembnejšimi vplivi na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja kot pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja.
Zakon o ohranjanju narave ureja naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga
mora pridobiti oseba, ki želi graditi objekt na obmo!ju s statusom varovanega obmo!ja. Poleg
tega ureja tudi presojo sprejemljivosti vplivov posegov v naravo na zavarovana in posebna
varstvena obmo!ja, ki se izvede v okviru okoljevarstvenega soglasja, naravovarstvenega
soglasja, dovoljenja za poseg v naravo in v postopkih izdaje dovoljenja po drugih predpisih,
npr. vodno dovoljenje.
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Vir: Ob!ina Bohinj, 2010 .

Slika 41: Planska raba tal.

4.3. PLANSKA RABA PROSTORA

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

52

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

Plansko oziroma namensko rabo prostora ureja Zakon o urejanju prostora (ZUreP) (Ur. l. RS,
št. 110/2002).
Prostorske ureditve se dolo!ajo in na!rtujejo s prostorskimi akti. Poznamo državne, ob!inske
in skupne prostorske akte (17. !len ZUreP). Po 4. to!ki tega !lena so ob!inski prostorski akti
strategija prostorskega razvoja ob!ine z urbanisti!nimi in krajinskimi zasnovami, prostorski
red ob!ine ter ob!inski lokacijski na!rti.
64. !len ZUreP govori o namenski rabi prostora:
»(1) Prostorski red ob!ine dolo!i za celotno obmo!je ob!ine obmo!ja osnovne namenske rabe
prostora. Obmo!ja osnovne namenske rabe prostora se ob upoštevanju predpisov za
posamezne dejavnosti oziroma podro!ja dolo!ijo glede na fizi!ne lastnosti prostora in
predvideno namembnost dolo!enega prostora. Razli!ne vrste obmo!ij osnovne namenske rabe
prostora se ne smejo prekrivati.
(2) Obmo!ja osnovne namenske rabe prostora se lahko delijo na površine podrobnejše
namenske rabe po na!elih pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja posameznih dejavnosti,
pri !emer mora biti podrobnejša namenska raba v okvirih osnovne namenske rabe. Površine
podrobnejše namenske rabe vklju!ujejo tudi površine namenjene javnemu dobru.«
Namenska raba tal je ozemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje na!rtovano
funkcionalno razsežnost ali socialno-ekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski,
trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).
Po Pravilniku o pripravi prostorskih sestavin dolgoro!nih in srednjero!nih družbenih planov
ob!in v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/2003) se namenska raba prostora deli na
obmo!ja osnovne namenske rabe prostora, ki se po na!elih pretežnosti, združljivosti in
dopolnjevanja posameznih dejavnosti lahko delijo še naprej na obmo!ja podrobnejše
namenske rabe prostora.
Preglednica 10: Osnovna in podrobnejša obmo!ja namenske rabe.
Osnovna namenska raba
1. obmo!ja stanovanj

2. obmo!ja proizvodnih dejavnosti
3. obmo!ja javne infrastrukture

4. mešana obmo!ja

Podrobnejša namenska raba
1.1 obmo!ja eno- in dvostanovanjskih stavb
1.2 obmo!ja ve!stanovanjskih stavb
1.3 stanovanjska obmo!ja za posebne namene
1.4 obmo!ja po!itniških hiš
1.5 stanovanjska obmo!ja s kmetijskimi gospodarstvi
2.1 industrijska obmo!ja
2.2 druga proizvodna obmo!ja
3.1 obmo!ja vzgoje in izobraževanja
3.2 obmo!ja za šport
3.3 obmo!ja zdravstva
3.4 obmo!ja socialnega varstva
3.5 obmo!ja kulture
3.6 obmo!ja javne uprave
3.7 obmo!ja !aš!enja in opravljanja verskih dejavnosti
4.1 obmo!ja urbanih središ!
4.2 obmo!ja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti
4.3 posebna obmo!ja
4.4 turisti!na obmo!ja z nastanitvijo
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5. obmo!ja športno-rekreacijskih in
zelenih površin

6. obmo!ja prometne infrastrukture

7. obmo!ja telekomunikacijske
infrastrukture
8. obmo!ja energetske infrastrukture

9. obmo!ja komunalne in okoljske
infrastrukture

10. obmo!ja površinskih voda

11. obmo!ja mineralnih surovin

Renata Cerkovnik

5.1 obmo!ja za šport in rekreacijo
5.2 parki
5.3 druge zelene površine
5.4 pokopališ!a
6.1 obmo!ja državnih cest
6.2 obmo!ja lokalnih cest
6.3 obmo!ja kolesarskih poti (DK – državne kolesarske poti, LK – lokalne
kolesarske poti)
6.4 obmo!ja prometnih površin izven voziš!a
6.5 obmo!ja železniških prog
6.6 obmo!ja železniških postaj
6.7 obmo!ja letališ! in vzletiš! (IL – letališ!e, IV – vzletiš!e)
6.8 obmo!ja pristaniš!
7.1 obmo!ja objektov in naprav
7.2 telekomunikacijski vodi
8.1 obmo!ja za oskrbo z elektri!no energijo
8.2 daljnovodi (DV – daljnovodi, KV – kablovodi)
8.3 obmo!ja za oskrbo s plinom
8.4 plinovodi
8.5 obmo!ja za preskrbo z nafto in naftnimi derivati
8.6 naftovodi in produktovodi (N – naftovodi, PR – produktovodi)
8.7 obmo!ja za oskrbo s toplotno energijo
8.8 toplovodi
9.1 obmo!ja za oskrbo z vodo
9.2 vodovodi
9.3 obmo!ja za !iš!enje voda
9.4 kanalski vodi
9.5 obmo!ja za ravnanje z odpadki
9.6 obmo!ja za odlaganje odpadkov
10.1 vodna zemljiš!a celinskih voda
10.2 vodna zemljiš!a morja
10.3 obmo!ja vodne infrastrukture
11.1 obmo!ja nadzemnega pridobivalnega prostora
11.2 obmo!ja podzemnega pridobivalnega prostora
12.1 obmo!ja intenzivne kmetijske proizvodnje

12. obmo!ja kmetijskih zemljiš!
13. obmo!ja gozdov
14. obmo!ja za potrebe obrambe
15. obmo!ja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesre!ami
Vir: Pravilniku o pripravi prostorskih sestavin dolgoro!nih in srednjero!nih družbenih planov ob!in v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/2003).
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Poleg namenske rabe so v prostorskih sestavinah grafi!no prikazana tudi obmo!ja varovanj in
omejitev. Obmo!ja varovanj in omejitev so tista zavarovana, ogrožena in druga varstvena
obmo!ja, ki so opredeljena z zakonom oziroma z izvršilnim predpisom, sprejetim na podlagi
zakona, tako da je možna njihova dolo!itev v naravi in na parcelo natan!no. Obmo!ja
varovanj in omejitev se delijo na osnovna in podrobnejša obmo!ja varovanj in omejitev
(Pravilnik o pripravi…, 2003).
Preglednica 11: Osnovna in podrobnejša obmo!ja varovanja in omejitev.
Osnovna obmo!ja varovanj in omejitev
1. vodovarstvena obmo!ja

2. obmo!ja ohranjanja narave

3. obmo!ja varstva gozdov

4. obmo!ja varstva najboljših kmetijskih
zemljiš!
5. obmo!ja varstva kulturne dediš!ine

Podrobnejša obmo!ja varovanj in omejitev
1.1 varstveni pasovi za oskrbo s pitno vodo (stopnja varovanja I., II., III.)
1.2 varstveni pasovi za oskrbo s termalno, mineralno ali zdravilno vodo
(stopnja varovanja 1., 2., 3.)
2.1 naravne vrednote
2.1.1 državnega pomena (NVDP)
2.1.2 lokalnega pomena (NVLP)
2.2 zavarovana obmo!ja (NP – narodni park, RP – regijski park, KP –
krajinski park, NS – naravni spomenik, SNR – strogi naravni rezervat, NR –
naravni rezervat)
2.3 obmo!ja biotske raznovrstnosti
2.3.1 posebna varstvena obmo!ja (PosVO)
2.3.2 ekološko pomembna obmo!ja (EPO)
3.1 varovalni gozdovi državnega pomena
3.2 gozdovi s posebnim namenom državnega pomena
3.3 gozdovi s posebnim namenom lokalnega pomena

5.1 kulturna dediš!ina, razglašena za spomenik državnega pomena
5.2 kulturna dediš!ina, razglašena za spomenik lokalnega pomena

6. obmo!ja za raziskovanje mineralnih
surovin
7. ogrožena obmo!ja (P – poplavna
obmo!ja, E – erozijska obmo!ja, PL –
plazljiva obmo!ja, PZ – plazovita obmo!ja)
8. varovalni in varstveni pasovi (obmo!ij
gospodarske infrastrukture, površinskih
voda in vodne infrastrukture, obmo!ij za
potrebe obrambe, obmo!ij za potrebe
varstva pred naravnimi in drugimi
nesre!ami)
Vir: Pravilniku o pripravi prostorskih sestavin dolgoro!nih in srednjero!nih družbenih planov ob!in v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/2003)
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Na obravnavanem obmo!ju prevladuje namenska raba vodno zemljiš!e. Na severni in južni
strani je obmo!je gozdnato, na severni strani je v planu upoštevan tudi varovalni gozd. Na
meliš!ih pod Pršivcem imamo nerodovitna obmo!ja, sem spada tudi slap in vodotok Govic.
Na zahodni strani v okolici naselja Ukanc prevladuje namenska raba obmo!ij drugih
kmetijskih zemljiš!. Enaka namenska raba je predvidena tudi za višja pobo!ja na obmo!ju
Pršivca in Vogarja. V manjših obsegih pa se pojavlja še na obmo!ju prostora za tabornike na
južni strani jezera, pri Sv. Duhu in na vzhodu od Mostnice !ez hrib proti gostiš!u Kramar.
"isto majhno obmo!je te namenske rabe je tudi Na jami, kjer se nahaja vikend. Na vzhodu, na
Fužinarskem polju, prevladuje namenska raba obmo!ja najboljših kmetijskih zemljiš!. V
celotni dolžini jezera se na južni strani vle!e pas rabe obmo!ja republiške ceste. Ob njej pa je
na zahodu ob kampu Zlatorog namenska raba javna parkiriš!a, ki so prav tako še na Naklovih
glavah ter pri gostiš!u Kramar. Na izbranem obmo!ju je tudi nekaj planske rabe obmo!ja
stanovanj in posami!ne poselitve, tu gre za peš!ico stanovanjskih objektov in vikendov, ki so
nekoliko izven naselja Stara Fužina na vzhodu in Ukanc na zahodu jezera ter posamezne
stanovanjske zgradbe pri Sv. Duhu in na prostoru za tabornike. Opomniti je treba, da je tu
zgrešen vikend Na jami. Nekaj obale Bohinjskega jezera je namenjene tudi obmo!jem za
turizem. Najve!je tako obmo!je je na prostoru kampa Zlatorog, tam je del dejanskega kampa
ozna!en kot planska raba obmo!ja drugih kmetijskih zemljiš!. Obmo!ja za turizem se
pojavljajo še pri hostlu Pod Voglom, Na skalci, na prireditvenem prostoru Pod skalco,
gostiš!e Kramar ter oba vikenda ob njem. Cerkvi Sv. Janeza in Sv. Duha pa spadata v plansko
rabo obmo!ij s centralnimi dejavnostmi.
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Slika 42: Primerjava dejanske in planske rabe tal.

4.4. PRIMERJAVA DEJANSKE IN PLANSKE RABE TAL
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Pri primerjavi dejanske in namenske (planske) rabe me je zanimalo, ali prihaja do kakršnih
koli odstopanj. Po zakonu planska raba upošteva dejansko stanje v prostoru in s tem tudi
dejansko rabo tal. Zaradi lažje primerjave dejanske in planske oz. namenske rabe sem se
odlo!ila, da pri obeh rabah poiš!em tiste, ki naj bi se prekrivale oziroma naj bi predstavljale
isto uporabo zemljiš!a. Na podlagi legend obeh rab tal iz kartografskega prikaza sem dolo!ila
primerjalne rabe tal (preglednica 12).
Preglednica 12: Primerjava dejanske in namenske rabe na izbranem obmo!ju
Primerjalna raba

Vrsta dejanske rabe

urbana raba

!

kmetijska raba

!
!
!
!
!

gozd

!

voda
druga zemljiš!a

!
!
!
!

Podrobnejša namenska raba
" S – obmo!ja stanovanj, posami!na
poselitev
3000 – pozidano in sorodno zemljiš!e
" C – obmo!ja centralnih dejavnosti
" T – obmo!ja za turizem
" RC – obmo!je republiške ceste
" I – javna parkiriš!a
1100 – njiva ali vrt
" 1 – najboljša kmetijska zemljiš!a
1300 – trajni travnik
" 2 – druga kmetijska zemljiš!a
1410 – kmetijsko zemljiš!e v
zaraš!anju
1500 – drevesa in grmi!evje
1800 – kmetijsko zemljiš!e, poraslo z
gozdnim drevjem
2000 – gozd
" G – obmo!ja gozdov
" GV – obmo!ja varovalnih gozd
7000 – voda
" V – vodna zemljiš!a
4220 – ostalo zamo!virjeno zemljiš!e " N – nerodovitna obmo!ja
5000 – suho, odprto zemljiš!e s
posebnim rastlinskim pokrovom
6000 – odprto zemljiš!e brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom

Avtor: Cerkovnik, 2010.

Primerjalno rabo sem potrebovala zaradi lažje primerjave. Zanima me le splošna primerjava
zemljiških kategorij in ne primerjava vseh posameznih zemljiških kategorij obeh rab med
sabo. Primerjalno rabo sem dolo!ila s primerjanjem dejanske rabe in namenske rabe, ki
predstavlja površine s podobno ali enako uporabo dolo!enega zemljiš!a. Moja formula je:
uporaba zemljiš! dolo!ene dejanske rabe = uporaba zemljiš! podobne planske rabe $
primerjalna raba
Primerjalno urbano rabo bom dobila s primerjavo pozidanih in sorodnih zemljiš!a iz dejanske
rabe in obmo!ij stanovanj, posami!ne poselitev, obmo!ij centralnih dejavnosti, obmo!ij za
turizem, obmo!ij republiške ceste in javnih parkiriš!a iz namenske rabe tal.
3000 = S+ C+T+RC+I $ obmo!je urbane rabe
Primerjalno kmetijsko rabo dolo!ujejo njive ali vrtovi, trajni travniki, kmet. zemljiš!a v
zaraš!anju, drevesa in grmi!evje, kmet. zemljiš!a, porasla z gozdnim drevjem iz dejanske
rabe, ki jih bom primerjala z najboljšimi kmet. zemljiš!i in drugimi kmet. zemljiš!i iz
namenske rabe tal.
1100+1300+1410+1500+1800 = 1+2 $ kmetijska raba
Pri primerjalni rabi gozda bom primerjala gozdne površine v dejanski rabi tal ter obmo!ja
gozdov in obmo!ja varovalnih gozdov iz namenske rabe tal.
2000 = G+GV $ gozd
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Primerjava vodnih površin iz obeh rab mi bo pokazala primerjalno rabo voda.
7000 = V $ voda
S primerjavo ostalih zamo!virjenih zemljiš!, suhih, odprtih zemljiš! s posebnim rastlinskim
pokrovom in odprtih zemljiš! brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom iz dejanske rabe
in nerodovitnih obmo!ij iz namenske rabe tal bom dobila primerjalno rabo drugih zemljiš!.
4220+5000+6000 = N $ druga zemljiš!a
Kjer se obmo!je dejanske rabe ne sklada s plansko rabo, lahko govorimo o bodo!ih
spremembah v prostoru.
S primerjavo dejanske in namenske rabe lahko dolo!imo obmo!ja, kjer bo v prihodnje prišlo
do sprememb v rabi tal.
Iz legende dejanske rabe lahko sklepam, da je ta namenjena bolj za potrebe v kmetijstvu, saj
so v legendi podrobneje ozna!ene razli!ne vrste rabe kmetijskih površin. Medtem ko je
planska raba bolj usmerjena v razvoj naselij ter rabe znotraj naselij in ostale rabe, ki je
povezana z gospodarskim razvojem prostora (v legendi je ve! vrst stanovanjske rabe, rabe za
proizvodno dejavnost, infrastrukturo…).
! Na!rtovana sprememba urbane rabe
Pri primerjavi urbane rabe lahko opazim proces urbanizacije (po Dejanu Reberniku poznamo
dva osnovna koncepta razumevanja urbanizacije: na eni strani urbanizacija kot prebivalstvena
rast in prostorska širitev mest in urbanih naselij ter na drugi strani urbanizacija kot socialna,
ekonomska, funkcijska in fiziognomska preobrazba ruralnih obmo!ij v smislu zmanjševanja
razlik med mestom in podeželjem), kadar se urbana raba širi na druge površine.
Na izbranem obmo!ju ni veliko urbane rabe, kljub temu lahko ve!jo spremembo urbanih
površin zasledimo v Ukancu na obmo!ju kampa Zlatorog. V teh spremembah ne gre za pravo
urbanizacijo, vendar je le nakazano širjenje urbanih površin. V planski rabi je obmo!je kampa
nekoliko pove!ano na ra!un gozdne rabe. Na istem obmo!ju je del dejanske urbane rabe
kampa v planu namenjen kmetijski rabi, in sicer za druga kmetijska zemljiš!a. Po zakonih naj
se kamp ne bi smel širiti, prav tako pa po mojem mnenju ni smiselno zmanjševanje površin
obstoje!ega kampa. Ve!je spremembe v urbani rabi lahko opazimo še na jugu jezera, pri Sv.
Duhu. Na obmo!ju centra za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD) je v dejanski rabi
ozna!eno zelo veliko obmo!je urbane rabe, ki pa v realnem stanju ni tako, saj je v okolici
stavbe manjši travnik, nato pa se pri!nejo gozdne površine. Realnemu stanju se tako bolj
približa na!rtovano plansko stanje, ki ima obmo!je stavbe CŠOD ozna!eno kot obmo!je za
turizem, okolica pa je predvidena za obmo!je drugih kmetijskih zemljiš!, v realnem stanju je
to omenjeni travnik. Podobno napako dejanske rabe, kot je prejšnja, zasledimo še na obmo!ju
kopališ!a Kramar. Tam je v dejanski rabi površina ozna!ena kot urbana raba oziroma
pozidano in sorodno zemljiš!e, v realnem stanju pa je na tem obmo!ju travnik. Vendar moram
povedati, da se travnik v najve!ji meri uporablja za namene turizma, kot kopališ!e.
Na!rtovana raba je kmetijska raba, in sicer najboljša kmetijska zemljiš!a. Zaradi velikega
pritiska turizma poleti na ta del obale, tu ne bi predlagala obmo!ja najboljših kmetijskih
zemljiš!, vendar rabo v obliki urejenega travnika (sedanje stanje), ki lahko prenese tudi ve!je
obremenitve.
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! Spremembe kmetijske rabe
Pri spremembah kmetijskih površin lahko govorimo o procesu ozelenjevanja, kadar njivske
površine spremenimo v travnike. Ker sem v našem primeru primerjala kmetijsko rabo, kamor
sodijo tako njive kot travniki, bolj posplošeno tega procesa nisem zasledila. Na travnikih in
pašnikih, ki se pri!nejo zaraš!ati, lahko govorimo o procesu ogozdovanja.
Najve!je spremembe kmetijske rabe tal na mojem obmo!ju so na!rtovane na severovzhodni
obali jezera pod Vogarjem. Obmo!je kmetijske rabe trajni travnik, kmetijsko zemljiš!e
poraslo z gozdom, drevesa in grmi!evje in kmetijska zemljiš!a v zaraš!anju so v na!rtovani
rabi prepuš!ena nadaljnjemu zaraš!anju in s tem ogozdovanju, na tem obmo!ju naj bi v
prihodnje bila raba tal gozd.
! Spremembe gozdne rabe
Pri teh spremembah prihaja do procesa kr!enja gozda in nato uporabo pridobljenih površin za
razli!ne namene.
Najvidnejše spremembe gozdne rabe na mojem obmo!ju so na!rtovane za obmo!je vzpetine
Vrtovin med glavno cesto, ki povezuje Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino in gostiš!em
Kramar. Po planu naj bi bilo to celotno obmo!je namenjeno kmetijski rabi, in sicer drugim
kmetijskim zemljiš!em, dejanska raba pa je gozd, na vrhu vzpetine in ob obali jezera pa sta
dva manjša travnika. Prav tako je na!rtovano kr!enje gozdnih površin na zahodu obale jezera
pri naselju Ukanc, kjer naj bi gozdne površine (dejansko zamo!virjen svet) ob vodotoku
Savici in njenem izlivu v jezero zamenjala kmetijska raba.
! Spremembe vodne površine
Kadar govorimo o spremembah vodnih površin, gre lahko za proces osuševanja, melioracije
ali za poplavljanje druge rabe tal.
Sprememba je na!rtovana za obmo!je jezera Pod skalco na vzhodni obali, kjer je v na!rtu
ozna!ena turisti!na raba. Za ta predel obale je že dlje !asa v na!rtu gradnja nove !olnarne.
! Spremembe površine drugih zemljiš!
Med površine drugih zemljiš! spadajo nerodovitna obmo!ja, ki so zamo!virjena ali skalnata
in na njih ni mogo!a ne urbana in ne kmetijska raba. Na njih ponavadi zasledimo slaboten
gozd z malo ali ni! drevesi oziroma samo grmi!evje.
V mojem primeru imamo na zahodu jezera pri izlivu Savice zelo majhno obmo!je poplavnega
oziroma zamo!virjenega gozda, v katerem se ve!ino leta zadržuje voda. Tam so te površine v
planski rabi predstavljene kot kmetijska raba. Podoben primer je na severozahodni strani pod
steno Pršivca, kjer raste grmi!ast gozd, planska raba za to obmo!je pa je kmetijska. Zastavlja
se mi vprašanje, kaj bi s tako rabo na teh dveh obmo!jih lahko pridobili. Skoraj nemogo!e
oziroma zelo težko je nerodovitno obmo!je spremeniti v obmo!je s kmetijsko rabo.
Z nepravilnim spreminjanjem rabe tal lahko na nekatere pokrajinske prvine vplivamo celo
negativno. Izsekavanje gozda lahko pripelje do erozije prsti, sploh !e je obmo!je zelo strmo.
To bi se lahko zgodilo v primeru pod Pršivcem. S spremembo rabe na obmo!ju izliva Savice
pa bi izgubili edinstven ekosistem, ki ga drugod okoli jezera ni. Planske spremembe pa niso
vedno zgolj širitve dejavnosti v prostoru, temve! gre ve!inoma le za natan!nejšo opredelitev
dejanske rabe prostora v skladu z novo prostorsko zakonodajo. Gozdna raba je tako lepo
lo!ena na obmo!ja gozdov, ki se jih lahko izkoriš!a, in obmo!ja varovalnih gozdov. Enako
velja za kmetijske površine, ki so razdeljene na najboljša kmetijska zemljiš!a, ki jih je
potrebno varovati predvsem pred pozidavo in širjenjem poselitve, in druga kmetijska
zemljiš!a. Morda bi bilo dobro tudi v planski rabi kmetijske površine še malo bolj raz!leniti,
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kot je to prikazano v dejanski rabi tal. V naravi, na terenu je pogosto težko lo!evati dolo!ene
rabe, saj so v procesu spreminjanja ravno nekje vmes med tipi!nimi oblikami. Za
nestrokovnjaka je težko lo!iti na primer dejansko rabo kmetijska zemljiš!a z gozdnim
drevjem in rabo drevesa in grmi!evje, obe pa spadata med kmetijsko rabo. Delitve rabe tal bi
morale biti pregledne, kar pa je ravno zaradi nenehnih procesov v okolju zelo težko.
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5. USKLAJENOST PLANSKE RABE S FIZI"NO IN
DRUŽBENOGEOGRAFSKIMI ZNA"ILNOSTMI OBMO"JA
Ker sem že v poglavju o tipih obale prišla do ugotovitve, da so tipi obale odvisni tudi od
fizi!no in družbenogeografskih zna!ilnosti obmo!ja, me zanima, ali je planska oziroma
na!rtovana raba usklajena s tipi obale, se pravi z naravnimi in družbenimi razmerami na
obmo!ju. Do rezultatov usklajenosti sem prišla na podlagi prej dolo!ene primernosti. Za vsak
tip obale sem najprej preverila, ali je glede na fizi!no in družbenogeografske zna!ilnosti
primeren ali morda pogojno primeren (primeren pod dolo!enimi pogoji) ali pa celo ni
primeren za plansko rabo na obmo!ju, kjer se nahaja. Glavna merila za dolo!itev primernosti
so bile naravne in družbene zna!ilnosti obale posameznega tipa. V preglednici sem upoštevala
le plansko rabo tik ob obali jezera, izjema je le planska raba republiške ceste, ki sem jo prav
tako upoštevala, saj je v neposredni bližini obale. Dolo!ila sem, kateri tip ali podtip obale je
primeren za dolo!eno namensko rabo tal. Nato pa sem na karti preverila še usklajenost
posamezne namenske rabe s tipi obale, ki sem jo dolo!ila na obmo!ju.

5.1. PRIMERNOST TIPOV OBALE ZA NAMENSKO RABO TAL
Preglednica 13: Primernost tipov obale.
Namenska raba
obmo!ja obmo!je najboljša
republiške kmetijska
za
turizem ceste
zemljiš!a

Tipi obale
Antropogeni tip

Zelo
preoblikovana
obala
Zmerno
preoblikovana
obala

Peš!eno-prodnat
tip
Nizka
peš!eno-prodnata
obala – »plaža«
Peš!eno-prodnata
obala s šopi trave
in posameznimi
drevesi
Mo!virnati tip
Nizka obala na
delti Savice
Tip obala na
hudourniškem
vršaju
Tip obala v
pobo!nem gruš!u
Obala s skalami
Obala z ve!jimi
skalami
Skalnat tip
Legenda: + primerno
0 pogojno primerno
- neprimerno
Avtor: Cerkovnik, 2010.

druga
obmo!ja
kmetijska obmo!ja varovalnih
zemljiš!a gozdov gozd
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obmo!ja

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

0

-

-

-

+

-

-

0

-

+

+

0

-

-

-

0
-

-

-

+
+

+

-

0

-

-

-

+

+

0

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

0
+

+
+

+
-

-

-

+
0

+
-

-

0

-

62

Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obrežja Bohinjskega jezera

Renata Cerkovnik

Antropogena podtipa sta po zna!ilnostih odvisna od delovanja !loveka in njegovega vpliva na
preoblikovanost obale. Pomoli in !olnarne, ki so zastopani v tem tipu obale, so namenjeni za
turizem. Zato je za ta podtip obale najbolj primerna namenska raba obmo!ja za turizem in
obmo!je republiške ceste, ki pa ni tik ob obali, ampak je od nje oddaljen le nekaj metrov.
Ostale namenske rabe na antropogenem tipu obale niso primerne. Kljub temu da !lovek
vpliva tudi na kmetijske površine, teh nisem ozna!ila kot primerne za to obalo, saj na obali ni
povzro!ene ve!je ali zmerne preoblikovanosti.
Peš!eno-prodnat tip obale je odvisen od jezerske akumulacije gradiva, primeren je za kopanje
vendar zaradi svoje oddaljenosti od naselij in cest ni v interesu kopalcev. Zaradi teh lastnosti
sem ga dolo!ila kot pogojno primernega za namensko rabo obmo!ja za turizem. V zaledju
obale tega tipa raste listnat ali iglast gozd, zato je ta obala primerna za namensko rabo
gozdov.
Nizka peš!eno-prodnata obala – »plaža« je nastala zaradi pove!anega delovanja s strani
!loveka. Na obali, kjer so v neposrednem zaledju pašniki in kmetijske površine z ve!jimi
obmo!ji vegetacije (v Ukancu in v Fužinarskem zalivu) se vršijo pritiski tako s strani
doma!inov (kmetijstvo) kot tudi s strani obiskovalcev (turizem). Ker je relief v zaledju te
obale po ve!ini uravnan, sem kot primerno namensko rabo za to obalo dolo!ila najboljša
kmetijska zemljiš!a in druga kmetijska zemljiš!a. Kot pogojno primerno sem dolo!ila rabo
obmo!ja za turizem. Pomembno je, da na tej obali zaradi pritiskov !loveka ne pride do
prevelikega preoblikovanja, s tem je mišljena predvsem gradnja kakršnih koli objektov na
obali, saj potem te obale ne bi ve! mogli šteti k naravni obali. Turizem je tu mišljen le v
smislu rekreacije in športnih aktivnosti. Zato bi za ta tip obale predlagala kar novo namensko
rabo, in sicer obmo!ja za šport in rekreacijo. Ker takšno obalo najdemo tudi na obmo!ju, kjer
je v zaledju gozd, sem kot pogojno primerno namensko rabo dolo!ila tudi obmo!ja gozdov in
varovalnih gozdov.
Podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi je odvisen od gozdnega
zaledja, zato sem kot primerno rabo dolo!ila obmo!je gozdov. Ker pa se podtip nahaja v
bližini ceste, ki ima nanj prev tako vpliv, sem kot pogojno primerno plansko rabo za ta podtip
dolo!ila še obmo!je republiške ceste.
Obala mo!virnatega tipa je odvisna od zatišne, zavetrne lege za rtom. V zaledju raste gozd.
Kot primerno rabo sem tu dolo!ila gozd in varovalni gozd.
Podtip nizka obala na delti Savice je zaradi svoje mladosti površja zelo ob!utljiv. Poraš!a ga
poplavni gozd, zato sem kot najprimernejšo namensko rabo za to obalo dolo!ila gozd in
varovalni gozd. S stališ!a uporabnosti bi obmo!je lahko uporabljali za namene turizma, kot
izobraževalna funkcija. Neprimerna pa je na tem mestu raba kakršne koli poselitve in
kmetijskih površin. Pogojno primernost sem dolo!ila za nerodovitno rabo, saj zaradi aktivnih
procesov površje tu še vedno nastaja in se stalno preoblikuje.
Tudi na obali na hudourniškem vršaju gre za mlado površje. Zaradi ob!asnega delovanja
hudournikov obala ni primerna za nobeno drugo rabo razen namensko rabo nerodovitno.
Obala v pobo!nem gruš!u je odvisna od erozijskih procesov na bližnjih pobo!jih in
akumulacije gradiva na njej. Tudi tukaj gre za mlado površje, ki se še vedno spreminja in
oblikuje. Zato na njem najdemo le grmi!ast gozd, ki ima tudi varovalno funkcijo. Kot
primerno plansko rabo sem zaradi nenehnega spreminjanja površja za to obalo dolo!ila
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nerodovitno rabo. Ker pa je v bližnjem zaledju na dolo!enih delih prisoten tudi gozd, sem kot
primerno ozna!ila še namensko rabo gozd in varovalni gozd.
Za oba podtipa, obala s skalami in obala z ve!jimi skalami, je zna!ilno, da sta nastala na
geološki podlagi pobo!ni gruš!. V zaledju obale raste listnat gozd, nad obalo z ve!jimi
skalami je tudi varovalni gozd. Primerna raba za ta dva podtipa je zato gozd in varovalni
gozd. Ostale rabe pa so za tako obalo neprimerne.
Skalnat tip obale oblikuje erozijsko delovanje. Na obali je le gola skala, ki je bolj ali manj
strma. V neposrednem zaledju je gozdna površina (Naklove glave) ali pa obmo!je za turizem
- po!itniški dom (Na skalci). Primerna raba za ta obmo!ja je gozdna raba. Zaradi že obstoje!e
zgradbe (Na skalci) pa je lahko pogojno primerna tudi raba za turizem.

5.2. USKLAJENOST PLANSKE RABE
a) Obmo!ja za turizem
Primernost tipov obale:
- primerni: antropogeni tip
- pogojno primerni: peš!eno-prodnat tip, podtip nizka peš!eno-prodnata obala, podtip
nizka obala na delti Savice, skalnat tip
- neprimerni: podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi,
mo!virnati tip, tip obala na hudourniškem vršaju, tip obala v pobo!nem gruš!u, podtip obala s
skalami, podtip obala z ve!jimi skalami
Usklajenost namenske rabe obmo!ja za turizem:
Planska raba je usklajena le z antropogeno obalo pri gostiš!u Kramar in še tam samo del
obale, kjer se nahaja sam objekt gostiš!a.
Pogojno je usklajena na obmo!ju kampa Zlatorog, kjer je nizka peš!eno-prodna obala in Na
skalci, kjer je skalnat tip obale.
Planska raba za turizem bi bila primerna še na obmo!jih v Fužinarskem zalivu, v Ukancu in
pod Vrtovinom ter na Naklovih glavah, kjer je nizka peš!eno-prodnata obala. Na teh
obmo!jih se poleti pove!a pritisk s strani turistov. Na karti dolo!ena planska raba v
Fužinarskem zalivu so najboljša kmetijska zemljiš!a, zaradi zaš!ite najboljših kmetijskih
zemljiš! pa bi bilo potrebno razmisliti o ustreznosti planske rabe. Zato tu predlagam, da se
planska raba v ozkem pasu ob obali spremeni v namensko rabo obmo!ja za šport in
rekreacijo, na katerih je turizem sprejemljivejši. Na obmo!ju obale v Ukancu je planska raba
druga kmetijska zemljiš!a in kljub temu da površine niso tako ob!utljive kot najboljša
kmetijska zemljiš!a, bi tudi za ta del obale predlagala, da se v ozkem pasu dolo!i namensko
rabo obmo!ja za šport in rekreacijo. Enako pa velja tudi za Naklove glave, kjer je sedaj
na!rtovana gozdna namenska raba.
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b) Obmo!je republiške ceste
Primernost tipov obale:
- primerni: antropogeni tip
- pogojno primerni: podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi
drevesi
- neprimerni: peš!eno-prodnati tip, podtip nizka peš!eno-prodnata obala, mo!virnati
tip, podtip nizka obala na delti Savice, tip obala na hudourniškem vršaju, tip obala v
pobo!nem gruš!u, podtip obala s skalami, podtip obala z ve!jimi skalami, skalnati tip obale
Usklajenost planske rabe obmo!je republiške ceste:
Planska raba je usklajena s podtipom zmerno preoblikovana obala na obmo!ju ceste od
Rib!evega Laza do Ukanca. Prav tako je usklajena tudi s podtipom peš!eno-prodnata obala s
šopi trave in posameznimi drevesi, ki spremlja prej omenjeni antropogeni tip obale na južni
strani jezera.
c) Najboljša kmetijska zemljiš!a
Primernost tipov obale:
- primerni: podtip nizka peš!eno-prodnata obala
- pogojno primerni: /
- neprimerni: antropogeni tip, peš!eno-prodnati tip, podtip peš!eno-prodnata obala s
šopi trave in posameznimi drevesi, mo!virnati tip, podtip nizka obala na delti Savice, tip obala
na hudourniškem vršaju, tip obala v pobo!nem gruš!u, podtip obala s skalami, podtip obala z
ve!jimi skalami, skalnati tip obale
Usklajenost planske rabe najboljših kmetijskih zemljiš!:
Namenska raba najboljših kmetijskih zemljiš! v Fužinarskem zalivu je usklajena s podtipom
nizke peš!eno-prodnate obale. Kot sem že omenila, je na tem obmo!ju jezerska obala od
kmetijskih površin lo!ena z neasfaltirano pešpotjo, zato bi za ta pas med jezerom in potjo
predlagala namensko rabo obmo!je za šport in rekreacijo, ki bi bil bolj primeren za dolo!en
tip obale. Na obmo!ju kopališ!a pri Kramarju pa, kot že omenjeno, prihaja do neusklajenosti
planske rabe in antropogenega tipa obale. Na tem delu je na antropogenem tipu na!rtovana
planska raba najboljših kmetijskih zemljiš!. Podporni zid na obali zadržuje abrazijo obale in s
tem ohranja manjši rt, na katerem je namenska raba najboljša kmetijska zemljiš!a, v realnem
stanju pa je tu travnik, ki je poleti zaradi turizma pod velikim pritiskom. V konflikt tu
prihajata dve za to obmo!je pomembni dejavnosti, kmetijstvo in turizem. Zaradi pritiskov s
strani turizma na obmo!ju predlagamo druga!no plansko rabo. Bolj primerna za to obmo!je bi
bila namenska raba obmo!ja za šport in rekreacijo ali pa obmo!je turizma.
d) Druga kmetijska zemljiš!a
Primernost tipov obale:
- primerni: podtip nizka peš!eno-prodnata obala
- pogojno primerni: /
- neprimerni: antropogeni tip, peš!eno-prodnati tip, podtip peš!eno-prodnata obala s
šopi trave in posameznimi drevesi, mo!virnati tip, podtip nizka obala na delti Savice, tip obala
na hudourniškem vršaju, tip obala v pobo!nem gruš!u, podtip obala s skalami, podtip obala z
ve!jimi skalami, skalnati tip obale
Usklajenost planske rabe druga kmetijska zemljiš!a:
Na karti lahko popolno usklajenost planske rabe drugih kmetijskih zemljiš! z nizko peš!enoprodnato obalo zasledimo na zahodu jezera v Ukancu in na vzhodu rta Na jami ter pod
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Vrtovinom. Ker pa je za to obalo zna!ilno, da je odvisna od !lovekovega vpliva (turizem), za
obmo!je v Ukancu in pod Vrtovinom na obalnem pasu predlagam plansko rabo obmo!je za
šport in rekreacijo. Na obmo!ju Na jami pa naj ostane gozdna raba, saj tam ni veliko
kopalcev.
Na karti je ve! obmo!ij namenske rabe drugih kmetijskih zemljiš!, ki pa niso usklajena z
dolo!enim tipom ali podtipom obale. Manjše obmo!je neusklajene namenske rabe je pri
cerkvi Sv. Duha. Neusklajenost je tudi na obmo!ju delte Savice, kjer je dolo!en nizki tip
obale na delti Savice.
Za obmo!je pri Sv. Duhu predlagam namensko rabo obmo!je za šport in rekreacijo (v
neposredni bližini se nahaja tudi Hostel Pod Voglom). Na obmo!ju delte Savice pa bi
predlagala namensko rabo varovalni gozd, lahko pa tudi rabo obmo!ja za turizem, vendar le v
funkciji za izobraževalne namene.
e) Obmo!ja gozdov
Primernost tipov obale:
- primerni: peš!eno-prodnat tip, podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in
posameznimi drevesi, mo!virnati tip, podtip nizka obala na delti Savice, podtip obala s
skalami, podtip obala z ve!jimi skalami
- pogojno primerni: podtip nizka peš!eno-prodnata obala, tip obala v pobo!nem
gruš!u, skalnati tip obale
- neprimerni: antropogeni tip, tip obala na hudourniškem vršaju
Usklajenost planske rabe obmo!ja gozdov:
Na obmo!ju od Fužinarskega zaliva, kjer prevladuje nizka peš!eno-prodnata obala, ki je za
rabo obmo!ja gozdov pogojno primerna, pa vse do nekdanje ribogojnice, kjer pred njo
zasledimo peš!eno-prodnati tip obale, je namenska raba usklajena z omenjenima tipoma
obale. Prav tako je s tipi obale usklajena tudi gozdna raba Na jami, saj imamo tam na vzhodni
strani rta nizko peš!eno-prodnato obalo, na zahodu pa peš!eno-prodnati tip obale. Popolno
usklajenost rabe s podtipom peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi
najdemo še na nekaterih predelih na južni strani obale jezera. Na zahodni obali na Naklovih
glavah pa bi zaradi nizke peš!eno-prodnate obale –»plaže« predlagala pas namenske rabe
obmo!ja za šport in rekreacijo.
f) Obmo!ja varovalnih gozdov
Primernost tipov obale:
- primerni: mo!virnati tip, podtip nizka obala na delti Savice, tip obala v pobo!nem
gruš!u, podtip obala s skalami, podtip obala z ve!jimi skalami
- pogojno primerni: /
- neprimerni: antropogeni tip, peš!eno-prodnat tip, podtip nizka peš!eno-prodnata
obala, podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi, tip obala na
hudourniškem vršaju, skalnati tip obale
Usklajenost planske rabe obmo!ja varovalnih gozdov:
Ta namenska raba je s tipi obale usklajena na obmo!ju zahodno od nekdanje ribogojnice, kjer
je obala z ve!jimi skalami, ter na obmo!ju pod Pršivcem, na obali v pobo!nem gruš!u. Takoj
poleg te rabe je na tem obmo!ju še namenska raba nerodovitno obmo!je, za katero bi prav
tako predlagala, da se spremeni v plansko rabo obmo!ja varovalnih gozdov, saj se bodo
gruš!nata pobo!ja v prihodnje zagotovo zarasla s pionirskimi vrstami in bo ob!utljivo
obmo!je postalo gozdnato. Namensko rabo varovalnega gozda bi zaradi ob!utljivosti
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ekosistema in ranljivosti mladega površja predlagala še na obmo!ju nizke obale na delti
Savice.
e) Nerodovitna obmo!ja
Primernost tipov obale:
- primerni: tip obala na hudourniškem vršaju, tip obala v pobo!nem gruš!u
- pogojno primerni: podtip nizka obala na delti Savice
- neprimerni: antropogeni tip, peš!eno-prodnat tip, podtip nizka peš!eno-prodnata
obala, podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi, podtip obala s
skalami, podtip obala z ve!jimi skalami, mo!virnati tip, skalnati tip obale
Usklajenost planske rabe nerodovitna obmo!ja:
Na karti je nerodovitno obmo!je na!rtovano na pobo!ju pod Pršivcem, tam je planska raba
tudi usklajena z našim dolo!enim tipom obale (obala v pobo!nem gruš!u). Planska raba je
dolo!ena povsem korektno, saj meliš!a, ki še niso zelo stara in so še v nastajanju, ne morejo
biti pokrita z gozdnim rastjem. Vendar pa gozdno površino, kot že omenjeno, na tem obmo!ju
lahko pri!akujemo v prihodnje. Neposredno zraven planske rabe nerodovitno je že sedaj
ozna!ena tudi namenska raba varovalni gozd. Zato bi za celotno obmo!je pod Pršivcem, kjer
je obala v pobo!nem gruš!u, dolo!ila kar namensko rabo varovalni gozd. Nerodovitna
planska raba na obali hudourniških vršajev je na karti usklajena le v primeru hudournika
Govic. Za preostale hudournike pa planska raba na karti sploh ni vrisana. Predlagala bi, da se
plansko rabo nerodovitna obmo!ja na karto vriše še za vse ostale hudournike okoli jezera.
Slika 43: Obmo!ja neskladnosti.

Podlaga karte: Geopedia, 2010.
Kartografija: Cerkovnik, 2010.
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6. NADALJNJI RAZVOJ OBMO"JA
Za izbrano preu!evano obmo!je je napisanih kar nekaj programov in projektov. Napisan je
predlog ureditvenega na!rta, drugi osnutek posebnih strokovnih podlag za pripravo
prostorskih dokumentov ob!ine Bohinj z naslovom Umirjanje prometa v Bohinju. Na
podro!ju turizma imamo napisan Program razvoja turizma v Bohinju za obdobje 2006 do
2013. Na temo prostorske ureditve naselij in kolesarske poti pa smo leta 2008 v Bohinju imeli
Urbanisti!no delavnico 2008. Na obmo!ju Bohinja, ki leži znotraj TNP, poteka projekt
Interpretacija naravne in kulturne dediš!ine kot vzvod za ustvarjanje dodane vrednosti na
obmo!ju. Bohinjsko jezero pa naj bi bolje raziskali v mednarodnem projektu Alpine Lakes
Network.

6.1. PREDSTAVITEV PROJEKTOV IN PROGRAMOV
! Predlog ureditvenega na!rta
V osrednjem obmo!ju parka predvideva predlog ureditvenega na!rta v svoji zasnovi
naslednje posege v prostor:
– ureditev obale s pristanom in urejenim po!ivališ!em (razglediš!em);
– ureditev obale s !olnarno za spravilo !olnov in turisti!ne ladje ter s pomoli za priveze
!olnov;
– ureditev prireditvenega prostora (odra), prostora za gledalce, prostora za postavitev
za!asnih objektov za gostinske in druge storitve v !asu prireditev;
– ureditev zelenih površin s sprehajalnimi potmi, gredicami in igrali;
– ureditev gozdnih površin s sprehajalnimi potmi, sanitarijami in skladiš!nim objektom;
– ter ureditev zelenega pasu ob Suhi s povezovalno pešpotjo.
Pri pripravi ureditvenega na!rta je ob!ina Bohinj upoštevala tudi naravovarstvene smernice,
ki jih je pripravila obmo!na enota Kranj Zavoda RS za varstvo narave.
Vpogled v dolo!ila odloka o ureditvenem na!rtu Rib!ev Laz – Pod skalco in premislek o
spremembah meje TNP ob jezeru poraja nekatere pomisleke in vprašanja glede pravilnosti
na!rtovanja na tem obmo!ju (Svet za…, 2010).
! Umirjanje prometa v Bohinju (poglavje je povzeto po gradivu Urške Smukavec in Žarka
Mlekuža z naslovom Umirjanje prometa v Bohinju, posebne strokovne podlage za
pripravo prostorskih dokumentov ob!ine Bohinj).
Projekt, ki se izvaja v okviru programa Dynalp, postavlja enoten model umirjanja prometa v
Julijskih Alpah, oziroma v Triglavskem narodnem parku. Ob upoštevanju skupnih
zna!ilnostih in na!ina reševanja problematike prometa na celotnem obmo!ju Julijskih Alp so
v primeru Bohinja poleg modela upoštevane tudi posebnosti tega obmo!ja. Študije in štetja
prometa namre! kažejo, da je obstoje!e stanje prometa v Bohinju neustrezno in ob tem
navajajo, da je zelo verjetno, da se bodo nadaljevali trendi pove!evanja motornega prometa,
kar bo seveda povzro!alo še ve!je probleme in še ve! negativnih posledic. Namen gradiva je,
da bo služilo pripravljalcem prostorskih dokumentov ob!ine Bohinj pri na!rtovanju prometne
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infrastrukture in sistemu urejanja parkiriš! v ob!ini Bohinj. Za uresni!evanje varstva narave,
naravne in kulturne dediš!ine ter zagotavljanju trajnostnega in kakovostnega turizma je treba
upoštevati nosilno sposobnost prostora.
Za potrebe umirjanja prometa so tako dolo!ili tri cone, z maksimalnim številom motornih
vozil, ki se lahko v danem trenutku zadržujejo v posamezni coni:
1. Cona: Bohinjsko jezero, Voje, planina Blato in Vogar
2. Cona: Spodnja in Zgornja dolina, Rib!ev Laz
3. Cona: Bohinjska Bistrica
Na našem preu!evanem obmo!ju sta tako dolo!eni dve coni. Bohinjsko jezero je v prvi in
Rib!ev Laz ter Stara Fužina v drugi coni.
Za umirjanje prometa v Bohinju bi bilo potrebno uvesti posebne prometne režime, ki bi bili
prilagojeni obsegu prometa in bi se izvajali ob!asno, v !asu najvišje poletne turisti!ne sezone,
ter razli!no glede na posamezna obmo!ja. »V obmo!ju prve cone se tako prepove
individualni motorni promet. Dovoljene so samo izjeme za lokalno prebivalstvo, lastnike in
najemnike nepremi!nin ter službene vožnje. Ko bodo za to zagotovljeni ustrezni pogoji
(parkiriš!a, garaže) se prepove tudi individualni motorni promet preko mostu ob cerkvi sv.
Janeza Krstnika. Od Rib!evega Laza do Ukanca se okrepi organiziran javni prevoz. Spodbuja
se hojo in kolesarjenje namesto uporabe motornih vozil. Na obmo!ju druge cone, kamor
spada Rib!ev Laz, se preuredi sistem parkiriš!. Isto!asno se intenzivneje nadzira in
sankcionira parkiranje izven parkiriš!, posebej v naravnem prostoru. Okrepi se javni promet
za dostop k prvi coni. V primeru, da prihaja do zelo pove!anega individualnega prometa, ko
število parkiranih vozil preseže zmogljivost parkirnih mest na drugem obmo!ju, se zaustavi
tudi individualni motorni promet v drugi coni. Izjeme so seveda lokalni prebivalci, lastniki in
najemniki nepremi!nin ter nujne službene vožnje. Naraš!ajo!i promet je potrebno zadržati v
tretji coni na obmo!ju Bohinjske Bistrice.«
Za naše obmo!je so tako predvideni naslednji ukrepi:
Na obmo!ju prve cone se ne bo gradilo novih parkiriš! in ne pove!evalo zmogljivosti
obstoje!ih. Možno je le urejati obstoje!a parkiriš!a, tako da ne bi povzro!ala negativnih
vplivov na naravo in okolje. Izboljša in uredi se infrastruktura, ki je namenjena javnemu
prometu in organiziranemu turisti!nemu prometu (postajališ!a, parkiranje avtobusov,
signalizacija). Prednostno se urejuje infrastruktura, ki je namenjena pešcem in kolesarjem
(poti, kolesarske steze). Ob obali jezera pri Rib!evem Lazu se ukine vsa obstoje!a, toda
neurejena parkiriš!a (Urbanisti!na delavnica Bohinj 2008). Povsod, kjer je možno, se ob
prometnicah uporabi takšne rešitve, da se onemogo!a parkiranje motornih vozil izven
parkiriš! (ograje, nasipi…)
Na obmo!ju druge cone se spremeni sistem parkiriš!. Predvidi se izgradnjo garaže v
Rib!evem Lazu v sklopu hotelsko trgovskega kompleksa. V Stari Fužini se zgradi garaža v
okviru trgovine. Urediti je potrebno tudi obstoje!a parkiriš!a.
! Program razvoja turizma v Bohinju za obdobje 2006 do 2013
V tem programu je predstavljen turizem v Bohinju in njegov možen razvoj v prihodnje.
(poglavje je povzeto po gradivu Program razvoja turizma v Bohinju za obdobje 2006 do
2013, ki so ga napisali Arh A., Arh V., Cvetek P., Korošec J., Langus K., Lenar!i! M.,
Smukavec U. in Žvan J.)
Program je povezan z ob!inskim razvojnim programom, z Regionalnim razvojnim
programom Gorenjske 2002 – 2006 in osnutkom programa za obdobje 2007–2013 ter z
Razvojnim na!rtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007–2011(RNUST 2007–2011).
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Pisci programa se zavedajo, da med turizmom in okoljem obstaja zanimiva vitalna vez.
Trajnostni turizem mora zato biti osnovan na racionalni izrabi naravnih bogastev, ki narave
ne uni!uje. V osnovi se mora industrija turizma približati ravnotežju med zagotavljanjem
lokacij za turiste in prepre!evanjem negativnih vplivov turizma na okolje. Zavedajo se tudi,
da je uravnotežen trajnostni turizem zmagovalna panoga za Bohinj v naslednjem razvojnem
obdobju.
V programu je predstavljenih pet glavnih ciljev razvoja turizma:
(1) turizem postane najpomembnejša gospodarska panoga v kraju,
(2) zagotavljanje trajnostnega razvoja kot upoštevanje tradicije, ekonomije, varstva narave in
prebivalstva,
(3) dvig prepoznavnosti in imidža bohinjskega turizma na globalnem turisti!nem trgu,
(4) pove!anje obsega turisti!nega prometa,
(5) pove!anje turisti!ne potrošnje.
Predstavljenih je 97 projektov za podro!ja TNP, šport, rekreacija, zdravo življenje, kultura,
bohinjske posebnosti in dogodki, infrastruktura in drugi projekti. Izbrala sem samo nekaj
zanimivejših projektov, ki zajemajo tudi naše obmo!je.
- projekt: Dopolnitev in oblikovanje novih tematskih poti.
Naravoslovna u!na pot okoli Bohinjskega jezera : Bohinjsko jezero je ena najve!jih naravnih
zanimivosti Bohinja in najprivla!nejša to!ka obiskovalcev Bohinja. Poznavanje jezera,
njegovih posebnosti in zakonitosti je nujno pri na!rtovanju razli!nih aktivnosti, ki posredno
ali neposredno vplivajo nanj. Naravoslovna u!na pot ima tako vsaj dve funkciji,
izobraževalno in turisti!no, obiskovalce obenem seznanja, osveš!a in opozarja na ta ob!utljiv
ekosistem.
- projekt: Omejitve negativnega vpliva kopalcev v Bohinjskem jezeru.
Bohinjsko jezero je že od nekdaj magnet za kopalce in plavalce. S tem projektom se želi
ohraniti tradicijo in pridobiti na ugledu. V projektu ocenjujejo, da kopalec ali plavalec v
Bohinjskem jezeru ne iš!e moderne objezerske infrastrukture in vrhunske kopališke ponudbe
(ki jo lahko dobi v Vodnem Parku Bohinjska Bistrica) in se v vsakem primeru kopa ali plava
na lastno odgovornost. Jezerski kopalci želijo predvsem enostaven, prvinski stik z vodo v
neokrnjeni naravi TNP. Prav takim gostom, ki želijo mir in nedotaknjeno naravo, bi želeli še
naprej omogo!iti ponudbo naravnega kopanja ali plavanje v jezeru. Cilji so predvsem v
mehkih usmeritvah kopalcev na izbrane kopališke dele obale, izobraževanju obiskovalcev in
vidnem zmanjšanju vpliva !loveka na dolo!ene dele obale.
V Bohinjskem jezeru je danes nekaj kopaliških mest, kjer se kopalci kopajo in preživljajo
prosti !as. Ta mesta delujejo prijetno prav zaradi odsotnosti ve!jih posegov !loveka.
Fužinarski zaliv si je pridobil naziv Najboljšega naravnega kopališ!a za leto 2005 (Turistika).
Cilj projekta ni omejevanje obiska (tega se lahko morda ob konicah lahko omeji s prometnim
režimom) ali restriktivno zapiranje obale, kakor tudi ne gradnja nove infrastrukture v smislu
modernizacije ob jezerski obali. Cilji projekta so prav nasprotni, in sicer obdržati jezero v
naravni podobi in omogo!iti turistu, da dobi tisto, kar Bohinjsko jezero je – ekskluzivno
naravno vodno bogastvo brez posegov !loveka. Kopanje ostaja, predstavljeno pa je kot
posebna vrednota, kot hoja v hribih ali turno smu!anje, na lastno odgovornost. Kopališ!a se
od ostalega dela ne tržijo, preprosto zato, ker ni vlaganj v prvobitnost severnega dela obale.
Kopalce z neprisilnim pristopom obveš!amo in osveš!amo o kopanju v jezeru in o tem
naravnem okolju nasploh.
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Projekt naravno kopališ!e Bohinjsko jezero torej zajema:
- dolo!itev priporo!ljivih mest za kopanje;
- projekt ureditve in vzdrževanja dveh kombiniranih objektov (javni WC-ji z gostinsko in
informacijsko dejavnostjo) v okolici jezera (en objekt v Fužinarskem zalivu in en v Ukancu),
katerih izgled ustreza arhitekturnim zna!ilnostim Bohinja in so v lasti ob!ine Bohinj, ki jih
oddaja v najem;
- ustrezna priprava kopaliških mest – !iš!enje obale in zaraš!anja ter praznjenje smetnjakov;
- na severni strani obale se postopno ukinejo smetnjaki – vrnitev v prvobitno gorsko stanje;
- izdaja prospekta Bohinjsko jezero in vodna rekreacija.
projekt: Odlok o uporabi vodnih površin v Bohinju v turisti!ne in rekreativne
namene.
Plavanje in kopanje v Bohinjskemu jezeru in Savi ni prepovedano oz. je priporo!eno na
ozna!enih mestih. Po Bohinjskem jezeru plujeta dve po!itniški ladji za prevoz turistov, ob
jugozahodni obali so privezana razli!na privatna plovila. Na jezeru se uporabljajo veslaška
plovila, plovila na elektromotorni pogon, manjše jadrnice, surfi. Veslanje je mogo!e na jezeru
(mirna voda) in reki Savi. Posamezni ponudniki vodne rekreacije izposojajo izletniške !olne,
kajake, kanuje in rafte. Nekatera od teh plovil so nameš!ena ob obali. Ponudniki poleg
izposoje ponujajo vodene izlete s plovili, kakor tudi šolo kajakaštva. Veliko turistov pripelje
svoja majhna plovila do jezera in jih tam uporablja. Nekateri uporabljajo tudi splave in zra!ne
blazine. V Bohinjskem jezeru je možno potapljanje z akvalungo, ki se ob!asno tudi izvaja.
Drsanje na jezeru je možno v nekaterih mrzlih zimah in je brez nadzora in na lastno presojo in
odgovornost. Na obmo!ju Bohinjskega jezera obstaja potapljaško društvo Bohinj in ribiška
družina Bohinj. Od športnih tekmovanj obstaja v povezavi z vodno rekreacijo Triatlon
jeklenih (z veslanjem).
Ocena stanja zahteva monitoring in popis trenutnega stanja (plovila, doma!i ponudniki, tuji,
ugotavljanje kapacitet jezera reke ipd.). Zaradi neurejenih razmer varnost ni zagotovljena v
zadostni meri. Z estetskega vidika nekatera plovila, ki ležijo ob bregovih jezera ali so v jezeru
na jugozahodni strani, kvarijo zunanji videz, ki ne ustreza okolju Bohinjskega jezera.
Obala jezera in jezero je razen treh pomolov in nekaj neuradnih mest za splavitev manjših
plovil intaktno in nepoškodovano. Kopalna in veslaška nosilna kapaciteta Bohinjskega jezera
nista ugotovljeni.
Cilj skupine je v podpori nastanka ob!inskega odloka o koriš!enju vodnih virov za turisti!ne
in rekreativne namene, ki bi na podlagi trajnostnega razvoja destinacije Bohinj in temeljnih
usmeritev bohinjskega turizma definiral pogoje koriš!enja vodnih virov v Bohinju in dolo!il
razmerja med posameznimi uporabniki le-teh (plavalci, ribi!i, vesla!i, ponudniki vodnih
storitev). Odlok naj bi nastal na podlagi strokovnih smernic in ugotovitev dejanskega stanja,
kakor tudi s sodelovanjem vseh zainteresiranih skupin in naj bi bil interesno uravnotežen.
Odlok bi vseboval scenarije pogojev uporabe za vse vrste porabnikov in ponudnikov vodne
rekreacije in scenarije odnosov med njimi.
Cilj projekta je v pridobitvi osnovnega (skupnega) !olnarskega, ribiškega, veslaškega in
kopalnega reda na vodnih površinah v Bohinju in dogovor o uporabi sotesk, ki bi temeljil na
konsenzu interesnih skupin in trajnostnemu razvoju oz. minimalnim posegom v prostor. Štirje
koraki do dobrega odloka:
- strokovna ugotovitev obstoje!ih obremenitev okolja
- strokovna ugotovitev nosilnih kapacitet jezera, reke in sotesk
- vklju!enje interesnih skupin – usklajevanje interesov
- sprejem odloka s scenariji.
-
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- projekt: Jadralno padalski center Bohinj, ureditev vzletiš! in pristajališ!.
Cilj je dokon!na ureditev vzletiš! po standardih, ki jih poznajo ponudniki storitev jadralnega
padalstva in pristajališ!a ter izdelava enotnega prospekta, ki opisuje jadralno padalstvo v
Bohinju kot pomembno dejavnost in daje morebitnemu porabniku vse potrebne informacije.
- projekt: Adrenalinski park.
V Bohinju že obstaja ob hotelu Pod Voglom. Cilj je uvajanje projekta v sklop drugih
adrenalinskih in doživljajskih športov v Bohinju – skupen marketing. V primeru, !e sedanja
lokacija ne ustreza (strokovna mnenja je potrebno zbrati), se s ponudnikom za!ne dialog o
prestavitvi adrenalinskega parka na drugo lokacijo.
- projekt: Problematika obale Bohinjskega jezera.
Pri posegih, ki se nanašajo na obale Bohinjskega jezera ali njegove neposredne bližine, se
skuša dose!i !im širši konsenz v Bohinju. "olnarni za dva izletniška !olna, ki plujeta po
Bohinjskem jezeru, sta nujen prostor za nameš!anje ladij (parkiranje) izven plovnega !asa.
Ob jezeru je nezakonito postavljenih nekaj ograj v priobalnem pasu.
Posegi neposredno ob obali Bohinjskega jezera potrebujejo !im širše soglasje lokalne
skupnosti. Jezero je namre! osrednja turisti!na atrakcija Bohinja in kot tak prav gotovo
posebnega pomena za lokalno prebivalstvo. Za posege neposredno na obalo Bohinjskega
jezera do sedaj ni bilo izvedenega zadostnega informiranja lokalnega prebivalstva in
njihovega vklju!evanja v oblikovanje izhodiš! za primerne posege.
Za predvidene posege ob obali Bohinjskega jezera (že na!rtovane ali tiste, ki bodo šele
na!rtovani) se izvedejo posvetovanja, na katerih se skuša dose!i !im širši konsenz med
lokalnim prebivalstvom. V ta okvir se vklju!i problematiko predvidenega posega v zalivu ob
prireditvenemu prostoru 'Pod skalco', lokacijo novega pomola in !olnarno za turisti!ni ladji,
rešitev problema ribogojnice na severni obali Bohinjskega jezera in sprejemljivosti
razglediš!a 'Na skalci' ter druge podobne posege.
projekt: Oblikovanje izhodiš! in rešitev za problematiko kampa in šotoriš! v
TNP.
Oblikujejo se rešitve za prestavitve lokacij, kontrolo kapacitet in kakovost ponudbe. Z novim
projektom se uskladijo stališ!a in razvojni pogled na možnost šotoriš! in kampov ter dolo!i
primerne lokacije.
Razvojni pogledi niso dolgoro!no usklajeni. Odnos do problematike ni konstanten. Sedanje
stanje predstavlja tudi pritisk neposredno na jezersko obalo (kamp Zlatorog, Gozdna šola), pri
!emer ni kontrole kapacitet v višku sezone. Prav tako sanitarije niso primerno urejene. V
interesu Ob!ine Bohinj in varstvenih institucij je prestavitev in zagotovitev nadomestnih
lokacij, ki bi bile odmaknjene od neposredne bližine Bohinjskega jezera.
Uskladijo se pogledi na nadaljnji položaj kampa in šotoriš!. Skupno se predvidi morebitne
bodo!e nadomestne lokacije in kapacitete kampa in šotoriš!. Urediti se poskuša problematiko
kampa Zlatorog. Reševanje problematike se izvede v treh fazah (1 – omejitev števila gostov v
okvire dovoljenega, 2 – preusmeritev zgolj v šotoriš!e, 3 – prestavitev kampa na drugo
primernejšo lokacijo). V okviru reševanja problematike šotoriš!a 'Gozda šola' se izvaja redno
kontrolo in izvede !imprejšnjo prestavitev.
-

V programu smo zasledili tudi predloge za rešitev problemov na obmo!ju Pod skalco, za
kopalni del obale pri mostu in v Ukancu, za nekomercialne namestitvene objekte v okolici
jezera, za vikende in !rne gradnje na našem preu!evanem obmo!ju ter za gostiš!e Kramar.
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Prireditveni prostor Pod skalco naj bi se ob!asno uredilo za priložnostne prireditve,
okrep!evalnica Pod skalco pa bi obratovala celo leto. V zimskem !asu naj bi najemnik
okrep!evalnice uredil umetno drsališ!e. Vse to na omenjenem obmo!ju že obstaja. Za potrebe
izvedbe organiziranih prireditev skozi celo leto se na!rtuje postavitev štirih brunaric v obliki
planšarije za potrebe prireditev in predstavitve doma!e obrti.
Kopalni del obale južne strani od mosta proti predvidenemu delu obale za dejavnost prevozov
s turisti!no ladjo ostane naraven. Predvideni objekti, povezani s prevozom s turisti!no ladjo in
ostali !olni ter pomoli, se v celoti prestavijo v zaliv, tako da je obala od mosta pa do zaliva
namenjena le kopalcem. Kopalni deli obale na zahodni strani jezera v Ukancu bodo ostali
naravni. Z ukrepi za zmanjšanje vpliva kopalcev na jezero bo škodljivih dejavnikov manj.
Pri centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki se nahaja v bližini cerkve sv. Duha, se
okrepi turisti!no dejavnost. Prostorske posege se uskladi s cilji strategije in z Ob!ino Bohinj.
Po!itniški domovi na obmo!ju Ukanca predstavljajo ve!je število namestitvenih kapacitet.
Velikost tovrstnih objektov in število kapacitet v tovrstnih objektih se ne bo pove!evala.
Na obmo!ju Ukanca je prav tako veliko število po!itniških hišic – vikendov. V bližini vikend
hišic so ve!krat zraven hiš postavljeni tudi razni pomožni objekti. Ve! objektov je zgrajeno v
nasprotju z dovoljenji oziroma jih sploh nimajo. Ohranila naj bi se prepoved tovrstnih
novogradenj in prepoved spremembe namembnosti vikendov. Sprejel naj bi se tudi odlok, s
katerim bo v okviru zakonskih možnosti v primeru, da gre za !rno gradnjo, u!inkoviteje
prepre!evala gradnjo novih po!itniških hišic, njihovo pove!evanje ali gradnjo pomožnih
objektov k že obstoje!im po!itniškim hišicam.
Del objekta gostiš!a Kramar je v postopku na sodiš!u. Ko se zadeva reši, je potrebno
zunanjost urediti v skladu s sanacijskimi prostorskimi ureditvenimi pogoji za TNP oziroma
pridobiti ustrezno rešitev za oblikovanje edinega objekta, ki nudi gostinske storitve na tem
delu jezerske obale. Objekt pred (»!olnarno«) gostiš!em Kramar popolnoma izstopa iz
arhitekturnih okvirov kraja, kot tudi objekt ob gostiš!u Kramar. Ob!ina Bohinj in TNP naj bi
postavila merila za te objekte, ki se po potrebi tudi odstranijo. Objekt ima veliko potencialov.
V prihodnje se predlaga ureditev gostinskega kompleksa v navezavi s športno rekreacijskimi
dejavnostmi.
! Urbanisti!na delavnica Bohinj 2008
Na delavnici so predlagali ureditev naselij Rib!ev Laz, Stara Fužina in Bohinjska Bistrica.
Naredili so tudi idejni projekt kolesarske poti v Bohinju ter predlagali, kako se lotiti prenove
nekaterih bohinjskih naselij. Za naše obmo!je sta zanimiva le predloga ureditve za Rib!ev
Laz in Staro Fužino.
V obmo!ju dostopa do jezera je tako predvidena dozidava obstoje!ega hotela in ureditev
parka ob jezeru. V razširjenem hotelsko-storitvenem kompleksu pa je predvidena izgradnja
ve!je podzemne garaže. Iz obmo!ja med glavno cesto in reko Savo naj bi se odstranili vsi
objekti in prometne površine. Predvidena je tudi prenova in razširitev obstoje!ih parkovnih
ureditev. Zeleni pas ob jezeru med hotelskim kompleksom in Skalco naj bi se razširil in
preuredil v obvodni programski park. Obala jezera naj bi se ohranjala v prvobitni pojavnosti.
Predvidena je odstranitev vseh objektov na obalni !rti in izpeljava prehodne sklenjene peš
poti ob jezeru. Obstoje!a za!asna parkiriš!a, namenjena obiskovalcem jezera, naj bi se
spremenila v prostor za kampiranje z ustrezno infrastrukturo (šport, gostinska ponudba,
sanitarije). Ve!je za!asno parkiriš!e za kamp in sezonske obiskovalce jezera pa naj bi bilo
odmaknjeno od jezera na teraso pod cesto proti Stari Fužini. Dostop do parkiriš!a za osebna
vozila je predviden le iz smeri Stare Fužine. V bližini parkiriš!a, na drugi strani potoka se ob
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opuš!enem obstoje!em mostu na zemljiš!u z delno urejeno infrastrukturo ponuja priložnost
za izgradnjo hotelskega kompleksa v obliki paviljonskega naselja z oskrbnim objektom.V
Stari Fužini se na!rtuje zgostitev obmo!ja ob trgovini z novogradnjo, ki oblikuje novo
središ!e naselja. Tam naj bi bili združeni garaža in razli!ni storitveni programi za lokalne
prebivalce ter obiskovalce. Dostop do garaže naj bi se speljal ob robu starega vaškega jedra
po novi cesti iz smeri Zgornje doline. Na prostih stavbnih zemljiš!ih so predvidene
dopolnilne gradnje stanovanjskih hiš. Odlagališ!e odpadkov nad vasjo pa naj bi se preuredilo
v razgledno ploš!ad z manjšim parkiriš!em( Urbanisti!na…, 2008).
Slika 44: Zasnova novih namembnosti zemljiš! v naseljih Rib!ev Laz in Stara Fužina

Vir: Urbanisti!na delavnica Bohinj 2008, 2008.

Slika 45: Na!rt ureditve Rib!evega Laza in Stare Fužine

Vir: Urbanisti!na delavnica Bohinj 2008, 2008.
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! Projekt: Interpretacija naravne in kulturne dediš!ine kot vzvod za ustvarjanje dodane
vrednosti na obmo!ju
S tem projektom naj bi se evidentiralo naravno in kulturno dediš!ino, ki je pomembna za
globlje razumevanje obmo!ja, izdelalo bi se tudi kataster sredstev interpretacije ter projektnih
primerov, s poudarkom na gospodarskih u!inkih (ustvarjanju dodane vrednosti).
Bohinjski del TNP je obmo!je z zelo bogato naravno in kulturno dediš!ino. Ves parkovni del
Bohinja je v NATURA 2000 mreži, botani!na pestrost širšega obmo!ja je izjemna, prav tako
hidrološka dediš!ina (predlog za Ramsar obmo!je). Znotraj TNP se nahaja izjemna kulturna
dediš!ina Fužinarskih planin (predlog za vpis na seznam Svetovne dediš!ine UNESCO),
nekdanja raba gozdov (oglarstvo drvarjenje, železarstvo, povezano z izjemnimi arheološkimi
najdbami, ki se vežejo z izjemno arheološko dediš!ino Poso!ja), zgodovinska dediš!ina
raziskovanj Julijskih Alp (Zois, Vodnik, Hacquet, Bohinjski prijatelji, prvi pristop na Triglav
in drugi), zgodovinska dediš!ina prve in druge svetovne vojne, zgodovinska dediš!ina
turizma, bogata nesnovna kulturna dediš!ina …Vendar pa obmo!je v turisti!nem pogledu
stagnira. Destinacija kot del narodnega parka nima prave vsebine in pozicioniranja na trgu.
Interpretacije naravne in kulturne dediš!ine v turisti!ni ponudbi prakti!no ni, kar je eden od
razlogov za težave bohinjskega turizma. Celo slap Savica, ki je ena najbolj obiskanih
»atrakcij« v Sloveniji, je brez interpretacije. Doma!ini lastni kulturni (snovni in nesnovni) in
naravni dediš!ini ne pripisujejo velike vrednosti, za neuspeh turizma pa krivijo zavarovano
obmo!je.
Projekt naj bi na podlagi dela »od spodaj navzgor« razli!ne deležnike v bohinjskem delu TNP
seznanil z vlogo in pomenom interpretacije dediš!ine v turizmu. V sodelovanju z doma!ini
naj bi se izdelal kataster dediš!ine, zanimive za interpretiranje. V okviru projekta naj bi se
izdelali projekti za izbrane primere interpretacije s poudarkom na ustvarjanju dodane
vrednosti lokalnih proizvodov in storitev (turisti!ni proizvodi, kmetijski pridelki in izdelki
doma!e obrti) s pomo!jo izbranih sredstev interpretacije (brošure, tematske intrepretacijske
poti, interpretativno vodeni izleti, interpretativne prireditve, table, spominki, interpretacijski
kioski in interpretacijski centri, interpretativni marketing lokalnih izdelkov – zlasti iz lesa,
nelesnih gozdnih produktov in kmetijskih pridelkov). S pomo!jo interpretacije naj bi se tako
lokalno prebivalstvo kot tudi obiskovalce bistveno bolje seznanilo z dejanskim pomenom in
vsebino bohinjske naravne in kulturne dediš!ine, pove!alo zavest o njeni dragocenosti,
izboljšalo ravnanja (obnašanje obiskovalcev, ki povzro!a ob turisti!nih konicah hude težave
lokalnemu prebivalstvu), okrepilo avtenti!no identiteto destinacije in predvsem vzpostavilo
sredstva za ustvarjanje dodane vrednosti na lokalni ravni (Plan B…, 2010).
! Alpine Lakes Network
V mednarodnem projektu Alpine Lakes Network, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za biologijo
iz Ljubljane, nosilec projekta pa je prof. dr. Anton Brancelj, naj bi poglobljeno raziskali
Bohinjsko jezero. Na podlagi raziskav bodo izdelali priporo!ila upravljalcem, kako na tem
obmo!ju voditi trajnostni razvoj. V projektu poleg Slovenije sodelujejo razli!ne institucije iz
alpskih dežel Avstrije, Italije in Francije. Do leta 2007 naj bi pripravili priporo!ila
upravljalcem, predvsem na podro!jih osveš!anja javnosti, prometa na jezeru in dostopnosti
jezerske obale za kopalce.
Menijo, da je Bohinjsko jezero potrebno bolje zaš!ititi, saj se stanje slabša. Pojavljajo se
namre! dolo!eni organizmi, kot so nitaste zelene alge, ki so posledica pove!anega vnosa
hranilnih snovi, gnojil in izplak iz greznic. "e se jezero želi ohraniti takšno, kot je, je tako
stanje potrebno prepre!iti, saj je le !isto jezero lahko tudi komercialno zanimivo (Nacionalni
inštitut…, 2010; V Bohinju…, 2010). Od gospoda Brancelja pa smo izvedeli, da je trenutno
brošura o dostopnosti do obal alpskih jezer edini javno dostopni material o tem projektu.
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7. TIPIZACIJA PLANSKE RABE NA OBALI
Na podlagi dolo!enih tipov obale Bohinjskega jezera (tretje poglavje), preverjene njihove
usklajenosti s plansko rabo (šesto poglavje) in nekaterimi programi in projekti za to obmo!je
(sedmo poglavje) sem naredila karto tipizacije planske rabe na obali jezera. Na karti sem
glede na vse pridobljene informacije za nekatera obalna obmo!ja predlagala druga!no
plansko rabo, na nekaterih predelih ob jezeru pa sem na podlagi potrjene usklajenosti
naravnih in družbenih zna!ilnosti obdržala že na!rtovano rabo . Jezersko obalo sem tako na
podlagi zgoraj naštetih kriterijev razdelila na pet kategorij s prevladujo!o plansko rabo.
Prvo obmo!je je severna stran jezera, pod pobo!ji Pršivca in Vogarja. Tu prevladuje
namenska raba gozd, zato sem to rabo dolo!ila kot najpomembnejšo za ta del obale. Prva
kategorija je tako gozdnata severna obala jezera.
Enaka situacija je na južni strani jezera, kjer prav tako prevladuje gozdna namenska raba, s to
razliko, da na tej strani poteka glavna cesta in na obmo!ju Sv. Duha je manjše število
objektov, obdanih s kmetijskimi površinami. Zato je ta del obale nova kategorija gozdnata
južna obala jezera s prometno povezavo in manjšimi plažami.
Naslednji dve kategoriji sem dolo!ila na zahodni strani v Ukancu. Ker sem namesto
kmetijske rabe ob jezerski obali predvidela pas namenske rabe za šport in rekreacijo, sem ta
del skupaj z obmo!jem, kjer se nahaja kamp Zlatorog, dolo!ila kot kategorijo zahodna obala
za šport, rekreacijo in prosti !as. Na delti Savice pa sem zaradi specifi!nih razmer dolo!ila
novo kategorijo varovano obmo!je delte Savice.
Na vzhodni obali prevladuje kmetijska raba, za pas ob obali pa sem tudi predlagala namensko
rabo za šport in rekreacijo. Kategorijo sem poimenovala vzhodno turisti!no obalno obmo!je
za šport in rekreacijo.
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Podlaga karte: Ob!ina Bohinj, 2010.
Kartografija: Cerkovnik, 2010.

Slika 46: Dopolnilni predlog izboljšave na!rta namenske rabe.
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7.1. ANALIZA KATEGORIJ S PREVLADUJO"O PLANSKO RABO NA
OBALI BOHINJSKEGA JEZERA
! Gozdnata severna obala jezera
Kategorija se nahaja na obmo!ju severne obale Bohinjskega jezera, od konca Fužinarskega
zaliva, kjer se pri!ne gozdna namenska raba, proti zahodu do Ukanca, kjer gozdna namenska
raba preneha. Na celotnem obmo!ju je najve! gozdne rabe, na zahodu pod Pršivcem je tudi
namenska raba varovalni gozd, ki sem ga dolo!ila tudi za obmo!ja, kjer je sedaj v obstoje!em
ob!inskem na!rtu nerodovitno obmo!je. S pobo!ij Vogarja in Pršivca prite!e tudi veliko
hudournikov, zato sem tam ozna!ila nerodovitno namensko rabo tal. Po celotni dolžini tega
obmo!ja poteka pešpot. Od Fužinarskega zaliva pa do stare ribogojnice je kar precej široka in
lepo urejena, naprej proti zahodu pa se nadaljuje kot gozdna steza. Prostor nekdanje
ribogojnice nima ve! uporabne funkcije in s propadajo!o zgradbo in bazeni (sliki 47, 48) kazi
izgled, zato predlagam, da se stanje sanira v prvotno obliko ali pa objekt odstrani in obalo
vrne v naravno stanje. Na tej strani jezera imamo kar tri obmo!ja naravnih vrednot. Malo nad
ribogojnico na Bljavi je obmo!je bukovega gozda in gabrov s krošnjami izjemnih dimenzij.
Naslednja naravna vrednota je slap oziroma vodotok Govic, ob!asni bruhalnik s slapom in
poševna jama s sifonom na južnih pobo!jih Pršivca – Na jami. Kot zadnje obmo!je naravne
vrednote pa je prisojno ledeniško preoblikovano ostenje Pršivca s toploljubnim rastlinstvom.
Zaradi vseh naštetih zanimivosti predlagam, da se ob obstoje!i poti postavijo izobraževalne in
informacijske table, predlog je povzet po projektu Naravoslovna u!na pot okoli Bohinjskega
jezera. Sama pot naj ostane taka, kot je, saj bi z razširitvijo in nasutjem preve! posegli v
prostor, ki bi s tem izgubil svojo enkratnost in naravno vrednost. Na koncu Fužinarskega
zaliva in v Ukancu sta pred gozdnim obmo!jem obstoje!i tabli za osrednje obmo!je TNP
premalo opazni, zato predlagam izboljšanje teh izobraževalno-informacijskih tabel, ki naj bi
se oblikovno skladale z ostalimi tablami na obmo!ju, prepovedi pa naj bi delovale predvsem
pou!no. Ukinili naj bi se tudi smetnjaki ob poti, ob postavljenih klopeh bi predlagali napise
podobne tistim v hribih – »Smeti odnesi s seboj«.
Slika 47: Propadajo!a nekdanja ribogojnica lipanov.

Vir: Cerkovnik, 2009.
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Slika 48: Prazni bazeni.

Vir: Cerkovnik, 2009.

! Gozdnata južna obala jezera s prometno povezavo in manjšimi plažami
Južno stran jezera zaznamuje osojna lega, gozd in glavna prometna povezava iz Rib!evega
Laza do Ukanca. Prometna obremenitev ne predstavlja pove!anih vrednosti škodljivih
elementov v jezeru in prsti (Šnuderl, 1998). Poleg ceste po celotni dolžini od Rib!evega Laza
do Ukanca poteka tudi urejena makadamska pešpot. Na skalci se nahaja po!itniški dom, ki so
ga pred kratkim obnovili. Na obmo!ju cerkvice Sv. Duha se nahaja nekaj hiš in hostel Pod
Voglom z adrenalinskim parkom. Naprej proti zahodu je še Center šolskih in obšolskih
dejavnosti Bohinj (CŠOD). Malo pred rtom Naklove glave imamo taborniški prostor Gozdne
šole.
"eprav cesta ne povzro!a poslabšanja razmer v in ob jezeru, pa je v poletnih mesecih problem
mirujo!ega prometa, zato bi morali !im prej uveljaviti projekt Umirjanja prometa v Bohinju, s
katerim bi promet ob turisti!nih konicah pravilno usmerjali na urejena parkiriš!a, naraš!ajo!i
promet pa bi se zadržal že v Rib!evem Lazu ali pa celo v Bohinjski Bistrici. Na tem delu
obale jezera pa je potrebno spodbujati javni prevoz in kolesarjenje ter hojo. Nekaj sto metrov
višje na pobo!ju pod Voglom po vsej dolžini poteka tudi lepo urejena gozdna lovska pot, ki je
primerna za pohodnike in rekreativce.
Obala je za kopanje primerna le na nekaj mestih: na Naklovih glavah, majhen del pod CŠOD
in pod hostlom Pod Voglom. Za te dele obale predlagam, da se spremeni namenska raba v
obmo!ja za šport in rekreacijo. Taborni prostor bi s pove!evanjem povzro!il negativne
posledice na tem obmo!ju, zato predlagam, da se ga ohrani v zdajšnji velikosti, poskrbi pa se
tudi za pravilno odvajanje komunalnih voda in ozaveš!anje tabornikov, da se nahajajo v
osrednjem delu narodnega parka. Enako velja za obmo!je hostla Pod Voglom in ker je hostel
potreben temeljite prenove, bi to izkoristili za obnovo v smislu skladnosti z okoljem in
energetsko u!inkovitostjo, samih kapacitet hostla pa ne bi pove!evali. Adrenalinski park v
bližini se prav tako ne sme širiti, še bolje bi ga bilo prestaviti na ustreznejšo lokacijo, izven
osrednjega obmo!ja TNP. Obala je na nekaterih delih zaradi bližine ceste zmerno
preoblikovana, za te predele so predlogi za izboljšanje povezani z zmanjšanjem prometne
obremenitve. Nekaj obale je ostalo gozdnate, kar ustreza samemu obmo!ju.
! Zahodna obala za šport, rekreacijo in prosti !as
Na zahodu jezera pred naseljem Ukanc je na obali kamp Zlatorog. Njegova lokacija na obali
jezera in še v osrednjem delu TNP je dokaj neugodna, tako za sam kamp kot tudi za okolico.
Po predlogu iz projekta Oblikovanje izhodiš! in rešitev za problematiko kampa in šotoriš! v
TNP (Arh, Arh, Cvetek et al.,2006) se reševanje problematike izvede v treh fazah: najprej
omejitev števila gostov v okvire dovoljenega, nato preusmeritev zgolj v šotoriš!e, nazadnje pa
prestavitev kampa na drugo primernejšo lokacijo. Na urbanisti!ni delavnici Bohinj 2008 so
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podali predlog kampa na obmo!ju Vrtovina, kjer je sedaj parkiriš!e, kar pa po mojem mnenju
ni najprimernejša lokacija, saj je še vedno v osrednjem obmo!ju TNP in preblizu samega
jezera. Ker se omenjeni projekt še ne izvaja, kamp Zlatorog zaenkrat ostaja na tem obmo!ju,
zato je potrebno izvajati redno kontrolo števila gostov in obremenitve jezera na tem obmo!ju
in okolice kampa.
Pod to enoto sem štela še obalo od razcepa pešpoti ob jezeru proti delti Savice, pa do
obmo!ja, kjer se pri!ne gozd. Na tem obmo!ju je travnik, v neposrednem zaledju pa so že
prve po!itniške hišice. Travnik v poletnem !asu služi kot plaža za obiskovalce in kopalce,
zato za ta del obale – namenska raba druge kmetijske površine – predlagam, da se raba
spremeni v obmo!je za šport in rekreacijo. Obmo!je je po mojem mnenju primerno tudi za
kopališ!e, enemu od obstoje!ih po!itniških domov bi lahko spremenili namembnost v
gostinsko in informacijsko dejavnostjo ter uredili javni WC. Zaradi ekskluzivne lege
po!itniških domov ob jezerski obali pa lastniki po vsej verjetnosti takega predloga ne bi
podprli.
! Varovano obmo!je delte Savice
Delta Savice je posebno ekološko obmo!je. Zaradi mladosti površja je izredno ob!utljiva za
vsakršne posege. Planska raba je na tem obmo!ju neusklajena z obalo jezera, zato je nujna
sprememba. Delta je neprimerna za kmetijsko rabo, še manj za poselitev. Predlagam, da se na
tem obmo!ju namenska raba spremeni v varovani gozd. Možna je tudi turisti!na funkcija
vendar izklju!no v izobraževalne namene. Na ta na!in bi ohranili delto in edinstven habitat na
njej.
! Vzhodno turisti!no obalno obmo!je za šport in rekreacijo
Na vzhodu jezera se nahaja naselje Rib!ev Laz, ki sega povsem do jezera. Med njim in
Fužinarskim poljem je nižji gri! iz konglomerata – Vrtovin. Na njegovi južni strani sta ob
obali dva po!itniška objekta in gostiš!e Kramar. Po gozdnatem pobo!ju poteka tudi
asfaltirana pešpot. Na severni strani gri!a pa je ve! parkiriš! in cestna povezava do gostiš!a
Kramar. Na uravnanem vrhu je manjši travnik. Na Fužinarskem polju po celotnem zalivu ob
jezeru poteka nasuta in urejena sprehajalna pešpot.
Na karti planske rabe je celotno obmo!je namenjeno kmetijski rabi, obmo!je Vrtovina drugim
kmetijskim zemljiš!em, Fužinarsko polje pa najboljšim kmetijskim zemljiš!em. Posebej so
izvzete še površine parkiriš! z namensko rabo javna parkiriš!a. Na tem obmo!ju pri gostiš!u
Kramar prihaja do najve!je neusklajenosti namenske rabe tal, ki ne odraža niti dejanske rabe
in tipa obale jezera. Na tem delu je obala zelo preoblikovana, planska raba pa so, kot že
omenjeno, najboljša kmetijska zemljiš!a, dejansko pa je tu travnik, ki v poletnem !asu služi
kot plaža kopalcem. V neposrednem zaledju je travnik uporabljen kot pristajališ!e za jadralne
padalce. Za ta predel obale zato predlagam namensko rabo za šport in rekreacijo. Prav tako
naj bi se pas enake rabe ob obali jezera vlekel vse od mostu pri Sv. Janezu pa do konca
Fužinarskega zaliva. Fužinarsko polje je zaradi tanke prsti bolj primerno za pašništvo,
poljedelstvo pa zahteva dodatno gnojenje, kar zaradi bližine jezera ni najprimernejše (Šnuderl,
1998). Nizka peš!eno-prodnata obala je primerna za kopanje in rekreacijo. Zaradi krajšega
obdobja primernih temperatur za kopanje in neurejenih javnih sanitarij, prisotna so le kemi!na
straniš!a v poletnem !asu, pa obmo!je trenutno ne izpolnjuje vseh kriterijev primernosti za
naravno kopališ!e. Na tem delu se sicer izvaja tudi monitoring stanja vode.
Naravna kopališ!a so kopališ!a na morju, kopališ!a na stoje!ih vodah in kopališ!a na teko!ih
vodah. Dolo!ena so v Pravilniku o razvrstitvi kopališ! in organizacijskih ukrepih za varstvo
pred utopitvami (Ur. l. RS, št. 88/03), izdanemu na podlagi Zakona o varstvu pred utopitvami
(Ur. l. RS, št. 44/00), ki je problematiko kopalnih voda urejal do leta 2002, ko je bil sprejet
Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02 in 110/02). Zakon o varstvu pred utopitvami v 32. !lenu
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ureja pristojnost dolo!itve minimalnih higienskih in drugih zahtev za naravna kopališ!a, na!in
njihovega ugotavljanja in spremljanja, opremo in sredstva za dajanje prve pomo!i, program
usposabljanja in obseg preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomo!i ter obseg
zdravniških pregledov reševalca iz vode, dolo!a pristojnosti dolo!itve vrste kopališ! in
naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje kopališ! glede na vrsto kopališ!a, znake, ki
opozarjajo na nevarnosti in ustrezna ravnanja, opremo in sredstva za reševanje iz vode,
potrebno število reševalcev iz vode ter obla!ila z oznakami reševalcev iz vode. Podzakonski
predpisi obeh omenjenih zakonov so bili sprejeti sredi kopalne sezone 2003. Zahteve o
kakovosti kopalne vode so podane s Pravilnikom o minimalnih higienskih in drugih zahtevah
za kopalne vode (Ur. l. RS, št. 73/03).
Po 8. !lenu Zakona o vodah spada Bohinjsko jezero v vode 1. reda. Ministrstvo, pristojno za
vode, dolo!i mejo vodnega zemljiš!a, ki se jo vriše v kataster (11., 12. in 13. !len). Zemljiš!e,
ki meji na vodno zemljiš!e, se imenuje priobalno zemljiš!e (14. !len). Na podlagi 14. !lena
tega zakona je bila sprejeta tudi Uredba o dolo!itvi zunanje meje priobalnega zemljiš!a
Bohinjskega jezera (Ur. l. RS, št. 34/2006), zunanje meje priobalnega zemljiš!a so tako
zapisane tudi v zemljiškem katastru. V 21. !lenu Zakona o vodah je zapisano, da lahko javno
vodno dobro uporablja vsakdo, ki ne škodi okolju in ne omejuje enake pravice drugim. Po 4.
odstavku tega !lena lahko vlada dolo!i tudi obmo!je, kjer je splošna raba omejena ali
prepovedana. Posegi na vodnem in priobalnem zemljiš!u ter na obmo!ju presihajo!ih jezer
niso dovoljeni (37. !len), razen za izjeme, navedene v to!kah tega !lena. Ker imamo v
neposredni bližini Bohinjskega jezera zgrajen tudi objekt, ki ni !olnarna, in je celotna parcela
do vodne gladine zagrajena z leseno ograjo, nas zanima tudi 38. !len, ki pravi, da mora lastnik
vodnega, priobalnega ali drugega zemljiš!a dopustiti vsakomur prost dostop !ez svoje
zemljiš!e do vodnega dobra. V našem primeru se ta !len krši.
Po 3. to!ki 64. !lena Zakona o vodah je v naravna jezera prepovedano odvajanje odpadnih
voda. Na preu!evanem obmo!ju je to urejeno s kanalizacijo, ki je iz Ukancu speljana do
Rib!evega Laza, kjer je !istilna naprava. V Stari Fužini so do sedaj bile greznice, lansko leto
pa se je tudi tam uredila kanalizacija do Rib!evega Laza.
77. !len Zakona o vodah (kopalne vode) pravi:
»(1) Kopalno obmo!je je obmo!je kopalne vode, kjer se kopa ali se pri!akuje, da se bo
kopalo veliko število ljudi in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s
pripadajo!im priobalnim zemljiš!em.
(2) Naravno kopališ!e je obmo!je kopalne vode, kjer se kopanje izvaja kot neposredna raba
vode za dejavnost kopališ! in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami, vklju!no
s pripadajo!o infrastrukturo.
(3) Kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pri!akuje, da se bo kopalo veliko število ljudi,
ali se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališ!, pa kopanje ni trajno
prepovedano ali trajno odsvetovano.
(4) Vlada dolo!i kopalne vode ter vrste in na!in izvajanja nalog upravljanja kakovosti
kopalnih voda.
(5) Merila za vrednotenje kakovosti kopalnih voda in razvrš!anje teh voda po kakovosti,
obveznost in na!in izvajanja monitoringa kopalnih voda so dolo!ena s predpisi o varstvu
okolja.
(6) Na kopalnem obmo!ju ali naravnem kopališ!u ni dovoljeno postavljati stalnih ali za!asnih
objektov ali drugih ovir, ki bi prepre!evale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru.«
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Slika 49: Obmo!ja kopalne vode na Bohinjskem jezeru.

Vir: Gis arso, 2010.

Po 97. in 99. !lenu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/2004) pristojna
ministrstva zagotavljajo monitoring stanja okolja za tla, vodo, zrak… Na izbranem obmo!ju
so pri gostiš!u Kramar in v Fužinarskem zalivu postavljene informativne table o izvajanju
monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode.
Slika 50: Informativna tabla pri gostiš!u Kramar.

Vir: Renata Cerkovnik, 2010.

Najprimernejše obmo!je za naravno kopališ!e je po mojem mnenju obmo!je rta pri gostiš!u
Kramar. Dobra dostopnost, urejena gostinska ponudba, urejene sanitarije, potrebno bi bilo
zagotoviti še reševalno službo. Še prej je potrebno urediti stanje samega objekta, saj je v
postopku na sodiš!u. Po predlogih iz Program razvoja turizma v Bohinju za obdobje 2006 do
2013 (Arh, Arh, Cvetek et al., 2006) pa ima objekt veliko potencialov. V prihodnje tako
projekt predlaga ureditev gostinskega kompleksa v navezavi s športno rekreacijskimi
dejavnostmi.
Obala je za kopanje primerna tudi na obmo!ju Vrtovina. Lega ob iztoku iz jezera ter
konglomeratna sestava tal v veliki meri pripomoreta k manjši ranljivosti tega obmo!ja. Zato
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bi bilo po mojem mnenju tudi to obmo!je ob ustrezni ureditvi primerno za naravno kopališ!e.
Pred tem pa bi bilo potrebno poskrbeti še za boljšo dostopnost na mestih, kjer se nahajata
po!itniška objekta, saj lastniki objektov dostopnost do obale jezera ovirajo z ograjami (slika
51).
Slika 51: Oviran dostop do obale.

Vir: Cerkovnik, 2010.
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8. SKLEP
V diplomskem delu Usklajenost planske rabe tal s fizi!nogeografskimi zna!ilnostmi obale
Bohinjskega jezera sem predstavila zna!ilnosti obmo!ja okoli Bohinjskega jezera. Na podlagi
procesov in oblik na obali sem dolo!ila tipe obale, ki so odvisni od naravnih, nekateri tudi od
družbenih zna!ilnosti obmo!ja. Preverila sem usklajenost planske rabe z dolo!enimi tipi obale
in tako prišla do ugotovitev, kje bi bilo potrebno plansko rabo spremeniti. Zato sem naredila
tudi karto s predlogi za spremembo namenske rabe na obali jezera, da bi bila le-ta bolj
usklajena z razmerami na obmo!ju.
Prvo hipotezo, da razli!na zgradba površja narekuje tipe obale, sem potrdila z ugotovitvijo, da
se na razli!nih geoloških podlagah ustvari razli!na obala ob jezeru.
Potrdila sem tudi drugo hipotezo. S samimi procesi in oblikami na obali ter tudi ostalimi
zna!ilnostmi sem dokazala, da so tipi obale odvisni od njih.
Tretjo hipotezo, ki govori da je planska raba v skladu z zakoni in ustreza naravnim razmeram
na obmo!ju, sem prav tako potrdila z usklajenostjo dolo!ene rabe na dolo!enem tipu obale.
Vendar pa sem za nekatere tipe obale predlagala tudi druga!no namensko rabo, ki bi
razmeram bolj ustrezala.
Prav tako sem potrdila tudi !etrto hipotezo. S pregledom usklajenosti planske rabe s tipi obale
sem dolo!ila tudi najprimernejšo dejavnost za vsako namensko rabo ter podala predlog za
izboljšavo le-te.
V nalogi sem dolo!ila šest tipov (antropogeni tip, peš!eno-prodnati tip, mo!virnati tip, tip
obala na hudourniškem vršaju, tip obala v pobo!nem gruš!u, skalnati tip obale) in sedem
podtipov ( podtip zelo preoblikovana obala, podtip zmerno preoblikovana obala, podtip nizka
peš!eno-prodnata obala, podtip peš!eno-prodnata obala s šopi trave in posameznimi drevesi,
podtip nizka obala na delti Savice, podtip obala s skalami, podtip obala z ve!jimi skalami)
obale Bohinjskega jezera. Za vsakega sem dolo!ila usklajenost s plansko rabo na obmo!ju,
kjer se nahaja. Namenska raba je v ve!ini primerov dobro usklajena s tipi obale. Ve!je
odstopanje je le pri gostiš!u Kramar. Za nekatere usklajene dele obale pa sem kljub temu prav
tako dolo!ila izboljšanje planske rabe. Moji predlogi za izboljšanje namenske rabe na obali
jezera so za predel pod Pršivcem, obmo!je Ukanca, izliva Savice, na Naklovih glavah ter na
celotnem vzhodnem delu jezera, od mostu pri cerkvi Sv. Janeza pa vse do konca Fužinarskega
zaliva. V ve!ini primerov sem predlagala površine za šport in rekreacijo, !emur nekateri deli
obale že sedaj služijo, vendar je planska raba na teh predelih ozna!ena glede na prevladujo!e
površine v zaledju.
Ker moje preu!evano obmo!je leži znotraj osrednjega obmo!ja TNP in ima izredno naravno
vrednost, predlagam, da ob!ina sprejme natan!nejši na!rt namenske rabe tal za površine
neposredno ob obali jezera, najprimernejše bi bilo sprejetje na!rta upravljanja za celotno
obmo!je Bohinjskega jezera. S tem bi si olajšali delo nadaljnjega na!rtovanja prostora na tem
obmo!ju. Zelo razo!arana pa sem nad rezultati projekta Alpine lakes network, v katerem bi
morali že do leta 2007 na podlagi raziskav izdati priporo!ila upravljalcem, predvsem na
podro!jih osveš!anja javnosti, prometa na jezeru in dostopnosti jezerske obale za kopalce,
vendar so do danes uspeli predstaviti le dostopnost jezerske obale. Zato bi ob!ino spodbudila
tudi k sodelovanju v projektu, saj bi na ta na!in v kar najkrajšem !asu lahko prišla do
kakovostnih in uporabnih podatkov za na!rtovanje trajnostnega razvoja obmo!ja Bohinjskega
jezera v prihodnje.
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SUMMARY
In my dissertation Congruency Of Spatial Land Use With Physical And Geographical
Characteristics On Shore Of Lake Bohinj I introduced characteristics of lake Bohinj and its
vicinity and determined shore types based on processes and formations dependent on natural
as well as occasional social factors of the area. I verified congruency of spatial use with
identified shore types and indicated where it might be appropriate to alter the land use. I have
also mapped the area and offered my prepositions for altering the land use on lakeshore so it
would be more congruent with conditions of the area.
My first hypothesis that different structure of surface dictates the type of shore was confirmed
by finding, that different types of shores on lake were created on different geological
foundations.
I have also confirmed my second hypothesis and proved that he existent types of shore
depend on formations and shapes on shore as well as other factors.
My third hypothesis was that land use is in accordance with law and fits the natural
circumstances on area. I have confirmed congruency of certain uses on certain type of shore.
However I have also offered solutions for different land uses for some types of shore so that
would better suit the conditions of the area.
I have confirmed my fourth hypothesis as well. With overview of congruency of land use with
determined types of lakeshore I have suggested the most suitable activity for every land type
and gave suggestions for their improvement where suitable.
In my assignment I have determined six types of lakeshore of lake Bohinj:
1.
Anthropogenic,
2.
Sandy gravel,
3. Swampy,
4.
Shore on torrential rush,
5. Rubble on slopes,
6. Rocky
and seven subtypes:
.
very transformed shore,
.
moderately transformed shore,
.
low sandy gravel shore,
.
sandy-gravelly shore with bunches of grass and individual trees,
.
low shore on delta of the Savica river,
.
shore with rocks,
.
shore with larger rocks.
I have determined congruency with land use for each type of lakeshore. In most cases land
use is well harmonised with types of shore. One larger deviation is found only at the Kramar
lodging house. I suggested improvement for land use of some already congruent parts on
lakeshore as well and state options for improvement of land use on lakeshore lake for area
under Pršivec, area of Ukanc, river mouths of Savica, on Naklove glave, and on the entire
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eastern part of lake, from bridge at church St. John the Baptist towards the end of Stara
Fužina bay. In most of cases I suggest surfaces be used for sports and recreation. Some parts
of the lakeshore are dedicated to it already, but the official land use on these parts is still
documented according to its prevailing use in the hinterland.
Because the researched area lies inside the central area of the Triglav National Park and has
enormous natural value, I suggest the municipality adopts a more detailed plan of dedicated
land use for areas lying in the direct vicinity of the lakeshore. Adoption of such administration
plan would be most suitable for the entire Bohinj lake area and would ease the work of further
space planning of the area.
I however remain very disappointed in the project of the Alpine Lake Network. They should
have by year 2007 given recommendations to land managers, based on researches, how to
raise public awareness, lake traffic management and lakeshore accessibility for bathers. Till
this day they have managed to present only the accessibility of the lakeshore. That is why I
would like to call on the municipality to take part in the project and get to quality and useful
data for planning of sustainable development of area of Bohinj lake in the future.
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Priloga 1:
Ostali zakoni in zakonski akti na obmo!ju
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 126/07)
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)
Zakon o prostorskem na!rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07)
Srednjero!ni in dolgoro!ni plan ob!ine Bohinj (Uradni list RS, št. 68/98, Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro!nega družbenega plana Ob!ine
Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjero!nega plana Ob!ine Radovljica za obdobje
1986–1990, za obmo!je nove Ob!ine Bohinj)
Odlok o prometnem in obalnem režimu na obmo!ju Bohinjskega jezera (Bohinj)(Uradni list
RS, št. 37/95)
Preglednica obravnavanih pravnih podlag na obmo!ju
Zakon o Triglavskem
narodnem parku
Zakon o ohranjanju narave
Pravilnik o dolo!itvi in varstvu naravnih
vrednot
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovanih obmo!jih
Uredba o posebnih varstvenih obmo!jih –
obmo!jih Natura 2000
Uredba o ekološko pomembnih obmo!jih
Zakon o varstvu kulturne
dediš!ine
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za
arheološka raziskovanja
Pravilnik o registru nepremi!ne kulturne
dediš!ine
Zakon o graditvi objektov
Pravilnik o projektni dokumentaciji
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
Zakon o prostorskem
na!rtovanju
Zakon o urejanju prostora
Pravilniku o pripravi
prostorskih sestavin
dolgoro!nih in
srednjero!nih
družbenih planov
ob!in v digitalni obliki
Zakon o gozdovih
Zakon o vodah
Uredba o dolo!itvi zunanje meje priobalnega
zemljiš!a Bohinjskega jezera
Zakon o varstvu okolja
Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoro!nega
družbenega plana Ob!ine
Radovljica za obdobje
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1986–2000 in
srednjero!nega plana
Ob!ine Radovljica za
obdobje 1986–1990, za
obmo!je nove Ob!ine
Bohinj
Odlok o prometnem in
obalnem režimu na
obmo!ju Bohinjskega
jezera (Bohinj)
Zakon o kmetijstvu
Pravilnik o evidenci
dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih
zemljiš!
Strategija prostorskega razvoja
Slovenije
Ob!inski planski in izvedbeni
akti
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