UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2009

MATEJA MUZIK

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Diplomsko delo
SONARAVNO FIZIČNOGEOGRAFSKO VREDNOTENJE
TRŽIŠKE BISTRICE

Študijski program:
GEOGRAFIJA - E

Mentor: dr. Dušan Plut, red. prof.

LJUBLJANA, 2009

MATEJA MUZIK

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice
Izvleček
Porečje Tržiške Bistrice smo obravnavali z vidika sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri.
Preučevali smo ga na podlagi prilagojenega integralnega geografskega modela preučevanja
okolja in s pomočjo študije ranljivosti okolja. Naravnogeografske značilnosti smo vrednotili
glede na vodne vire, izdelali smo analizo količinskega in kakovostnega stanja vodnega vira
Tržiške Bistrice in njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo. Ugotovljeni so bili najpomembnejši
dejavniki obremenjevanja okolja: poselitev, kmetijska raba zemljišč in gospodarske dejavnosti
ter odzivi družbe za zmanjšanje obremenjevanja naravnega okolja in ohranitev vodnih virov v
porečju. Rezultat metodološkega dela so kazalci za sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v
porečju, kot rezultat geografskega proučevanja sonaravnega gospodarjenja pa so navedeni tudi
predlagani ukrepi, ki bi v prihodnosti pomagali pri omogočanju kakovostne in količinsko
zadovoljive oskrbe z vodo za sedanje in prihodnje generacije uporabnikov ter pomagali pri
obnovi in obstoju ekosistemov, ki so povezani z vodo.
Ključne besede: porečje, Tržiška Bistrica, sonaravno gospodarjenje, vodni viri, varstvo
okolja.
Sustainable Physicogeographical Assessment of the Tržiška Bistrica River
Abstract
The Tržiška Bistrica drainage basin has been dealt with in the context of the sustainable
management of water resources. This has been investigated on the basis of the integral
geographical model of environmental research and the study of environmental vulnerability.
Physicogeographical features were evaluated in relation to water resources; quantitive and
qualitative states of the Tržiška Bistrica water resource were analyzed and their influence on
the drinking water supply was established. The following most important factors of
environmental impact were ascertained: population density, agricultural use of land and
economic activities as well as the responses of the society for reducing the impact on natural
environment and preserving the water resource of the drainage basin. The methodological
results of our work serve as the indicators for the sustainable management of water resources
in the drainage basin. The applicative results of geographical investigation of sustainable
management are presented also as proposed measures that would provide qualitative and
quantitative satisfactory water supply for the present and future generations of user and grant
the renaturation and existence of water-related ecosystems.
Key words: drainage basin, sustainable management, water resources, environmental
protection
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1. Uvod
Tržiška Bistrica je 26,9 km dolga reka s 145,6 km2 velikim porečjem. Na območju porečja
Tržiške Bistrice so vodni viri količinsko bogati, potrebni pa so ukrepi za izboljšanje njihove
kakovosti. Zagotavljanje dobre kakovosti vodnih virov in njihovo izboljšanje zahtevata
usklajeno in obsežno delovanje in sodelovanje družbe. Potrebno je vzpostaviti ravnovesje med
gospodarsko rabo in varovanjem. Vzpostaviti bi bilo potrebno celovito upravljanje in se
obenem zavedati, da hidrološke in naravne značilnosti vplivajo na pokrajinsko občutljivost
vodnih virov in povečujejo njihovo ranljivost. Posledice preteklega urejanja vodotokov,
njihove rabe in drugih posegov v porečje, ki so bili nenačrtovani, so vidni šele sedaj. V
preteklosti so se pri urejanju vodotokov zapostavljale pokrajinske značilnosti.
V diplomskem delu obravnavamo Tržiško Bistrico in njeno porečje v povezavi z naravnim in
družbenim okoljem. Nameravali smo predstaviti predvsem Tržiško Bistrico. Ker sta reka in
njeno porečje povezana ter sovpadata ena z drugim, smo morali večkrat obravnavati celo
porečje in ne samo vodni tok Tržiške Bistrice in njen obvodni prostor.
Količinsko in kakovostno stanje obravnavamo zlasti z vidika hidrogeografskih značilnosti v
povezavi s pritiski na vodne vire in odzive družbe. Pritiski na vodne vire vplivajo na
pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov, odzivi družbe pa jih lahko zmanjšajo ali
povečajo.
V diplomskem delu želimo predstaviti delovanje družbe na poti k izboljšanju kvalitete Tržiške
Bistrice in prizadevanja za približevanje načelom sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri.
Želimo prikazati možnosti sonaravnega gospodarjenja z vodnim virom Tržiške Bistrice in
vodnimi viri v porečju.
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2. Metodologija sonaravnega raziskovanja porečja
2.1. Površinski vodni tok in porečje – pokrajinska sestava ter dinamika
Reka je večji vodni tok v izdelani strugi, ki se hrani s površinskim in podzemeljskim dotokom
vode iz porečja (cv: Radinja, 1999). Tekoče vode so reke in potoki, ki se medsebojno ločijo
po količini vode, dolžini toka in velikosti porečja (Riđanović, 1993). Reka obsega vodo in
strugo (rečno korito). Prva je posledica padavin in podzemnih voda, druga je nastala z
delovanjem tekočih površinskih voda (Marcinek, Rosenkranz, 1996). Pritoki so praviloma
manjši vodni tokovi, ki se izlivajo v reko. Omrežje, ki ga sestavlja reka s pritoki, je rečje ali
rečni sistem (Ilešič, 1967). Rečna mreža je posledica součinkovanja vode in sedimentov na
zemeljskem površju in predstavlja del hidrološkega sistema, to je tekoče vode (cv: Downs,
Gregory, 2000).
Glavna reka s pritoki sestavlja rečni režim oziroma hidrografski sistem površinskih vodnih
tokov. Z vidika reke kot vodnega vira so pomembni predvsem njeni naslednji elementi (Plut,
2000):
1. izvir in izliv
2. rečna struga (korito)
3. strmec (absolutni in relativni)
4. podolžni profil
5. dejanska in najkrajša dolžina reke
6. koeficient izvijuganosti
7. vodostaj
8. hitrost toka
9. vodni pretok
10. lastnosti vode (fizikalne in kemijske)
11. rečni režim.
Rečni tok razdelimo na zgornji, srednji in spodnji del, ki se med seboj ločijo po strmcu,
hitrosti in količini vode ter po drugih lastnostih.
Celotno površje, s katerega se stekajo (površinsko ali podzemeljsko) padavine v rečni sistem,
označujemo kot porečje (Plut, 2000). Porečje je ozemlje, obdano z razvodnico, ki oddaja vodo
v posamezno reko (cv: Radinja, 1999). Porečje je del prostora, ki ga odvodnjava reka s
svojimi pritoki na površini kopna ali v podzemlju na vodoprepustnih kamninah (Riđanović,
1993). Porečje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer
v reko ali jezero (Zakon …, 2002). Porečje je opredeljeno kot ozemlje, s katerega odteka voda
površinsko ali podzemno v isto reko, enaka je opredelitev pojmov rečni bazen in vodozbirni
bazen (Geografski …, 2005).
Porečje kot objekt raziskovanja je v geografiji, geomorfologiji in hidrologiji zelo pomembno.
Porečje predstavlja sistem različnih struktur, ki jih je mogoče še podrobneje razčleniti.
Sestavljajo ga številni elementi in različne oblike voda s svojimi lastnostmi. Porečje,
vodozbirno zaledje s svojo sestavo, sestavnimi deli ali s posameznimi elementi omogočajo
proučevanje delovanja ter kvantitativni prikaz hidroloških pojavov in procesov. Medsebojna
povezanost in odvisnost vode in dejavnikov okolja v porečju je izjemno velika in vsestranska.
To je še posebej izraženo pri reliefu, kjer odnose med hidrološkimi pojavi in
morfodinamičnimi procesi prikažemo s pomočjo pokazateljev značilnosti porečja.
Najpomembnejši elementi porečja so (Riđanović, 1993):
1. površina,
2. površinska razvodnica,
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3. površina zbiranja padavin,
4. globinska (podzemna) razvodnica,
5. dolžina,
6. obseg kroga enake površine porečja,
7. širina,
8. največja širina,
9. najmanjša širina,
10. srednja širina,
11. najvišja točka v porečju,
12. najnižja točka v porečju,
13. indeks reliefa,
14. relativni relief,
15. povprečni strmec porečja,
16. koeficient asimetrije,
17. koeficient gozdnatosti,
18. klasifikacija vodnih tokov,
19. skupno število pritokov, skupna dolžina pritokov,
20. gostota rečne mreže,
21. specifični odtok.
Z vidika odtočnih razmer, rečnega režima in vodnih virov so pomembne naslednje značilnosti
porečja (Plut, 2000):
1. površina porečja,
2. razvodnica, razvodje,
3. oblika porečja,
4. simetrija porečja,
5. gozdnatost,
6. najvišja in najnižja točka,
7. povprečni strmec porečja,
8. gostota rečne mreže,
9. klasifikacija tekočih voda,
10. specifični odtok.
Glede na morfološke poteze, tokove vode in prenos rečnih sedimentov porečje razdelimo na
zgornji (povirni), srednji in spodnji del (Plut, 2000). Z vidika prenosa materiala pa delimo
porečje podobno v tako imenovano produkcijsko (povirno), prenosno (srednje) in
akumulacijsko območje (spodnje, območje zalog) (cv: Petts, Bravard, 1996).
Hidrološki sistem (slika 1) sestavljajo trije med seboj povezani podsistemi (Brilly, 1999):
- podsistem površinske in podpovršinske vode (A),
- podsistem površinskih voda v vodotokih in jezerih (B)
- podsistem podzemne vode (C).
Podsistem površinske in podpovršinske vode obsega zgornjo plast zemeljskega površja in
plast prsti, kjer se oblikuje površinski in podpovršinski odtok, voda se zadržuje v vegetacijski
plasti, v vdolbinah na površini in v porah pod površino. Izredno pomemben člen vodne
bilance tega sistema je izhlapevanje. Vnos v podsistem predstavljajo padavine, iznos pa
izhlapevanje (evapotranspiracija in transpiracija), površinski in podpovršinski odtok v
hidrografski mreži ter infiltracija vode v vodonosnike podzemnih voda. Podsistem
površinskih voda v vodotokih in jezerih zajema površinski odtok v hidrografski mreži vodnih
tokov (rečni mreži). Vnos so efektivne padavine na površino porečja (iznos iz podsistema A),
iznos pa vodni odtok. Podsistem podzemne vode obsega zaloge podzemne vode in podzemne
9
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Slika 1: Kroženje vode v vlažnih in zmernih podnebnih razmerah

Vir: Brilly, 1999
tokove. Vnos predstavljata infiltracija padavin in infiltracija vode iz rečne mreže, iznos pa t.i.
bazični odtok podzemnih voda v vodne tokove. Analiza pojavov in vodna bilanca sistema A
dajeta potrebne podatke ob melioracijskih posegih, pri izdelavi bilance vodnih teles. Analiza
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pojavov v podsistemu B je potrebna pri urejanju vodnih tokov in gospodarjenju s
površinskimi vodami, analiza pojavov v podsistemu C pa pri melioracijskih posegih in
gospodarjenju s podzemnimi vodami (Brilly, 1999).
Najpomembnejši dinamični proces v porečju je vodni odtok, ki v širšem pomenu obsega vse
oblike vode od padavin do odtoka vode v drugo reko. Obsega padavine, zadrževanje padavin
(intercepcijo) v vegetacijski odeji in na strehah zgradb, padavine, ki so dosegle prst oziroma
kamninsko podlago brez prsti, površinske odtoke (odtok v rečni mreži, površinski odtok na
pobočjih brez rečne mreže, odtok pod površjem skozi sloj prsti ali kamnin) in podzemne
odtoke (tok podzemne vode v zasičeni plasti in tokove v prezračevalni coni). Razlikujemo
neposredni odtok, ki ga predstavljajo padavine zbrane neposredno v rečni mreži in posredni
odtok, ki predstavlja odtok vode v rečni mreži, ko ni padavin. Vodni odtok v ožjem pomenu
predstavlja tisti del padavin, ki iz porečja odtečejo po rečni mreži, ta pa združuje površinski in
podzemni odtok vode iz porečja (Brečko Grubar, 2006). Z vidika vodnih virov je ključnega
pomena vodni odtok, ki odraža količino, obliko, trajanje in razporeditev padavin, učinke
temperaturnih razmer, kamninske sestave (prepustnost in vodna kapaciteta kamnin), reliefa
(nadmorska višina, strmina), prsti (infiltracijska kapaciteta), vegetacije (gozdnatosti) in drugih
naravnih in antropogenih sestavin porečja. Vodni odtok je zelo spremenljiv, izrazimo ga s
pomočjo naslednjih ključnih kvantitativnih kazalcev: pretok vode, specifični odtok, višina
odtoka in odtočni količnik (Plut, 2000).
Glede vodnih virov nas zanima vodna bilanca porečja oziroma rezultat le te, to je sprememba
vodnih zalog. Vodna bilanca predstavlja krožni tok vode: padavinska voda, ves površinski in
podzemni odtok vode, izhlapevanje, začasno zadržana voda v tleh (fizikalno in kemijsko
vezana voda). Vodna bilanca omogoča ugotavljanje vodnih virov. V daljšem časovnem
obdobju (30 let) je vodna bilanca vsota odtečene vode in izhlapevanja (Lah, 1995). Vodna
bilanca je vezana na krogotok vode v naravi in nam pove, da je količina padavin (P) enaka
vsoti količine odtekle (Q) in izhlapele vode (I), kakor tudi spremembe količine vodne zaloge
(N) in biološke ter industrijske porabe (R). To lahko zapišemo v obliki enačbe vodne bilance:
P=Q+I+N+R
Odvzem vode je v primerjavi z velikostjo napak pri merjenju padavin majhen in ga zato
neposredno ne upoštevamo. Prav tako privzamemo, da je sprememba vodnih zalog
zanemarljiva, ko gre za povprečja daljšega, ponavadi vsaj 30-letnega obdobja. Enačba vodne
bilance je tako lahko skrčena le na tri člene:
P=Q+I
kar pomeni, da je količina padavin v daljšem obdobju na določenem območju enaka vsoti
odtoka in izhlapevanja (Kolbezen 1998).
Pri analizi površinskih voda je temeljna prostorska enota za analizo porečje (prispevna
površina ali vodozbirno zaledje). Površinskega dotoka s tem ni potrebno določati. Vodno
bilanco prikazujejo spremenljivke:
Opov = P + Ddrenpodz – (ET + Infpodz) – Z,
kjer so: Opov – površinski odtok, P – padavine, Ddrenpodz – infiltracija podzemne vode v
površinske vodne tokove, ET – evapotranspiracija, Infpodz – infiltracija površinskih voda v
podzemna vodna telesa in Z – zaloge površinske vode.
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Z vidika vodnih virov nas zanimajo vodne zaloge in zato vodno bilanco lahko določimo kot
razliko med efektivnimi padavinami (padavinami, ki dosežejo površino zemljišč) in
površinskim odtokom (Brilly, 1999).
Na vodno bilanco porečij najpomembneje vplivata dva pokrajinska dejavnika, podnebje in
vegetacijska odeja. Od podnebnih značilnosti je odvisna količina padavin, njihova oblika in
razporeditev ter izhlapevanje, od vegetacijske odeje pa je odvisen delež prestreženih padavin
oziroma intercepcija in transpiracija.
Naslednja pomembna dejavnika sta prst in reliefna izoblikovanost. Najpomembnejši lastnosti
prsti sta prepustnost za vodo (poroznost) in sposobnost zadrževanja (vodna kapaciteta), kar
vpliva na infiltracijo padavin v podzemna vodna telesa in na podpovršinski odtok padavin v
rečno mrežo. Relief vpliva z naklonom in oblikami površja na zadrževanje padavin na
površju, na površinski odtok in oblikovanje vodnih tokov. Pomemben dejavnih je tudi
geološka zgradba, saj vpliva na oblike voda v porečju, s prepustnostjo in poroznostjo
omogoča nastanek teles podzemnih voda in igra pomembno vlogo pri obnavljanju zalog in
kvalitete podzemnih voda (Brečko Grubar, 2006).
2.2. Vodni viri
Zanimata nas dva vidika vodnih virov v porečju - kakovostni in količinski.
Kakovostni vidik vodnih virov določajo fizikalne in kemijske lastnosti vode. Med fizikalnimi
sta pomembni temperatura in trdi delci v vodi, kemijske lastnosti pa so odvisne od vrste in
vsebnosti raztopljenih snovi v vodi. Naravna (surova) voda vedno vsebuje raztopljene snovi,
ki izhajajo iz atmosfere, prsti in kamnin. Človekov vpliv na kakovost vode pa se odraža v
spremenjenih vsebnostih naravno prisotnih kemijskih sestavin (nitrati, fosfati, kovine), v
vnosu novih, sintetičnih snovi in v spremenjeni vsebnosti trdih delcev. Od vrste virov
onesnaževanja, od vrste vodnega vira in kakovosti vode, ki jo je prejemnik onesnažil je
odvisno kako močan je vpliv človeka in njegovih dejavnosti na kakovost vode.
Najpomembnejši pokazatelji kakovosti voda so: vsebnost kisika in organsko onesnaženje
vode, segrevanje oziroma temperaturno onesnaževanje, zakisanje, eutrofikacija, onesnaženost
sedimentov, prisotnost kovin, organskih in drugih škodljivih kemikalij ter patogenih
organizmov v vodi (Morris, Therivel, 1995).
Količinski vidik je opredeljen z vodno bilanco porečja, katere rezultat so spremembe zalog
vode v površinskih in podzemnih vodnih telesih, z vodnim režimom in vodnim odtokom.
Vodna bilanca porečja in vodni odtok sta najpomembnejša pokazatelja količine vode. Vodni
režim pa je opredeljen kot kompleksnost fizikalnih, kemijskih, bioloških, mikrobioloških ter
radioloških lastnosti v porečju. Ta označuje uporabnost vode in njeno razpoložljivo količino.
To so bistveni kazalci za varstvo voda (Lah, 1995).
Načelo sonaravnosti pri gospodarjenju z vodnimi viri obsega niz ukrepov, s katerimi naj bi
zagotovili kakovostno in količinsko primerno vodno oskrbo prihodnjim generacijam, ob
hkratnem varovanju ekosistemov. Sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri vključuje, poleg
rabe in varovanja vodnih virov, tudi ureditvene in naravovarstvene ukrepe v celotnem porečju
in se zato ne more omejiti samo na vodne vire. Pomembna je sonaravna pokrajinska raba v
porečju (Plut, 2000). Omejiti bi bilo potrebno sedanji in prihodnji vpliv človeka in njegovih
dejavnosti na vodne vire in njihova okolja. Vzpodbujati bi bilo potrebno naravne procese, ki
naj bi zmanjšali negativne posledice preteklih posegov, rabe vodnih virov in dejavnosti v
okolju vodnih virov.
Sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri poudarja pomen ravnovesja med oskrbo z vodo
oziroma rabo vodnih virov in varovanjem vodnih virov na način, ki bo omogočal trajno rabo
vodnih virov. Oskrbo z vodo (pitno in tehnološko) je potrebno prilagoditi zmogljivostim
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(količinski izdatnosti) vodnih virov, za ohranitev le te je ključnega pomena ohranjanje
naravnih pogojev količinskega in kakovostnega obnavljanja vodnih virov. Tako glede
količinskega kot kakovostnega obnavljanja vodnih virov je pomembno zgoraj omenjeno
ohranjanje ekosistemov porečja, ki vplivajo na zadrževanje padavin, na intenzivnost
površinskega odtoka, na pronicanje površinske vode v prst in podzemne vode, na samočistilne
zmogljivosti okolja vodnih virov itd. Vplivi človeka na vodne vire niso omejeni le na rabo in
porabo vodnih virov, ampak se odražajo tudi v ekoloških lastnostih vodnih virov. S posegi kot
so regulacije (skrajševanje vodnih tokov, preoblikovanje naravnih rečnih strug v kanale,
krčenje obrežne vegetacije, gradnja rečnih nasipov, gradnja zadrževalnikov voda in plavin,
jezov itd.) trajno ali začasno propadejo določeni habitati in biotopi vodnega in obvodnega
prostora, poplavnih površin in močvirij, spremeni se dinamika površinskih in podzemnih
voda, spremenijo se kemijske lastnosti vode in poveča občutljivost za onesnaževanje, trajno
ali začasno se lahko zniža gladina podtalnice, s tem pa se zmanjša zaloga vodnih virov in
poveča sušnost (Morris idr., 2001). Trajno ohranjanje ravnovesja med fizičnimi in družbenimi
sestavinami okolja razumemo kot ravnovesje med rabo naravnih virov, ne le vodnih virov,
ampak tudi rabo zemljišč, rabo prostora in obremenjevanjem okolja na eni strani in
regeneracijskimi (samočistilnimi, nosilnimi) zmogljivostmi okolja na drugi strani.
Ukrepi za smotrno rabo vodnih virov se v državi lahko udejanjajo s pomočjo uporabe dveh
vzvodov (Plut, 2000):
1. zakonodajnega – določanje standardov kakovosti za pitno vodo in za ostale oblike
uporabljene ter odpadne vode, določanje načinov črpanja in rabe vodnih virov,
2. gospodarskega – vzpodbude za zmanjšanje porabe vode, ponovno uporabo vode, višji
stroški za odvajanje odpadnih voda in obremenjevanja voda, povečanje cene uporabe
vode, …
Poleg zakonodajnih, upravnopolitičnih in ekonomskih vidikov gospodarjenja z vodnimi viri je
za doseganje ciljev sonaravnega gospodarjenja ključnega pomena dobra informiranost in
usposobljenost različnih uporabnikov prostora za razumevanje prizadevanj sonaravnega
gospodarjenja. Vključevati mora tudi širšo javnost kot uporabnike vode in obvodnega prostora
ter zemljišč v vplivnem območju vodnih virov. Za ohranjanje vodnih virov je pomembna
racionalna raba, kar vključuje zmanjševanje količine porabljene vode (tako v gospodinjstvih
kot pri drugih porabnikih) z varčnejšo rabo in s spremenjenimi tehnologijami, zmanjšanjem
izgub vode iz cevovodov, rabo različno kakovostnih vodnih virov glede na zahtevano
kakovost s strani uporabnikov, večkratno uporabo tehnološke vode, ponovno uporabo
prečiščene odpadne vode in podobno.
2.3. Temeljni dokumenti gospodarjenja z vodnimi viri
Okoljsko politiko v Sloveniji in politiko upravljanja z vodami temeljno določajo trije
dokumenti: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04), Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02)
in Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur. l. RS, št. 2/) ter ostali
dokumenti in akti kot so: Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04), Pravilnik o oskrbi s
pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06), Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
(Ur. l. RS, št. 64/04) idr (MOP, 11.1.2009). Natančneje pa upravljanje z vodami določajo
predpisi s področja voda, ki so usklajeni z evropskimi pravnimi akti, strategijami in
smernicami s področja voda in okolja, kot so: Okvirna vodna direktiva – Water Framework
Directive (2000/60/EEC), Nitratna direktiva (91/676/EEC), Direktiva o čiščenju in odvajanju
komunalnih odpadnih voda (91/271/EEC), Direktiva o emisijah nevarnih snovi v vode
(76/464/EEC) idr (Nacionalni …, 2005). Za upravljanje z vsemi oblikami vode je najbolj
pomembna Okvirna vodna direktiva, katere določila predvidevajo: dobro kakovostno stanje
vseh voda do leta 2015, bolj učinkovito varovanje vseh oblik vode, zmanjšanje in nadzor
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onesnaževanja iz vseh virov in sistem upravljanja znotraj porečij. Direktiva zahteva čezmejno
sodelovanje med državami in vsemi vpletenimi stranmi. Zagotavlja aktivno udeležbo vseh
vpletenih pri upravljanju z vodami, odreja politiko določanja cen vode in uveljavlja »načelo
plačila za obremenjevanje okolja« ter usklajuje interese varovanja okolja z interesi
»uporabnikov« okolja (WFD, 2000).
Nacionalni program varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: NPVO) je osnovni strateški
dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti
življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih
področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev.
NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je usklajen z okoljskim
programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki
zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega
reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov,
določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. NPVO določa ključne okoljske cilje in
prednostne naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih trendov. Naloge in cilji
morajo biti izpolnjeni pred iztekom programa, če ni določeno drugače. NPVO je izhodišče za
okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije (2005), ki opredeljuje vizijo prihodnosti
Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije do leta 2013. Na področju voda je cilj
zagotovitev ukrepov za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za
trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno
uporabo vode kot naravnega vira (Nacionalni …, 2006).
Zakon o vodah ureja upravljanje z vodami, vodnimi in priobalnimi zemljišči, zagotavlja
varstvo voda, njihovo urejanje in odločanje o rabi vode. Zakon ureja tudi javno dobro in javne
službe na področju voda, vodne objekte in naprave. Zakon o vodah s cilji upravljanja
predvideva doseganje dobrega stanja voda in obvodnih ekosistemov, zagotavlja varstvo pred
škodljivimi posledicami delovanja voda, predvideva ohranjanje in uravnavanje vodnih
količin in spodbuja trajnostne rabe vodnih virov ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti (Zakon …, 2002).
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3. Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je preučiti hidrogeografske značilnosti reke in hidrogeografske ter
fizičnogeografske značilnosti porečja, analizirati vzorce vode Tržiške Bistrice in izpostaviti
izstopajoče okoljske probleme v porečju.
Cilj diplomskega dela je opredeliti kazalce, s pomočjo katerih bomo opredelili vzročnoposledične zveze med naravnogeografskimi in hidrogeografskimi potezami ter vplivom na
rabo vodnih virov in na naravno ogroženost okolja.
3.1. Delovne hipoteze
1. Kvaliteta vode Tržiške Bistrice se slabša od povirja proti izlivu v Savo.
2. Za zagotovitev sonaravne rabe okolja vodnih virov, v mejah regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti, moramo omejiti rabo vodnih virov in paziti pri urejanju
vodnih in obvodnih zemljišč z upoštevanjem okoljskih omejitev.
3. Za sonaravno gospodarjenje z vodnim virom Tržiške Bistrice bi morali omejiti
prekomerno obremenjevanje vodnih virov z odpadnimi vodami iz gospodinjstev in
industrije.
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4. Metodologija dela
Diplomsko delo je plod kabinetnega in terenskega dela. Sloje podatkov, ki smo jih uporabili
za izdelavo kart smo deloma pridobili preko spletne strani Agencije RS za okolje, deloma na
Občini Tržič, deloma od Geodetske uprave RS.
Pristop k proučevanju sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri (integralni model
geografskega proučevanja in model pokrajinske ranljivosti) bo pripomogel k celoviti preučitvi
vodnega toka (porečja) Tržiške Bistrice v odnosu do naravnega in družbenega okolja. Nakazal
bo možnosti ter pogoje za sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri.
Vzorce za analizo vode smo pridobivali na terenu, v obdobju med junijem in novembrom
2008. Opravili smo štiri vzorčenja Tržiške Bistrice, vsakič na štirih izbranih točkah.
Vzorčenja smo opravili v treh različnih obdobjih. Dve vzorčenji sta bila opravljeni v času
pretočnih viškov (spomladi in jeseni), dve pa v času nižkov (v sušnejših mesecih poleti). Na
štirih mestih vzorčenja vzdolž vodnega toka Tržiške Bistrice smo s pomočjo oksimetra iz
laboratorija Filozofske fakultete in digitalnega prenosnega merilnika HQD (High Quality
Digital) proizvajalca Hach-Lange odčitavali vsebnosti kisika, s pomočjo HQD merilnika pa
tudi temperaturo vode in pH. Vzorčenja smo opravili nekaj ur pred analizami v laboratoriju.
Na vsakem mestu smo vzeli 1,5 litra vode. Odvzete vzorce smo obdelali v laboratoriju
Filozofske fakultete (določitev trdote vode, pH reakcija, vsebnost nitratov, fosfatov, kloridov
in sulfatov).
Ostale podatke smo pridobili in obdelali v kabinetu. Pri diplomskem delu smo uporabili
integralni geografski model preučevanja okolja in njegovih sestavin.
4.1. Integralni geografski model proučevanja
Integralni geografski model (slika 2) raziskovanja okolja upošteva specifične lastnosti in
posebnosti sestavin okolja. Pri preučevanju onesnaženosti vodnih virov vključuje pet sklopov
kazalcev: 1. stanje, težnje kakovosti vode, 2. vplivi kakovosti vode, 3. pritiski na vodne vire in
občutljivost vodnih virov, 4. dejavniki (gonilne sile) pritiskov na vodne vire ter 5. odzivi
prostorske politike na onesnaženost vod.
V prvem sklopu so obravnavane oblike, obseg in spremenljivost kakovosti različnih oblik
podzemnih in površinskih voda s kazalci: vsebnost nitratov v podtalnici, vsebnost pesticidov v
podtalnici, vsebnost težkih kovin in drugih onesnažil v podtalnici, vsebnost težkih kovin in
drugih onesnažil v izvirih podzemne vode, BPK5 v rečni vodi, KPK v rečni vodi, vsebnost
kisika, dušika, fosforja v rečni vodi, saprobnost, vsebnost težkih kovin in drugih onesnažil v
rečni vodi in v sedimentu, v kakovostne razrede razvrščeni površinski vodni tokovi, kazalci za
kakovost jezerske vode, vode v akumulacijah in morje.
V drugem sklopu so obravnavani vplivi vode na bivalno okolje, naravne vire in naravo
oziroma pokrajino, prikazani kot vodna oskrba, zdravje prebivalstva, vodni organizmi,
turistično-rekreacijska raba.
V tretjem sklopu so obravnavani pritiski na vodne vire, ki jih povzročajo raba vodnih virov,
odpadne vode in raba zemljišč s kazalci: razpoložljivost vode na prebivalca, delež načrpane
vode glede na razpoložljive vodne količine, priključenost prebivalcev na javni vodovod,
poraba vode na prebivalca, priključenost prebivalcev in drugih porabnikov na kanalizacijsko
omrežje, količine in sestava odpadne vode, priključenost prebivalcev in drugih porabnikov na
čistilne naprave, sprememba rabe zemljišč ter pri občutljivosti regeneracijske in
nevtralizacijske zmogljivosti vodnih virov (talne vode, izvirov, vodnih tokov, jezer, morja) s
kazalci: količin in globina podtalnice, minimalni pretoki in spreminjanje pretokov izvirov,
minimalni pretoki in strmec rek ter kazalci za stoječe vode in morje.
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V sklopu dejavnikov ali gonilnih sil pritiskov na vodne vire so obravnavani poselitev in
gospodarstvo, infrastruktura, pokrajinska raba in čezmejno onesnaževanje. Pri odzivih pa so
obravnavani kurativni ukrepi, kot so prednostno čiščenje odpadnih voda največjih
onesnaževalcev ter virov onesnaževanja v zaledju virov pitne vode, zmanjšanje intenzivnosti
kmetijstva ter preventivni ukrepi, kot so samočistilne zmogljivosti in stanje vodnih virov
prilagojeno prostorsko načrtovanje, upoštevanje proizvodne in neproizvodne (ekosistemske)
vloge vodnih virov, načrtovanje prostorskega razvoja v okviru porečij, pojezerij,
hidrogeografskih zaledij izvirov, območij talne vode, zalivov itd.
Med vplivi na onesnaženost vode je pri prostorskem razvoju potrebno posebno raziskovalno
pozornost nameniti problematiki oskrbe s pitno vodo, poselitvi, gospodarski razvoj pa
uskladiti z razpoložljivostjo in samočistilno zmogljivostjo lokalnih in regionalni vodnih virov,
npr. v okviru porečja (Plut, 2004).
Slika 2: Integralni geografski model preučevanja okolja in njegovih sestavin

Vir: Plut, 2005
Integralni geografski model smo za pisanje diplomskega dela prilagodili.
V prvem sklopu smo obravnavali fizičnogeografske lastnosti porečja (lega, relief, klimatske
značilnosti, kamninska zgradba, hidrografske značilnosti).
V drugem sklopu smo obravnavali posledice fizičnogeografskih lastnosti (količinsko in
kakovostno stanje vodnih virov - vodna bilanca in odtočne značilnosti).
V tretjem sklopu smo obravnavali pritiske na vodne vire in njihovo okolje (oskrba s pitno
vodo, poselitev, kmetijstvo in raba zemljišč, industrija).
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V četrtem sklopu smo obravnavali odzive (čiščenje odpadnih voda, varovanje virov pitne
vode, (za)varovana območja).
V zadnjem sklopu pa smo opredelili sonaravne kazalce vrednotenja Tržiške Bistrice in podali
predloge ukrepov za sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri.
4.2. Metodologija geografskega proučevanja porečja Tržiške Bistrice
Porečje smo obravnavali kot celoto. Ključne naravnogeografske lastnosti porečja so njegova
velikost in lega glede na reliefne značilnosti, kamninsko zgradbo in gozdnatost. Pri
naravnogeografskih in hidrogeografskih potezah porečja smo obravnavali nekatere značilnosti
območja in rečne mreže na osnovi že preverjenih in uveljavljenih pokazateljev. Preučeni so
bili: vodna bilanca, odtočne značilnosti, kakovost vodnega toka, posegi v hidrološki sistem
Tržiške Bistrice ter fizično stanje vodnega in obvodnega prostora. S tem smo dobili pregled
stanja vodnega vira in ohranjenost vodnega in obvodnega prostora. Analizirali smo vplive
stanja voda, predvsem oskrbo s pitno vodo, (tako zagotavljanje potrebnih količin vode kot
primerne kakovosti vode), gospodarsko rabo vode in poplavno ogroženost poseljenih in
kmetijskih zemljišč (Študija …, 2002). Glede na to, da so določene značilnosti porečja in
vodnega toka, s tem pa tudi njihove dinamične lastnosti zaradi prisotnosti človeka
spremenjene, lahko celo preoblikovane, smo morali proučiti tudi družbene dejavnike oziroma
dejavnosti, ki s pokrajinsko rabo, s posegi v vodni in obvodni prostor ter rabo in porabo vode
vplivajo tako na količinsko in kakovostno stanje kot na pokrajinsko občutljivost. Pregled
porečja vodnega toka Tržiške Bistrice nam pokaže, da so osnovne naravnogeografske
značilnosti znotraj območja precej razlikujejo, prav tako pa se močno razlikuje intenzivnost
poseganja človeka v naravno okolje. Pritiske, ki vplivajo na vodne vire, smo obravnavali
skupaj z dejavniki pritiskov, ki obremenjevanje povzročajo: poselitev, kmetijstvo in raba
zemljišč, proizvodnje dejavnosti in ostale vire obremenjevanja.
Integralni geografski model proučevanja okolja in okoljskih sestavin kot zaključni vsebinski
sklop predvideva analizo odzivnosti prostorskega načrtovanja na probleme v okolju. Obsega
kurativne in preventivne instrumente in ukrepe prostorskih politik, posebne ukrepe države,
odločitve poslovnih subjektov, lokalnih skupnosti, lahko tudi posameznikov. Z analizo
prostorskih načrtov občine Tržič in občine Naklo ter dejavnostmi, ki jih predvidevajo, smo
skušali ugotoviti dejansko in načrtovano rabo prostora, dejansko in načrtovano rabo vodnega
toka in njegovega varovanja, ukrepe za zavarovanje pred škodljivim delovanjem visokih voda
ter ukrepe za zmanjšanje emisij v vodotok.
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5. Vrednotenje geografskih značilnosti porečja Tržiške Bistrice
5.1. Geografska lega in splošne reliefne značilnosti porečja Tržiške Bistrice
Porečje Tržiške Bistrice leži na severu Slovenije, v Srednjih Karavankah. Večji del Tržiške
Bistrice teče po občini Tržič, spodnji del pri izlivu v Savo pa po občini Naklo. Svojo vodo
zbira iz izvirov na južnem pobočju Košute. Približno do Dovžanove soteske teče v
jugozahodni smeri, nakar se obrne proti jugu in tako teče do izliva v Savo.
Slika 3 : Lega porečja Tržiške Bistrice

Vir: Atlas okolja, 2009
Porečje meri 145,6 km2. Povprečna nadmorska višina porečja je 1080 m, povprečni naklon
površja pa 25.3º (Mrak, 2003). Reliefno gledano lahko porečje razdelimo na tri večje enote, ki
si sledijo od juga proti severu.
Na jugu, ob izlivu Tržiške Bistrice v Savo, so ledeniško-rečne terase, kjer je tudi najnižja
točka porečja (370 m). To območje po tipizaciji površja Slovenije spada v ravnino, ki je raven
svet z reliefno amplitudo do 30 m, večinoma v rečnih in ledeniško-rečnih naplavinah (cv:
Natek, 1993).
Tržiška Bistrica je v spodnjem delu svojega porečja vrezala strugo v lastne pleistocenske
naplavine. Struga je ozka in skupaj z naplavno ravnico široka v povprečju 250 m vse do
Tržiča. Nad njo so uravnane ledeniško-rečne terase s povprečno nadmorsko višino 490 – 500
m. Zgrajene so iz ledeniško-rečnega proda, ki je na nekaterih mestih že sprijet v konglomerat.
Proti severu, ob vznožju Dobrče in Kriške gore relief preide v gričevje z nadmorsko višino do
650 m. Gradi ga oligocenska sivica. Nakloni so majhni in večinoma spadajo v prva dva
naklonska razreda (0 - 6°). Večji nakloni so na ježah teras, kjer lahko znašajo tudi 55° (Mrak,
2003).
Drugo večjo reliefno enoto predstavlja pas hribovja (slemenasto - dolinasto površje z reliefno
amplitudo nad 200 m do zgornje gozdne meje (cv: Natek, 1993)) Dobrče, Kriške gore in
Konjščice z nadmorskimi višinami do 1600 m.
Dobrča, Kriška gora in Storžič geološko gledano pripadajo Kamniško Savinjskim Alpam,
hidrografsko pa skoraj v celoti porečju Tržiške Bistrice. Opisano hribovje tako zavzema
osrednji, največji del porečja, zaznamuje pa ga izjemno pestra litološka zgradba. Zaradi
prevladujočih manj prepustnih paleozoiskih kamnin se je razvila razvejana rečna mreža z
19

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

glavnimi vodotoki Mošenikom, Lomščico in Tržiško Bistrico. Nakloni na tem območju so
najmanjši v dnu dolin, drugje pa večinoma spadajo v razred 7 - 12° in 13 - 20° (Mrak, 2003).
Karta 1: 100 metrski višinski pasovi porečja Tržiške Bistrice.

Vir: Mrak, 2003
Tretja večja reliefna enota pripada srednjim Karavankam. Po nadmorskih višinah spada v
visokogorje (svet nad zgornjo gozdno mejo, večinoma visokogorski kras (cv: Natek, 1993)).
To je greben Košute, z najvišjo točko porečja 2133 m na Košutnikovem turnu, greben
Begunjščice (najvišji vrh je Veliki vrh 2060 m) ter stranski greben Košutice (1968 m), Rjave
peči (1614 m) in Ljubeljščice (1492 m). Gorske grebene gradijo pretežno triasni apnenci in
dolomiti, značilna je kraška hidrografija. Nakloni na tem območju so veliki, prevladuje pa
naklonski razred 33-55° (Mrak, 2003).
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Karta 2: Nakloni po razredih v porečju Tržiške Bistrice.

Mateja
Vir: Mrak, 2003
5.2. Klimatske značilnosti porečja Tržiške Bistrice
Po najvišjih delih porečja ob meji z Avstrijo so značilnosti podnebja višjega gorskega sveta
(povprečna temperatura najtoplejšega meseca manj kot 10ºC, submediteranski padavinski
režim, povprečna letna količina padavin od 1600 do 3500 mm, lega nad zgornjo gozdno
mejo). V zgornjem (goratem) delu porečja se kažejo značilnosti podnebja višjega in nižjega
gorskega sveta (povprečna temperatura najtoplejšega meseca več kot 10ºC, submediteranski
padavinski režim), v nižjih (ravninskih) predelih srednjega in spodnjega toka pa značilnosti
zmerno celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije (povprečna aprilska temperatura nižja
od oktobrske, submediteranski padavinski režim, povprečna letna količina padavin od 1300
do 2800 mm) (Ogrin, 1998). Klimatske razmere so pretežno posledica višinske slojevitosti.
21

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Jasno se odraža padanje temperature z višino (izjema so prisojna pobočja terciarnega gričevja,
ki so predvsem poleti toplejša od nižje ležečih pleistocenskih teras južno od Tržiča (Družbeni
plan …, 1981). Temperaturni obrat, ki je značilen za večji del Ljubljanske kotline, Tržiča
večinoma ne zajame ali ga zajame zelo redko. Razloge lahko najdemo v večji prevetrenosti
zaradi bližine gora. Najpogostejši vetrovi so zahodni in jugozahodni, ki so prinašalci padavin,
v zimskem času pa pogosteje pihajo suhi severni vetrovi (Gradišar, 1997), z višino se količina
padavin veča.
Sliki 4, 5: Povprečna letna temperatura in višina korigiranih padavin v obdobju 1971-2000

Vir:Atlas okolja, 2009
V območju porečja Tržiške Bistrice ne obstaja merilna postaja, ki bi merila podatke o srednjih
letnih temperaturah. Najbližja postaja, za katero obstajajo meritve, je meteorološka postaja
Golnik - locirana na južnem pobočju Kriške gore – v območju termalnega pasu, izrazito nad
kotlinsko inverzijo, a s podobno nadmorsko višino kot jo ima Tržič cca. 500 m (graf 1). Med
leti 1931 in 1960 je bila srednja letna temperatura za postajo je 9.1ºC, najhladnejši mesec je
bil januar s povprečno temperaturo – 1,7ºC, najtoplejši pa julij z 19.0ºC (Pučnik, 1980). V
obdobju 1961-1990 (podatki interpolirani zaradi nedelovanja postaje leta 1973/74 ter od leta
1978 naprej) je bila srednja letna temperatura 9,4ºC, najhladnejši mesec je bil januar z 0,9ºC,
najtoplejši julij z 19ºC. Srednja mesečna temperatura je aprila (9,2ºC) nižja kot oktobra
(10,4ºC).

22

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Graf 1: Klimogram Golnik (obdobje 1961-1990)
Golnik (500m) 1554mm
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Podatke o padavinah beležijo v Tržiču (480 m) v obdobju 1993-2007 je letno prejel 1343 mm
padavin (graf 2), v preteklosti pa so jih tudi na Golniku (500 m) v obdobju 1931-1990 (zaradi
nedelovanja v letu 1973/74 in od leta 1978 naprej so podatki interopolirani) znaša količina
padavin 1554 mm, v Podljubelju (1026 m) v obdobju 1931-1960 1930 mm in Medvodju (860
m) v obdobju 1919-1930 znaša količina padavin 1646 mm (Meteorološki letopisi, Izbrani
podatki …, Zupančič, 2001).
Graf 2: Mesečna količina padavin na merilni postaji Tržič (obdobje 1993-2007)
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Snežna odeja se v najnižjih delih povprečno obdrži 50 do 80 dni in po posameznih letih
močno niha (graf 3). Višje v dolinah traja snežna odeja 60 do 90 dni, v nižjih delih gorovja se
sneg obdrži 100 do 150 dni, nad 1500 metri pa že 160 do 180 dni na leto (Strokovne podlage
…, 1981).

dni

Graf 3: Trajanje snežne odeje na merilnih postajah v porečju Tržiške Bistrice v letih 1999 do
2007
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Vir: Meteorološki letopisi 2000 - 2007
5.3. Kamninska zgradba porečja
Podatke za opredelitev geološke zgradbe porečja Tržiške Bistrice (karta 3) smo povzeli po
Osnovni geološki karti SFRJ 1:100 000, lista Celovec in Kranj ter Tolmačih kart Celovec
(Buser, 1975) in Kranj (Grad, Ferjančič, 1976).
Na območju porečja Tržiške Bistrice najdemo plasti kamnin iz različnih geoloških dob:
devona, karbona, perma, triasa, jure, oligocena, kvartarja, pleistocena in holocena. Starejše
plasti se pojavljajo na površini v severnem delu gorskega in hribovitega sveta, mlajše pa v
južnem ravninskem delu.
Najstarejše plasti so devonske. Devonske apnence najdemo predvsem na območju Stegovnika.
Karbonske plasti so raznolike. Prevladujejo apnenci, nekaj je tudi skrilavega glinavca,
meljevca in kremenovega konglomerata. Te plasti se širijo v dveh pasovih, od zahoda proti
vzhodu, pasova se pa združita med Plešivcem in Velikim vrhom. Sive in rdečkaste apnence
najdemo v Dovžanovi soteski in na Konjščici.
Permske usedline prihajajo na površju na dan kot pasovi, ki jih spremljajo karbonatne
kamnine. Značilni so zlasti rdečkasti peščenjaki in grödenski skrilavci. Najdemo jih v dveh
pasovih: v severnem pasu med Pečovnikom in Podljubeljem na južni strani Košute ter južnim
pasom med Konjščico, Dovžanovo sotesko in dolino Mošenika severno od mesta Tržič ter na
južni strani Begunjščice.
Plasti spodnjega triasa sestavljajo predvsem apnenci, dolomiti, pisani peščenjaki in skrilavci s
precej sljude. Te plasti najdemo v okolici Ljubelja, na južnih pobočjih Košute, ob dolini
Lomščice, do planine Javornik in še naprej proti vzhodu, kjer se pas teh kamnin še razširi.
Plasti srednjega triasa najdemo okoli Podljubelja, po vzpetinah nad dolino Mošenika, na
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Kukovici in pod Tolstim vrhom. Sestavljajo jih apnenci in dolomiti, iz zgornjega dela
srednjega triasa pa tudi porfirji, porfiriti in njihovi tufi. Zgornjetriasni apnenci tvorijo zgornje
dele Begunjščice in Košute. Terciarne usedline (peski, peščenjaki, laporji, konglomerati,
andezitni tufi) so odložene južno od Tržiča in se raztezajo do reke Save.
Pleistocenu in holocenu pripadajo terase ob Tržiški Bistrici južno od Tržiča. Starejše kamnine
so že sprijete (trdo zlepljen debelozrnat konglomerat) in jih najdemo na višjih terasah, nižje
terase pa so sestavljene iz proda in peska.
V holocen se štejejo aluvijalne naplavine rek (aluvialne ravnice ob Tržiški Bistrici) ter
deluvijski pokrovi. Pokrov nastane s spiranjem preperine po pobočjih navzdol in kopičenjem s
pomočjo stalnega plazenja. Posledica so tudi do 30 metrov debele plasti. Paleozojske in
triasne klastične kamenine na površini hitro preperevajo. Spodaj ležeče kamnine so tako
prekrite z deluvialnimi pokrovi. Najobsežnejši deluvij je med Plešivcem, Stegovnikom in
Konjščico ter na južni strani Košute.
Pobočni grušč predstavljajo obsežna z gruščem pokrita območja na obeh straneh Begunjščice,
pod Košuto, Storžičem, Kriško goro in Dobrčo.
Karta 3: Pregledna geološka karta preučevanega območja 1: 100 000.

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, lista Celovec in Kranj
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Porečje Tržiške Bistrice v celoti pripada Dinaridom. Značilna je narivna, pokrovna zgradba, ki
je posledica gubanja in narivanja v smeri sever – jug. Proti jugu so tektonske enote vedno
nižje. Preučevano območje do savskega preloma pripada južnim Karavankam, južneje od
preloma pa tektonski enoti Ljubljanska kotlina.
5.4. Hidrografske značilnosti rečne mreže
Tržiška Bistrica se s 26,9 km dolgim in slikovitim tokom izpod Karavank prebije prek
Kamniško-Savinjskih Alp proti Podbrezjam, kjer se izliva v Savo. S 145,6 km2 porečja in
dolžino vodotokov 215,4 km ima povprečno gostoto 1,48 km/km2 (Kolbezen, 1998).
Hidrografska razvodnica je greben ali mejna črta med sosednjima prispevnima območjema in
se določi glede na naravni tok površinskih in podzemnih voda .
Porečje Tržiške Bistrice sestavljajo porečja dveh večjih vodotokov in več manjših. Največja
pritoka sta Mošenik (desni pritok) in Lomščica (levi pritok).
Slika 6: Tržiška Bistrica in njeni pritoki

Vir: DMR 25, GURS
Vodonosniki so tiste kamnine ali sedimenti, ki vsebujejo toliko podzemne vode, da jo je moč
izkoriščati z ekonomskimi učinki. Pojavljanje vodonosnikov je odvisno od vrste kamnin in
sedimentov. Na splošno vodonosnike delimo glede na vrsto praznin ali por v kamnini ali
sedimentu, torej na podlagi njihove poroznosti. Kadar so pore posledica stika med zrni v
sedimentu, je to medzrnska poroznosti; če so pore posledica razpok, govorimo o razpoklinski
poroznosti; če pa so to kanali, je to kanalska poroznost (Brenčič; Polting, 2008). Na splošno
velja, da je za kamnine karbonatne sestave značilna kraška poroznost, za kamnine karbonatne
in silikatne sestave pa razpoklinska poroznost.
Hidrogeološke značilnosti porečja prikazuje spodnja slika, iz katere je razvidno, da se v
porečju Tržiške Bistrice v večjem obsegu nahajajo trije tipi vodonosnikov, to so vodonosniki
z razpoklinsko (cca 40 %), medzrnsko (cca 30 %) in kraško-razpoklinsko poroznostjo (cca 15
%).
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Slika 7: Hidrogeološka zgradba porečja Tržiške Bistrice

Vir: Atlas …, 2009
Vodonosnik v apnencih in dolomitih je dobro zakrasel, kraški in razpoklinski, je obširen in
lokalen, nizko do visoko izdaten. V njem se nahaja najpomembnejša in izrazito prevladujoča
količina vodnega telesa. Voda se drenira v številne izvire, površinski tokovi v grapah in
dolinah pa praviloma predstavljajo drenažne hidravlične meje. Medzrnski (aluvialen) tip
vodonosnika je značilen za nesprijete ali deloma sprijete sedimentne kamnine v dnu kotlin ali
dolin, ki so prepustni za padavine. Aluvialen tip vodnega telesa ima značilno povezavo s
površinskimi vodnimi tokovi. Njihova izdatnost je odvisna od količine padavin, ki ponikajo v
podzemlje na območju vodonosnika, od hitrosti pretakanja podzemne vode, od količine vode,
ki ponika iz površinskih vodotokov in površinskega odtoka iz obrobja vodonosnika ter od
poroznosti kamnin. Je obširen in lokalen, srednje do visoko izdaten. Večja poroznost je
značilna za grobo zrnate kamnine, kamor se uvrščajo rečno-ledeniški peščeno-prodni nanosi
Tržiške Bistrice v spodnjem delu porečja. Kraško-razpoklinski tip vodonosnika je značilen za
trde kamnine, ki so razpokane ali korozijsko izvotljene. Podzemno vodo imenujemo skalna
podzemna voda, v kolikor pa prevladujejo zakrasele korozijsko izvotljene kamnine pa kraška
podzemna voda. Na dan prihaja v izvirih na stiku kraških ali bolj razpokanih kamnin z
nekraškimi ali manj razpokanimi kamninami in s tem slabše propustnimi kamninami.
Izdatnost vodnih virov je odvisna od količine padavin, ki so poniknile v podzemlje, hitrosti
pretakanja vode in prostornine por oziroma podzemnih kanalov, po katerih se pretaka voda
(Poročilo ..., 2008).
5.4.1. Rečni režim
Rečni režim je pokazatelj povprečnega nihanja pretoka reke preko leta (preglednica 1).
Najpomembnejši dejavniki pri oblikovanju rečnega režima so: podnebje, relief, kamninska
podlaga, prst, rastlinstvo in človek. Rečni režim Tržiške Bistrice je odvisen, tako kot za
območje celotne Slovenije, predvsem od podnebja – letne razporeditve padavin in temperatur
ter trajanja snežne odeje.
Rečni režim Tržiške Bistrice smo določili na dva načina:
a) Hrvatin je razčlenil pretoke rek s podatki za obdobje 1961 – 1990. Slovenijo je ločil na
naslednje pretočne režime (Hrvatin, 1998):
1. sredozemski dežni,
2. dinarski dežno-snežni,
3. dinarsko-alpski dežno-snežni,
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panonski dežno-snežni,
alpski dežno-snežni,
alpski sredogorski snežno-dežni,
alpski visokogorski snežno-dežni,
alpski snežni.

Pretočne vrednosti Tržiške Bistrice na vodomerni postaji Preska, za obdobje 1971-2000
kažejo značilnosti alpskega sredogorskega snežno-dežnega režima, s primarnim pomladnim
viškom kot posledico pomladnega deževja in taljenja snega po hribih, sekundarnim pa jeseni
kot posledica součinkovanja zadržka padavin v višjih predelih ter dežja po sredogorju. Nižka
pozimi in poleti sta dokaj izenačena, primarni pa je pozimi.
b) Po Kolbeznu so za slovenske reke značilni štirje osnovni tipi pretočnih oziroma rečnih
režimov (Kolbezen, 1998):
- snežni pretočni režim,
- snežno-dežni pretočni režim,
- dežno snežni pretočni režim (kontinentalna in mediteranska varianta),
- dežni pretočni režim.
Na podlagi Kolbezen-Pristovovih pretočnih režimov Tržiška Bistrica kaže značilnosti snežnodežnega (nivalno-pluvialnega) režima. Del porečja nad vodomerno postajo Preska večinoma
sega v visokogorje in zaradi tega se kaže izrazit vpliv taljenja snega. Primarni višek nastopi v
pozni pomladi (april, maj in junij) zaradi taljenja snega, sekundarni višek v novembru pa je
posledica jesenskega padavinskega maksimuma. Primarni nižek nastopi pozimi (od decembra
do marca, z minimumom januarja ali februarja), saj so zimski meseci manj namočeni, obenem
pa se velik del padavin nabira v snežni odeji. Sekundarni nižek nastopi poleti, ko je
izhlapevanje vode zaradi visokih temperatur veliko. Nadpovprečna količina vode je ponavadi
med aprilom in junijem ter oktobra in novembra, podpovprečna pa avgusta in septembra ter
od decembra do marca.
Preglednica 1: Karakteristični pretoki v obdobju 1971 – 2000

nQnk - najmanjši mali obdobni pretok - konica (m3/s)

vodomerna postaja

sQs - srednji obdobni pretok (m3/s)
vQvk - največji veliki obdobni pretok - konica (m3/s)

mesec
leto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1,48 1,23 1,17 1,95 0,863 1,16 0,731 1,2 1,41 1,6 1,49 1,02 0,731
Preska - Tržiška Bistrica 3,62 3,23 3,84 5,97 5,83 5,23 4,66 4,03 4,60 5,72 5,91 4,67 4,78
93,1 66,5 56,3 77 59,1 49,4 74,3 133 86,8 100 109 82,8 133

Vir: Vodna bilanca …, 2008
Glede na pretočne režime in srednje pretoke (graf 4) ocenjujemo, da je porečje Tržiške
Bistrice najbolj občutljivo na onesnaževanje in ima najmanjše samočistilne sposobnosti v
obdobju nizkih voda v zimskih mesecih, med januarjem in marcem, ter v obdobju poletnih
nižkov med julijem in septembrom.
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Graf 4: Srednji obdobni pretoki na vodomerni postaji Preska v obdobju 1971 – 2000
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Vir: Vodna bilanca …, 2008

Izdelala: Mateja Muzik

5.4.2. Pretoki in vodostaji
Edina delujoča vodomerna postaja v porečju Tržiške Bistrice je postaja Preska v Tržiču in
deluje od leta 1957 že 41 let (površina zaledja 121 km2). Sedaj že nedelujoče postaje na
Tržiški Bistrici pa so: Jelendol (1957 – 1965), Tržič (1953 – 1982), Bistrica – kanal Tržiške
Bistrice (1977 – 1989), Zgornje Duplje (1926 – 1967) ter Podbrezje (1977 – 1989) in na
Mošeniku postaja Tržič I., ki je delovala med leti 1965 in 1989 (Površinski …, 1998).
Rečni odtok je rezultanta količine, oblike, trajanja in razporeditve padavin, temperature,
evapotranspiracije, litološke sestave (prepustnost in vodna kapaciteta kamnin), reliefa
(nadmorska višina, strmine), prsti (infiltracijska kapaciteta), vegetacije (gozdnatost) in drugih
naravnih in antropogenih sestavin porečja. Predstavlja količino vode, ki odteče v določenem
časovnem obdobju po rečni strugi in je kot takšen rezultanta presežka padavin nad
izhlapevanjem. Z vidika vodnih virov oziroma vodne oskrbe je ključnega pomena (Plut,
2000). Del padavinske vode odteče po strugah, druga izhlapi, posrka jo rastlinstvo, popije
zemlja ali preide skozi njo v talno vodo, ta pa ponovno priteka kot izvirna voda na površje.
Kolikšen del padavinske vode odteče po strugah, pove odtočni količnik, ki kaže razmerja med
padavinami in odtokom (Kolbezen, 1998).
Pretok vode (Q) je količina vode, ki odteče skozi ovlažen rečni profil na določenem mestu v
eni sekundi in se navadno meri v m3/s ali l/s. Pomembne značilnosti (vrednosti) pretokov so
naslednje (Plut, 2000):
- povprečni letni in mesečni pretoki,
- povprečni srednji najnižji in najvišji pretoki v določenem obdobju,
- absolutni najnižji in najvišji pretoki v določenem obdobju,
- biološki pretočni minimum (količina vode, ki je nujno potrebna za ohranitev življenja
v vodnem toku).
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Za izračunavanje povprečnih srednjih pretokov se uporablja čim daljše časovno obdobje
(najmanj 15-20 let dolgo sklenjeno opazovalno obdobje) (Plut, 2000).
Povprečni pretok (sQs) v določenem obdobju predstavlja dolgoletno povprečno količino vode
v strugi (za minimalno 15 do 20 letno obdobje). Dobimo ga z aritmetično sredino srednjih
letnih pretokov v nekem obdobju (Riđanović, 1993).
Obdobni srednji mali pretok (sQnp) predstavlja količinsko stanje vodotokov ob nizkih
pretokih (Trobec, 2007).
Najmanjši obdobni pretok (nQnp) predstavlja najmanjšo količino vode v strugi znotraj
določenega obdobja. Izmerjen je na dan, ko je bilo v strugi zabeleženo najmanj vode (Trobec,
2007).
V Zakonu o vodah je določen tudi biološki pretočni minimum ali ekološko sprejemljivi pretok
(Qes), definiran kot količina vode, ki ob dovoljeni rabi ali dovoljenem onesnaževanju ne
poslabšuje ekološkega stanja površinskih voda ali ne preprečuje njihovega izboljšanja (Zakon
…, 2002).
Preglednica 2: Hidrološke značilnosti za vodomerno postajo Preska v obdobju 1971-2000
VP

niz

Preska

19712000

F(km2) NV
121

459

q
sqnp
nqnp
sQs sQnp nQnp
nQnp:sQnp:sQs
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (l/s/km2) (l/s/km2) (l/s/km2)
4,78

2,12

1,64

39,5

17,52

13,55

34,3:44,4:100

Vir: Arhiv sektorja za hidrologijo, Urad za monitoring, ARSO
Specifični odtoki so uporabni količinski kazalci za primerjavo odtočnih značilnosti porečij ter
prostorske in časovne razpoložljivosti vodnih količin (Plut, 2000):
- q predstavlja specifičen odtok ob srednjih pretokih,
- sqnp predstavlja specifičen odtok ob obdobnih srednjih malih pretokih,
- nqnp predstavlja specifičen odtok ob najmanjših obdobnih pretokih.
Sliki 8, 9: Tržiška Bistrica ob neurju septembra 2007 in ob nizkem pretoku oktobra 2008

Vir: Kunšič 2007; Meglič 2008
Na VP Preska so bili v obdobju spremljanja doseženi naslednji karakteristični pretoki
(Hidrološki letopis 2004):
- absolutni minimalni pretok je bil zabeležen 14.7.1993 in je znašal 0,731 m3/s,
30

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

- srednji letni pretok znaša 4,78 m3/s,
- absolutni maksimalni pretok je bil zabeležen 28.8.1986 in je znašal 188 m3/s.
Ekstremni vodostaji zabeleženi v delujočem obdobju so bili:
- najnižji vodostaj 37 cm, zabeležen 23.2.1976,
- najvišji vodostaj 260 cm, zabeležen 28.8.1986.
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6. Količinsko in kakovostno stanje vode Tržiške Bistrice
6.1. Vodna bilanca in odtočne značilnosti Tržiške Bistrice
V spodnji preglednici so navedeni členi vodne bilance za del porečja, ki predstavlja
vodozbirno zaledje vodomerne postaje Preska v Tržiču.
Preglednica 3: Vodna bilanca vodozbirnega zaledja vodomerne postaje Preska v obdobju
1971-2000
Vodni tok
Tržiška
Bistrica
1

Vodomerna Padavine
Izhlapevanje Odtok
postaja
(mm
/ (mm / m3/s) (mm
m3/s)
m3/s)
Preska
1951
/ 694 / 2,67
1257
7,51
7,51

Odtočni
/ količnik
- KK (%)1
/ 64,5

Odtočni
količnik
- HK (%)2
63,5

klimatski odtočni količnik, dobljen na osnovi členov vodne bilance (padavin, izhlapevanja,
odtokov)
2
hidrološki odtočni količnik, dobljen na osnovi padavin in izmerjenih padavin
Vir: Vodna bilanca …, 2008
Območje Slovenije je med leti 1971 in 2000 v povprečju prejelo 1579 mm padavin, izhlapelo
je 717 mm, odteklo pa 862 mm vode (Vodna bilanca …, 2008). Del porečja Tržiške Bistrice
nad vodomerno postajo Preska v primerjavi s Slovenijo dobi več padavin (+ 372 mm), manj
vode izhlapi (+ 23 mm), ima pa večji odtok (- 395 mm).
Odtočni količnik med 60 in 70 % imajo tako kot Tržiška Bistrica, tudi hidrometrična zaledja v
zahodni Sloveniji. Ta območja segajo na jugu od prvih gorskih pregrad med Snežnikom in
Kočevskim rogom preko Javornikov, Nanosa, Trnovskega gozda in Banjščic vse do Goriških
brd, prav tako pa tudi porečje kraške Ljubljanice, Cerkljansko, Idrijsko in Škofjeloško
hribovje ter vzhodni del Julijskih Alp, zahodne Karavanke ter Kamniško-Savinjske Alpe.
Odtočni količnik, ki ga ima Tržiška Bistrica, je visok, kar je ugodno z vidika samočistilnih
sposobnosti vode Tržiške Bistrice in njene rabe.
Vodno bilanco reke Tržiške Bistrice lahko z vidika samočistilnih zmogljivosti ocenimo kot
ugodno.
6.2. Kakovostno stanje površinskih voda v porečju
Kakovost Tržiške Bistrice se kaže kot odraz samočistilnih zmožnosti in obremenjevanja v
porečju. Na samočistilne sposobnosti bistveno vplivajo: pretok oziroma količina vode, strmec
vodnega toka, oblika rečnega korita, zarast ob in v strugi, sedimenti v strugi, temperaturne
razmere itd. Za Tržiško Bistrico je značilen hudourniški značaj vodnega toka, kar pomeni
precejšnje nihanje vodnih količin. Pretočne vrednosti na vodomerni postaji Preska nam kažejo
značilnosti alpskega sredogorskega snežno-dežnega režim s primarnim pomladnim viškom
kot posledico pomladnega deževja in taljenja snega po hribih ter sekundarnim jeseni, kot
posledica součinkovanja zadržka padavin v višjih predelih ter dežja po sredogorju. Nižka
pozimi in poleti sta dokaj izenačena, primarni pa je pozimi (Hrvatin, 1998).
Na večjo občutljivost vplivajo tudi odvzemi vode in naravno zmanjševanje pretoka zaradi
pronicanja v podtalnico. Relativni strmec vodnega toka znaša 45,7 ‰. Struga reke je precej
preoblikovana, jezovi in pragovi pa predvsem v urbanih območjih zmanjšujejo strmec
vodnega toka.
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Znotraj porečja je le ena meteorološka postaja, postaja Tržič, ki meri količino padavin.
Povprečna letna količina padavin znaša 1951 mm (Vodna bilanca …, 2008), kar je nad
slovenskim povprečjem, ki znaša 1567 mm, ob upoštevanju, da v povirnem delu ni
meteorološke postaje, ki bi merila količino padavin, ki naj bi bile v tem območju izdatnejše.
Gozdnatost porečja vpliva na površinski odtok padavin. Z zadrževanjem padavin v
vegetacijski odeji se odtok pomembno zmanjša in upočasni, kar je pomembno predvsem ob
izdatnejših padavinah v kratkih obdobjih. Pomembna je tudi varovalna vloga gozda, saj
drevesa s svojim koreninskih sistemom varujejo pobočja pred erozijo, s tem pa zmanjšujejo
količino materiala, ki se zbira v strugah vodnih tokov in se prenaša z njihovim tokom v nižje
dele porečja. Za porečje Tržiške Bistrice je značilna velika gozdnatost. Na podlagi podatkov
pridobljenih na Občinah Tržič in Naklo ocenjujemo, da površina gozdnih zemljišč v porečju
presega 60 %. Najbolj gozdnat je srednji hriboviti del porečja, kjer gozd prekriva vsa strma
osojna pobočja od dna dolin do vrha, večinoma tudi že vršne dele slemen in planot, zaradi
zaraščanja pa vse bolj tudi prisojna pobočja. V zgornjem delu porečja na manjšo gozdnatost
vplivajo deli porečja, ki segajo nad zgornjo gozdno mejo, ki se giblje med 1500 in 1700 m.
Najmanj gozdnih površin pa je v spodnjem delu porečja, kjer so se ohranili le ostanki gozda
ob vodnem toku, in na spodnjih terasah in ježah. Gozd je bil v ravninskem delu verjetno
odstranjen zaradi pridobivanja kmetijskih in urbanih površin.
Kakovost površinskih voda je vrednotena na podlagi skupne ocene kakovosti površinskih
vodotokov, ki je rezultat monitoringa kakovosti voda v Sloveniji. Do leta 2002 sta se skupna
in biološka kakovost površinskih vodotokov prikazovali z razvrščanjem v štiri osnovne in tri
vmesne razrede, po letu 2002 pa je v veljavi opredeljevanje dobrega oziroma slabega
kemijskega stanja. Zaradi primerljivosti pa se še vedno uporablja razvrščanje v kakovostne
razrede, pri čemer 1., 1.-2. in 2. razred predstavljajo dobro kakovostno stanje vodnega toka,
2.-3., 3., 3-4. pa slabo kakovostno stanje.
Preglednica 4: Skupna ocena kakovosti Tržiške Bistrice (Podbrezje) v obdobju 1989 – 2005
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Vir: Monitoring …, 2000-2005, arhiv ARSO
Iz rezultatov monitoringa kakovosti voda glede na kemijsko stanje (od 2000 do 2005)
povzemamo, da je prekomerno onesnaženo območje Tržiške Bistrice na merilni postaji
Podbrezje z bakrom in fenolnimi snovmi. Na tem območju so prisotne tudi povišane
koncentracije niklja, AOX, kroma, cinka, živega srebra (Problematika …, 2007 ).
Na območju Tržiške Bistrice od sotočja z Lomščico – do merilne postaje Podbrezje so bile
izmerjene prekoračene mejne vrednosti za baker. Po podatkih naj bi ta prihajal iz proizvodnje
kovin in kovinskih izdelkov. Izmerjene prekoračene mejne vrednosti za fenolne snovi po
podatkih prihajajo iz proizvodnje tekstila, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov in
pralnic ter čistilnic (Problematika …, 2007 ).
Z nevarnimi snovmi je obremenjen predvsem odsek med sotočjem z Lomščico in
Podbrezjami.
6.3. Podzemne vode
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Porečje Tržiške Bistrice se razprostira na površini geološko strukturne tektonske enote
imenovane Zunanji Dinaridi. V Savski kotlini pa to strukturo prekriva še strukturna enota
terciarni in kvartarni sedimenti Panonskega bazena. Podzemna voda se na območju porečja
nahaja (Problematika …, 2007):
- v aluvialnih nanosih – prodno-peščenih nanosih Tržiške Bistrice in drugih manjših rek in
potokov,
- v hidravlično vodonosnih sistemih, značilnih za hribovita močno nagubana območja
Karavank predvsem v zakraselih in razpokanih apnenčastih in dolomitnih kameninah,
- v grušču in morenah na obrobju hribovja (majhni vodonosniki pomembni za manjšo oskrbo).
Bogatejši viri podzemskih voda so večinoma zajeti.
6.4. Fizične spremembe vodnega toka Tržiške Bistrice
Zaradi uravnavanja vodnih količin, ohranjanja, zagotavljanja in varstva pred škodljivim
delovanjem voda, rabe vode ter vzdrževanja vodnih in priobalnih površin preoblikujemo
vodni in priobalni pas rek. Preoblikovanje vodnega okolja je posledica poselitve obvodnega
prostora, industrije v obvodnem pasu, kmetovanja in uporabljanja vodnih virov za
pridobivanje energije. Z namenom protipoplavne in protierozijske varnosti so struge
regulirane. Vodna kontinuiteta je motena, brežine so deloma utrjene, obrežni pas pa zaradi
rabe spremenjen.
Ekomorfološka spremenjenost vodnega toka (EKM) je rezultat stopenj izravnave rečne trase,
kanaliziranja rečne struge, preusmeritve vodnega toka, modifikacije vzdolžnega in prečnega
prereza ter utrditve dna in brežin (Problematika vodnega …, 2007).
Preglednica 5: Dolžinski deleži posameznega razreda morfološke spremenjenosti Tržiške
Bistrice
Odsek
dolžina (km) A* (%) B* (%) C* (%) D* (%)
Povirje – sotočje z Lomščico
15,3
62,3
32,4
0,3
5,0
Sotočje z Lomščico - Podbrezje
11,6
8,1
62,2
19,0
10,7
A naravne in zelo malo spremenjene reke (1. in 1.-2. razred EMK)
B malo do zmerno spremenjene reke (2. in 2.-3. razred EMK)
C občutno spremenjene reke (3. razred EMK)
D močno do zelo močno spremenjene reke (3.-4. in 4. razred EMK)
EMK - ekomorfološka kategorizacija

Vir: Problematika …, 2007
Kategorizacija urejanja vodotokov je pomemben kazalec urejenosti vodotoka. Urejenost
vodotoka nam prikazuje posredne kazalce, ki so pomembni za samočistilne sposobnosti
vodnega toka, ti kazalci so: površina struge, izmenjavanje rečne vode z okolico, turbulence
vode, možnost naselitve mikroorganizmov, obraščenost obvodnega prostora z rastlinjem, itd.
(Tarman, 2002). Vodotoki so po metodologiji kategorizacije urejanja vodotokov razdeljeni v
sedem razredov: 1. razred – naravni vodotok, 1. – 2. razred – delno naravni vodotok, 2. razred
– sonaravno urejeni vodotok, 2. – 3. razred – delno sonaravno urejeni vodotok, 3. razred –
tehnično urejeni vodotok, 3. – 4. razred – delno togo urejeni vodotok, 4. razred – togo urejeni
vodotok. Naravni vodni tok ima Tržiška Bistrica (slika 4) samo do Medvodja, do prvega
naselja ob reki – Jelendol ima delno naravni tok, v naselju ima delno sonaravno urejeni
vodotok, do naselja Dolina ima zopet delno naravni tok, v Dolini ima delno sonaravno urejeni
vodotok, nakar preide iz sonaravno urejenega vodotoka zopet v delno naravno urejen vodotok,
kar ostane do sotočja z Lomščico. Od sotočja z Lomščico do stanovanjskih blokov na
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Cankarjevi cesti v Tržiču ima status delno sonaravno urejenega vodotoka, tam pa hitro pade v
razred delno togo urejenega vodotoka, v katerem ostane do območja pod tržiškim letnim
kopališčem. Od letnega kopališča Tržič pa do naselja Bistrica spada vodni tok v 2. razred –
sonaravno urejen vodni tok, od naselja Bistrica pa skoraj do izliva v Savo pa v 1.-2. razred –
delno naravni vodotok, kjer tik pred izlivom preide zopet v sonaravno urejen vodotok (Atlas
okolja, 2009).
Slika 10: Urejenost vodotoka Tržiške Bistrice

Vir: Problematika …, 2007
Pozidane površine se v Jelendolu, Dolini, Čadovljah, Tržiču, in na Loki ter Bistrici približajo
vodnemu toku in posegajo v obvodni prostor. Uporaba tega prostora je tudi razlog za ureditve,
gradnje nasipov in utrditev brežin. Tržiška Bistrica bolj kot poplavlja, erodira bregove in
spodkopava brežine, kar povzroča velike stroške sanacije zemljišč v obvodnem prostoru
(ceste, že utrjene brežine). Ponekod so brežine utrjene s kamenjem, ponekod je vodni tok
reguliran z betonsko strugo ipd.
Sliki 11, 12: Tržiška Bistrica nad Medvodjem in pred naseljem Jelendol

Vir: Muzik, 2009
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Sliki 13, 14: Tržiška Bistrica pred naseljem Slap in v mestu Tržič

Vir: Muzik, 2009
Z regulacijami vodnih tokov so se poslabšale življenjske razmere v vodnem in obvodnem
prostoru. Z uničenjem ali krčenjem različnih življenjskih prostorov se je zmanjšala biotska
raznovrstnost, z onesnaženjem voda pa se je zmanjšala tudi vrstna pestrost združb v vodnem
in obvodnem prostoru. Regulacije zmanjšajo samočistilne sposobnosti okolja vodnih virov in
pokrajinsko vrednost okolja. Na območju mesta Tržič, kjer je vodni tok in obvodni prostor
Tržiške Bistrice najbolj spremenjen, je vodni tok ujet v betonsko strugo, zemljišča so
pozidana do betonske struge, ali pa so si lastniki hiš ob vodi prisvojili zemljišča vse do rečne
struge in jih ogradili. Urejanje vodnih tokov in raba vode sta v preteklosti močno vplivali na
naravno okolje. Naravni sistemi so predvsem v srednjem delu porečja zaradi urbanizacije in
kmetijske rabe zemljišč razdrobljeni in okrnjeni. Najpomembnejše ekološko območje, ki ga je
potrebno ohraniti, zato predstavljajo vodni tokovi z obrežnim rastlinjem, gozdovi in mokrotna
zemljišča.
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7. Vpliv stanja vode na vodno oskrbo in rabo zemljišč na območju Tržiške Bistrice
7.1. Količinsko in kakovostno zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
V porečju Tržiške Bistrice večino porabnikov s pitno vodo oskrbujeta Javno podjetje
Komunala Tržič, d.o.o. (JPK Tržič) in Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Komunala
Kranj). JPK Tržič oskrbuje naselja v občini Tržič, kjer je na vodovodno omrežje priključenih
12.975 prebivalcev v trinajstih naseljih ali 90,9 % prebivalcev porečja Tržiške Bistrice v
občini Tržič. 1.292 prebivalcev se oskrbuje iz vodovodov, ki niso javni (manjši sistemi v
oskrbi lokalne skupnosti - vaški in zasebni vodovodi) (Problematika vodooskrbe …, 2007).
Komunala Kranj pa oskrbuje prebivalce s pitno vodo v občini Naklo, kjer je na vodovodno
omrežje priključenih 1808 prebivalcev v šestih naseljih ali 100 % prebivalcev porečja v občini
Naklo (Letno …, 2008).
Slika 15: Vodohran Križe

Vir: Muzik 2009
Skupna količina prodane vode v občini Naklo je bila v letu 2007 385.470 m3, (vodovodni
sistem Kovor – Naklo 194.000 m3), kar predstavlja za celotno občino 203,4 l/preb/dan, iz
vodovodnega sistema Kovor – Naklo pa to predstavlja 293,9 l/pred/dan. V občini Tržič pa v
letu 2008 691.282 m3, kar predstavlja 123 l/preb/dan (Poročilo o oskrbi..., 2009). V količinah
prodane vode ni zajete vode, ki se po pogodbi in dogovoru dobavlja občini Naklo in vode, ki
se potrebuje za vzdrževanje vodovodnih sistemov ter ostalih potreb (gasilci, pranje javnih
površin, zalivanje parkov in nasadov itd.) (Poročilo o oskrbi..., 2009). Povprečna poraba vode
na prebivalca dnevno v Sloveniji pa znaša pribljižno 150 l/dan (Statistični urad RS, 2009).
V občini Tržič so imeli v letu 2008 185.770 m3 vode izgub iz vodovodnih sistemov, ki so v
upravljanju JP Komunale Tržič, d.o.o. (Dolenec, 2009).
V občini Tržič je bilo na dan 31.12.2006 evidentiranih 22 zajetij, ki so oskrbovali 8
vodovodov in 31 vodohranov. Največja vodovodna sistema sta sistema Črni Gozd in Žegnani
studenec. Žegnani studenec je bil ob dograditvi leta 1976 edini regionalnega značaja, saj naj
bi takratni občini Kranj zagotavljal pogodbene količine vode, kar pa se je kmalu po dograditvi
izkazalo za nemogoče (Problematika vodooskrbe …, 2007; Letno …, 2008).
Razpoložljive kapacitete obstoječih vodnih virov so od 70 do 117 l/s, trenutna srednja poraba
vode pa znaša 60 l/s. Na vseh zajetjih je voda, glede na rezultate analiz, večkrat oporečna,
predvsem ob deževjih. Vzrok je predvsem v urbanizaciji zaledja vodnih virov in v izvedbi
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zajetij, ki so vsa starejša in so bila izvedena skladno s takratno tehnologijo gradnje (DIIP,
2004).
Naselja v porečju Tržiške Bistrice v občini Naklo se sedaj delno oskrbujejo prek vodovodnega
sistema Kovor – Naklo, ki ga napaja Žegnani studenec, delno iz črpališč Duplje in Podbrezje.
V tem vodooskrbenim sistemu so še trije vodohrani pitne vode.
Preglednica 6: Vodooskrbni sistem v porečju Tržiške Bistrice
Občina

Vodovodni sistem

Tržič

Ljubelj
Črni Gozd
Mestni vodovod
Žegnani studenec

Brezje
Veterno
Gozd
BPT
Naklo

Kovor - Naklo

Naselja, ki jih napaja
Podljubelj, Čegeljše, Zali Rovt, Slap,
Kranjska cesta, Pristava, Mlaka – bloki,
Križe, Snakovo, Sebenje, Retnje
Ravne, Tržič –mesto
Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Loka,
Jasa, Na Logu, Mlaka – IC, Slograd,
Kovor, Stagne, Nart, Brezovo, Zvirče,
Breg ob Bistrici, Žiganja vas
Brezje, Hušica, Popovo, Vadiče, Hudo,
Brdo
Zg. in Sp. Veterno
Gozd
Preska, poslovni center ob
Hipermarketu in tovarniški kompleks
BPT
Zg. in Sp.Duplje, Podbrezje, Bistrica,
Žeje, Strahinj in Zadraga

Povprečna
izdatnost (l/s)
1–3
30 – 50
20 – 25
20 – 25

5 – 10
1–3
0 – 0.1
20 - 30
5 - 10

Vir: Predlog …, 2004; Letno …, 2008; Rotar, 2009
Na vodovodnih sistemih, ki zagotavljajo oskrbo s pitno vodo v porečju Tržiške Bistrice, se
redno izvaja vzdrževanje ter investicijsko vzdrževanje, prav tako se o vseh delih na sistemih
obvešča Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV Kranj) in Zdravstveni inšpektorat. ZZV
Kranj opravlja kontrolo in nadzor nad varnostjo oskrbe s pitno vodo v sklopu notranjega
nadzora oskrbe s pitno vodo.
7.2. Poplavna ogroženost naselij ob Tržiški Bistrici
Na območju porečja Tržiške Bistrice ni pomembnih območij poplavne ogroženosti
(preglednica 7). Kjer je bilo možno, da bi reka prestopila bregove in s tem ogrozila naseljena
območja, so postavljeni nasipi in utrjene visoke brežine. Tam, kjer se reka izliva preko struge,
pa ne ogroža prebivalstva, saj se to dogaja predvsem na spodnjem delu vodnega toka, kjer
bregovi reke niso poseljeni.
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Preglednica 7: Stanje poplavne ogroženosti ob Tržiški Bistrici po prispevni površini
Odsek

Prispevna
površina
(km2)

Povirje –
sotočje z
Lomščico
Sotočje z
Lomščico Podbrezje

Delež
ogroženih
površin (%)

Število
prebivalcev

Število
ogroženih
prebivalcev

58,44

Površina
območij
poplavljanja
(km2)
0,06

0,1

295

8

Delež
ogroženih
prebivalcev
(%)
2,7

87,22

0,94

1,1

15632

34

0,2

Vir: Problematika …, 2007
V porečju Tržiške Bistrice večjo nevarnost od poplavljanja Tržiške Bistrice predstavlja
možnost plazov (preglednica 8). V povirnem delu je delež količin padavin velik, zato reka in
njeni pritoki narastejo hitro in s svojo hudourniško močjo odnašajo veliko količino materiala,
ki spodkopava brežine. Zaradi velike namočenosti in strmih terenov je možnost plazov velika.
Preglednica 8: Stanje plazovne ogroženosti ob Tržiški Bistrici po prispevni površini
Odsek

Povirje –
sotočje z
Lomščico
Sotočje z
Lomščico Podbrezje

Delež
ogroženih
površin (%)

Število
prebivalcev

Število
ogroženih
prebivalcev

58,44

Površina
območij
poplavljanja
(km2)
23,12

39,6

295

243

Delež
ogroženih
prebivalcev
(%)
82,4

87,22

27,21

31,2

15632

4842

31,00

Prispevna
površina
(km2)

Vir: Problematika …, 2007
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8. Pokrajinska občutljivost okolja Tržiške Bistrice
Kakovostno stanje vodnih virov je odraz pokrajinske občutljivosti okolja vodnih virov in
prekomernega obremenjevanja okolja. Če ni dodatnega obremenjevanja okolja, je
vzpostavitev predhodnega stanja mogoča, saj okolje s svojimi samočistilnimi sposobnostmi
zmanjša posledice obremenjevanja ali jih celo nevtralizira. Poznavanje regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti okolja je pomembno pri vsakem načrtovanju posegov v okolje.
Temu bi moralo biti prilagojeno gospodarjenje z vodnimi viri in raven obremenjevanja vodnih
virov, saj bi s tem zagotovili možnost trajne rabe virov in njihovo dobro stanje. Pri
ocenjevanju pokrajinske občutljivosti okolja Tržiške Bistrice smo se zgledovali po
metodologiji študije ranljivosti okolja in izboru fizičnogeografskih kazalcev za ocenjevanje
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti površinskega vodnega toka Tržiške Bistrice
(Študija …, 2002).
Pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti okolja površinskega vodnega toka bomo upoštevali
devet kazalcev: površina zaledja vodnega toka, stopnja zakraselosti površja, delež gozdnih
površin, specifični odtok vodotoka, srednji letni pretok vodotoka, srednji letni nizki pretok,
podolžni profil vodnega toka, rečni režim in oceno naravne ogroženosti vodnega toka (Študija
…, 2002).
Ker imamo na Tržiški Bistrici samo eno vodomerno postajo, smo ocenjevali pokrajinsko
občutljivost okolja vodnega toka (preglednica 9) le za območje nad vodomerno postajo Preska
(488,5 m). Površina zaledja znaša 121 km2, dolžina vodnega toka do vodomerne postaje
Preska je 11,17 km. Del preučevanega porečja je zmerno zakrasel, brez značilnih kraških
oblik, zato smo ga po oceni ranljivosti okolja površinskih vodotokov uvrstili v 2. razred.
Delež gozdnih površin znaša nad 75 %, območje spada po skupnih kazalcih obremenjenosti
okolja v 1. razred (75 – 100 % gozda). Del porečja nad vodomerno postajo Preska ima na
osnovi izmerjenih pretokov v obdobju 1971 – 2000 specifični odtok 39,5 l/s km2 (slovensko
povprečje 28 l/s km2), kar ga uvršča v 2. razred (nad 25 – 40 l/s km2). Srednji letni pretok na
vodomerni postaji Preska znaša 4,78 m3/s, kar območje nad merilno postajo uvršča v 3. razred
(nad 1 – 10 m3/s). Srednji nizki letni pretok v obdobju 1971 – 2000 znaša 2,12 m3/s, kar del
porečja uvršča v 2. razred (nad 1 – 10 m3/s). Strmec vodnega toka ugodno vpliva na
samočistilne sposobnosti dela porečja nad postajo Preska (99 ‰) in ga uvršča v 1. razred (nad
10 ‰) in kaže ugodno lastnost glede pokrajinske občutljivosti. Rečni režim nam predstavlja
povprečno nihanje vodnega pretoka med letom v določenem časovnem nizu. Pove nam, kdaj
in kolikokrat se preko leta pojavljajo nižki in viški – kakšno je nihanje srednjih mesečnih
pretokov. Večje kot je nihanje vodnega toka, večja je občutljivost. Problematični so predvsem
nižki v bolj suhem delu leta. Kazalec se predstavlja le opisno. Ocena naravne ogroženosti je
predstavljena s pomočjo poplav kot obdobno pomembnega vodnega ekosistema. Zajete so
glede na pogostost, silovitost in površino, ki jo pokrivajo. Glede na podatke o poplavah na
območju dela porečja nad merilno postajo Preska smo določili naravno ogroženost kot majhno
– spada v razred 1. Ob upoštevanju teh kazalcev pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti
ugotovimo, da je vodni tok Tržiške Bistrice nad vodomerno postajo Preska malo občutljiv. Za
ostale kazalce smo izdelali ocene po metodologiji študije ranljivosti za ocenjevanje
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti površinskih vodnih tokov (Študija …, 2002).
Iz spodnje preglednice je razvidno, da so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja
Tržiške Bistrice nad vodomerno postajo Preska ocenjene kot ugodne.

40

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Preglednica 9: Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja vodnega toka
Tržiška Bistrica
VP
Preska

Površina
zaledja
121

Kras

Gozd

2

1

Specifični
odtok
2

sQs

nQnp

Strmec

3

2

1

Rečni
režim
1

Naravna
ogroženost
1

Oceni 1 in 2 predstavljata ugodne lastnosti, oceni 3 in 4 pa neugodne lastnosti kazalca.
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9. Obremenjevanje okolja in vodnih virov Tržiške Bistrice
Največji problem onesnaževanja Tržiške Bistrice predstavlja le delno zgrajeno kanalizacijsko
omrežje, izpusti fekalnih in meteornih voda ter izpusti industrijskih voda brez čiščenja v vodni
tok. Na kanalizacijski sistem naj bi bilo priključenih med 30 in 40 % prebivalcev porečja. Ker
čistilna naprava v občini Tržič še ni zgrajena, se odpadna voda brez predhodnega čiščenja
izliva neposredno v vodne tokove. V občini Naklo pa naselja še niso priključena na
kanalizacijski sistem, ki bi vode odvajal do čistilne naprave v Kranju, ali pa fekalni
kanalizacijski sistemi še niso zgrajeni in speljani do predvidenih mali čistilnih naprav.
Odpadna voda, ki prek Tržiške Bistrice odteka v Savo zakonsko večkrat ne ustreza določenim
parametrom (DIIP, 2004).
Obstoječa kanalizacija je večinoma zgrajena v mešanem sistemu. To pomeni, da se na javni
kanal priključujeta padavinska in odpadna voda. Ker centralna čistilna naprava Tržič še ni
zgrajena, je v naseljih za novogradnje obvezna gradnja greznic.
Odpadna voda iz hiš, ki so na območju, kjer je mogoča priključitev na javno kanalizacijo, se
zliva v dvo oz. troprekatne greznice in potem v javno kanalizacijo ter v bližnji vodotok.
Greznice predstavljajo največ 35 % zmanjšanje obremenitve odpadne vode. Ker pa je gradnja
in vzdrževanje greznic privatna stvar lastnikov, je v večini primerov stopnja zmanjšanja
obremenitve odpadne vode mnogo manjša. Izven teh območij se gradijo greznice z
neposrednim iztokom v okolje. Takšna ureditev odvajanja odpadnih voda je z ekološko
tehničnega vidika neprimerna, saj odpadne vode precej obremenjujejo vodne tokove (DIIP,
2004).
9.1. Poselitev
Porečje Tržiške Bistrice pokriva dve občini, občino Tržič in Naklo (preglednica 10). Občina
Tržič skoraj v celoti (88,4 % površine občine) pripada porečju Tržiške Bistrice (22 od 35
naselij), v občini Naklo pa le manjši del (11,6 % površine občine) pripada porečju Tržiške
Bistrice (6 od 13 naselij). V porečju Tržiške Bistrice je poseljenih med 5 in 6 % vseh površin
(Pivk, 2009; PISO, 2009).
Preglednica 10: Občini in prebivalstvo v porečju Tržiške Bistrice na dan 30.6.2008
občina

Površina
občine
(km2)

Delež
porečja
(km2)

Tržič
Naklo

155,4
28,3

137,34
8,26

Število
naselij
v
porečju
22
6

Število
%
Št.
preb. v preb. v prebivalcev
naseljih porečju v občini
porečja
14.267
92,6
15.406
1808
34,8
5.192

Gostota
prebivalcev
v občini
(preb./km2)
99,1
183,5

Gostota
preb. v
porečju
(preb./km2)
103,9
218,9

Vir: Statistični urad RS, 2008
Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 30.6.2008 v naseljih v porečju Tržiške Bistrice
živelo 20.598 prebivalcev, srednja gostota prebivalstva pa je znašala 141,3 prebivalcev/km2.
V občini Tržič živi večina prebivalstva v njenem srednjem delu, kjer sta mesto Tržič in
naselje Bistrica pri Tržiču, kar sovpada s srednjim delom porečja. Prebivalstvena os se
nadaljuje proti južnemu delu s prebivalstvom v več vaseh. Veliko ozemlja občine Tržič je za
poselitev neprimernih (povirni del porečja), zato so koncentracije prebivalstva v njenem
srednjem in južnem delu. Naselja, ki so v občini Naklo so po večini manjša naselja, izstopata
le naselji Duplje in Podbrezje, ki imata nad 500 prebivalcev, naselji sta vsako na svojem
bregu Tržiške Bistrice v njenem spodnjem delu toka.
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Celotno porečje kaže raznolikost v poselitvi. V zgornjem delu prevladujejo majhna naselja, ki
so nanizana ob vodnem toku Tržiške Bistrice, Mošenika in Lomščice. V srednjem delu
porečja so naselja najbolj skoncentrirana, z največjima naseljema v porečju – Tržičem in
Bistrico pri Tržiču. V spodnjem delu porečja se število naselij zmanjša, zopet prevladujejo
manjša naselja.
Preglednica 11: Število in rast prebivalstva po občinah v porečju Tržiške Bistrice
Občina/
leto
Tržič
Naklo
Leto
Št.
preb.

1961

1971

1981

1991

2002

2008
15.406
5.192
2006

Indeks
61/71
110
*
2007

Indeks
71/81
112
*
2008

11.350
*
1999

12.460
*
2002

14.014
*
2003

14.975
*
2004

15.151
4.899
2005

4.826

4.899

5.013

5.037

5.024

5.079

5.150

5.192

Indeks
81/91
107
*
Indeks
99/08
107

Indeks
91/02
101
*

Indeks
61/02
133
*

Indeks
99/08
101
107

* ni podatka - občina Naklo ustanovljena leta 1994
Vir: SURS, 2009
Indeksi rasti prebivalstva kažejo rast prebivalstva v obeh občinah v vsem obdobju. Ker je
občina Naklo nastala z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94) v postopku, ki je bil izveden v letu 1994, smo uporabili podatke za število
prebivalstva od leta 1999 naprej. Indeks rasti prebivalstva občine Tržič za obdobje 1961 –
2002 nam kaže močno rast prebivalstva. Indeks rasti za obdobje 1999 – 2008 pa nam nakazuje
stagnacijo prebivalstva. Indeks rasti prebivalstva za občino Naklo v obdobju 1999 – 2008 pa
prikazuje zmerno rast prebivalstva.
Poselitev v porečju je pomembna z vidika sonaravnosti in sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo. Večja gostota pomeni večjo porabo in
hkrati večje obremenitve z odpadnimi vodami za okolje. Pomemben dejavnik pritiskov na
okolje v porečju Tržiške Bistrice je povprečna gostota poselitve, ki je v primerjavi s Slovenijo
nadpovprečna. V zgornjem delu porečja poselitev povzroča majhne pritiske na okolje.
Povprečna gostota je zelo nizka, saj je večinski del tega območja neposeljen. V tem območju
se tudi ne pričakuje povečanja števila prebivalstva, saj na Občini Tržič ne predvidevajo širitve
naselij. V zgornjem delu porečja so razmere glede sonaravne rabe vodnih virov ugodne.
V srednjem delu porečja, ki sovpada z najbolj poseljenim območjem občine Tržič, je gostota
poselitve nad slovenskim povprečjem. Gibanje števila prebivalcev kaže na naraščanje
prebivalstva. Z vidika sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri je poselitev v tem delu
porečja najbolj obremenjujoča. V prihodnosti lahko pričakujemo zmanjšanje obremenjevanja
zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave Tržič (CČN Tržič). Na
sistem fekalne kanalizacije in CČN Tržič naj bi bilo do prve polovice leta 2010 priključenih
nad 86 % prebivalcev občine Tržič (DIIP, 2004; Kavčič, 2009).
Tudi v spodnjem delu porečja je gostota poselitve večja od slovenskega povprečja. Gibanje
števila prebivalcev, kot ga prikazujejo podatki v obdobju 1999 – 2008, kaže na naraščanje
prebivalstva (indeks rasti prebivalstva 1999/2008 znaša 107). Občina Naklo je postala
privlačna podeželska spalna občina, kot zaledje za mesti Kranj in Ljubljana. Poselitev v tem
delu porečja je z vidika sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri obremenjujoča. V prihodnje
lahko pričakujemo izboljšanje zaradi dograditve sistema fekalne kanalizacije v naseljih
Spodnje in Zgornje Duplje, ki bosta preko obstoječega kanalizacijskega zbiralnika priključeni
na centralno čistilno napravo v Mestni občini Kranj ter zaradi izgradnje sistema fekalne
kanalizacije v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje s čistilno napravo ob Tržiški Bistrici in
izgradnje lokalne čistilne naprave v naselju Zadraga (Odlok, 2004).
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9.2. Kmetijstvo in raba zemljišč
V porečju, po podatkih Statističnega urada in Agencije RS za okolje, predvsem poljedelstvo
obremenjuje okolje, saj živalskih farm ni. Intenzivna kmetijska raba zemljišč se pojavi v
srednjem in spodnjem delu porečja. Obremenjevanje okolja je zato v tem delu večje kot v
zgornjem, ki je najbolj gozdnato območje porečja (nad 75 % gozda), obenem pa tudi hribovito
in zato neprimerno za intenzivno kmetijsko obdelovanje.
V občini Tržič je delež gozdnih površin ocenjen na 71,58 %. V porečju Tržiške Bistrice je
11349,47 ha gozda, kmetijskih površin je 1556,07 ha, poseljenih površin je 797,23 ha,
vodotoki predstavljajo 48 ha površin, nerodovitnih površin pa je 809,23 ha (Pivk, 2009).
Kmetijske površine v porečju prevladujejo na levem bregu. Po podatkih popisa kmetijskih
gospodarstev v letu 2000 (preglednica 12) so v porečju med obdelovalnimi površinami
prevladovali travniki in pašniki s 70,5 %, njivam in vrtovom je pripadalo 25,6 % površin, 3,9
% pa je bilo kmečkih sadovnjakov.
Preglednica 12: Podatki o kmetijstvu za občini v porečju Tržiške Bistrice
Občina

Št.
družinskih
kmetij

Tržič
Naklo

254
122

Vsa
zemlj. v
uporabi
(ha)
5127,55
1786,85

Kmet.
zemlj. v
uporabi
(ha)
1433,05
868,74

Njive
in
vrtovi
(ha)
169,19
419,34

Sadovnjaki
(ha)
61,25
28,16

Glave
velike
živine
1352,08
1653,66

Govedo

Krave
molznice

Prašiči

1632
2023

341
758

521
106

Vir: Popis, 2000
Slika 16: Letalski posnetek Kriškega polja

Vir: GURS, 2009
Velika gozdnatost porečja (predvsem v srednjem in zgornjem delu) je glede na pritiske na
vodne vire ugodna. Kmetijstvo, ki je prisotno predvsem v spodnjem in srednjem delu porečja,
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pa povzroča pritiske na vodne vire, prav tu pa je tudi delež gozda najmanjši in delež
prebivalcev največji kar še povečuje pritiske na vodne vire in okolje.
V porečju Tržiške Bistrice je evidentirana ena tujerodna vrsta rib in sicer sončni ostriž
(Lepomis gibbosus), ki se pojavlja v ribnikih v okolici Tržiča (Problematika …, 2007 ).
9.3. Industrija in drugi gospodarski uporabniki voda
Proizvodnje dejavnosti so v porečju Tržiške Bistrice, zlasti v srednjem delu, že tradicionalno
prisotne. V preteklosti so bile tu različne dejavnosti: mlini, žage, čevljarstvo, kovaštvo,
fužinarstvo, tekstilna dejavnost, usnjarska obrt, lesno predelovalna industrija, … V zadnjih
desetletjih so podjetja doživela velike spremembe, nekatera so propadla, preselili so svoje
dejavnosti, ustanovila so se nova podjetja, predvsem manjša v zasebni lasti. Na razvoj
proizvodnih dejavnosti v preteklosti so vplivali vodna moč in tehnološka voda Tržiške
Bistrice, les in druge surovine, poselitev in priseljevanje kot vir delovne sile in ugoden položaj
ob prometni poti preko Ljubelja. Danes so v porečju Tržiške Bistrice tri podjetja, ki so
vključena v monitoring industrijskih naprav (industrijska naprava je tehnološka enota, v kateri
poteka proces ali več procesov, ki pri odvajanju industrijske vode povzročajo onesnaženje
okolja), ki ga izvaja Agencija republike Slovenije za okolje. Vsa tri podjetja se nahajajo v
občini Tržič. Podjetje Kontakt P, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in prodajo, d.o.o., se
nahaja v zgornjem delu, iztok industrijskih voda imajo speljan neposredno v Lomščico, ki je
levi pritok Tržiške Bistrice. Lepenka, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Tržič, d.d.,
ima svoj iztok speljan v Tržiško Bistrico, nad mestom Tržič, podjetje Roma-tex proizvodnje
in trgovina, d.o.o., pa v kanalizacijo, ki se ne zaključi s čistilno napravo, temveč ima iztok v
Tržiško Bistrico (ARSO, 2008). V monitoring niso vključene tiste naprave, ki odvajajo
odpadne vode iz proizvodnje, storitvene ali druge dejavnosti ali mešanico te odpadne vode s
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po
uporabi v gospodinjstvu. Povprečni dnevni pretok ne sme presegati 15 m3/dan, letna količina
ne sme presegati 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode ne sme
presega 50 PE. Letna količina za nobeno od nevarnih snovi ne sme presegati količine nevarnih
snovi, določenih v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (2005).
Preglednica 13: Letna količina izpustov industrijskih naprav v porečju Tržiške Bistrice v letu
2007*
Upravljavec
industrijske
naprave
Kontakt P d.o.o.
Kontakt P d.o.o.
Kontakt P d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.

Tip iztoka
Neposredno v
okolje
Neposredno v
okolje
Neposredno v
okolje
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v

Vodotok

Parameter

Lomščica

nikelj

Lomščica

Sulfat

Lomščica

cink

Letna količina
izpusta (kg/leto)
0,2123
107,694
0,0772

Adsorbljivi
organski halogeni
(AOX )

0,535451

Amonijev dušik
Biokemijska

5,879021
252,1505
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Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Roma-tex d.o.o.
Lepenka d.d.
Lepenka d.d.
Lepenka d.d.
Lepenka d.d.
Lepenka d.d.
Lepenka d.d.

kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok v
kanalizacijo ki se
ne zaključi s KČN
Iztok neposredno
v okolje
Iztok neposredno
v okolje
Iztok neposredno
v okolje
Iztok neposredno
v okolje
Iztok neposredno
v okolje
Iztok neposredno
v okolje

Mateja Muzik

potreba po kisiku
(BPK5)

Tržiška Bistrica

Celotni
ogljikovodiki

1,4144

Celotni fosfor

38,18459

Celotni dušik

28,70895

Kemijska potreba
po kisiku (KPK)

1122,006

Klor - prosti

0,142282

Tenzidi-vsota
Adsorbljivi
organski halogeni
(AOX )

97,21895
25,16853

Tržiška Bistrica
Tržiška Bistrica
Tržiška Bistrica
Tržiška Bistrica

Amonijev dušik
Biokemijska
potreba po kisiku
(BPK5)
Celotni organski
ogljik (TOC)
Kemijska potreba
po kisiku (KPK)

436,8056
5922,224
4,76
33248,61

Tržiška Bistrica
Sulfit

0,84

Vir ARSO, 2008
*Navedene informacije in podatki so bili pridobljeni na podlagi poročil, ki so jih skladno z
zakonodajo varstva okolja posredovali posamezni zavezanci na Agencijo RS za okolje.
Na vodnem toku Tržiške Bistrice je izdanih 20 odločb za koncesijsko rabo vode za
proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah, od tega dve odločbi v delu od izvira
do sotočja z Lomščico in 18 odločb od sotočja z Lomščico do Podbrezij (Problematika …,
2007 ).
9.4. Odzivi, odgovori družbe
Občina Tržič je trenutno v obdobju graditve vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter
centralne čistilne naprave, ki naj bi začela obratovati februarja 2010. Priključitev na
kanalizacijsko omrežje in CČN naj bi vključevala prek 86 % prebivalstva občine Tržič. S tem
naj bi se pritiski na samočistilne sposobnosti reke močno zmanjšali, rezultati naj bi bili
občutni predvsem od nizkih vodah (DIIP, 2004, Kavčič, 2009). Tudi v občini Naklo
predvidevajo dograditev sistemov fekalnih kanalizacij v naseljih, ki so v porečju Tržiške
Bistrice in njihov priklop na čistilno napravo Kranj ali na male čistilne naprave, ki jih
nameravajo zgraditi (Odlok …, 2004). V letu 2009 predvidevajo dograditev kanalizacijskega
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sistema v delu naselja Duplje in priklop na omrežje, ki fekalne vode odvaja na čistilno
napravo v Kranju.
Slika 17: Dela na odseku v naselju Zvirče

Vir: Dolenec, 2008
Pritisk na vodne vire v porečju Tržiške Bistrice se bo tako zmanjšal, še vedno pa bodo ostala
problematična območja, kjer naselja ne bodo priključena na kanalizacijske sisteme, in se bodo
odpadne vode iz gospodinjstev in industrije še naprej neprečiščene odvajale v vodotoke.
Slika 18: Skica predvidene centralne čistilne naprave Tržič

Vir: Občina Tržič, 2009
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10. Sonaravni odzivi v porečju Tržiške Bistrice
10.1. Čiščenje odpadnih voda
Večji del zajetih odpadnih voda v delu porečja, ki se nahaja v občini Tržič, ne gre skozi
proces čiščenja v čistilni napravi, saj je le ta v fazi gradnje. Iztoki zajetih odpadnih voda so še
vedno speljani neposredno v vodotoke. Tudi naselja v delu porečja v občini Naklo še niso
priključena na čistilne naprave. Sistemi fekalnih kanalizacij so v fazi načrtovanja in izgradnje.
10.2. Varovanje virov pitne vode na območju Tržiške Bistrice
V porečju Tržiške Bistrice so zavarovani vsi večji zajeti vodni viri, ki se uporabljajo za oskrbo
s pitno vodo.
Vodovarstvena območja obsegajo del vodonosnika, v katerem podzemna voda odteka v smeri
vodnega vira, in območje, iz katerega padavinske in površinske vode napajajo del
vodonosnika, iz katerega podzemna voda odteka v smeri vodnega vira. Vodovarstveno
območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali
na zdravstveno oporečnost vode ali njeno količino. Za vodovarstvene pasove velja načelo, da
se ukrepi zaostrujejo s približevanjem vodnemu viru. Prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeni
varstveni pas, veljajo tudi za varstvene pasove, ki so bliže vodnemu viru (Odlok …, 2002).
Preglednica 14: Vodovarstvena območja in varstveni pasovi v porečju Tržiške Bistrice
Ime območja
Varstveni pas
Vodni vir Jelendol
1
Vodni vir Žegnani studenec
1
Vodni vir Brezje
1
Vodni vir Ravne
1
Vodni vir Smolekar
1
Vodni vir Lajba
1
Vodni vir Dolina
1
Vrtina Podtabor
1
Vrtina Duplje
1
Vodni vir Ravne
2
Vodni vir Podljubelj
2
Vodni vir Črni gozd
2
Vodni vir Smolekar
2
Vodni vir Lom
2
Vodni vir Gozd
2
Vodni vir Žegnani Studenec
2
Vrtina Podtabor
2
Vrtina Duplje
2
Vodni vir Jelendol
3
Vodni vir Smolekar
3
Vodni vir Žegnani Studenec
3
Vodni vir Brezje
3
Vodni vir Ravne
3

Vir: Odlok …, 1999; Odlok …, 2002
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Najožji varstveni pas (1) je namenjen za zaščito podtalnice, studencev, črpališč in drugih
vodnih virov. Najožji del okoli vodnega vira je velikosti od 10 do 50 m in se ga določi na
podlagi tipa vodnega vira in naravne lege objektov ter mora biti ograjen in hortikulturno
urejen z rastlinstvom brez globokih korenin (Odlok …, 1999).
10.3. Zavarovana in varovana območja in objekti varovanja narave
V porečju Tržiške Bistrice je (za)varovanih prek 80 % površin, zaščitenih predvsem z območji
Natura 2000 in ekološko pomembnimi območji, ni pa regijskega ali krajinskih parkov. Za
zavarovanje je predlagan velik del zgornjega dela porečja, ki je predlagano za zavarovanje v
Karavanško Kamniško Savinjskem regijskem parku.
Tržiška Bistrica je od izvira do Tržiča in od Pristave do izliva v Savo zavarovana kot naravna
vrednota. Kot zavarovana naravna vrednota je uvrščena med (Naravovarstveni … 2009):
- hidrološko naravno vrednoto,
- površinsko geomorfološko naravno vrednoto,
- geološko naravno vrednoto.
S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih
vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji
za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.
Območja Natura 2000 v občini Tržič zavzemajo kar 70,49 % vseh površin ali 123,51 km2, v
občini Naklo pa 5,35 % ali 1.51 km2 celotne površine občine. Celotno območje Natura 2000
spada pod varovana območja in sicer z Direktivo o habitatih – pSCI (Uredba o posebnih …,
2004).
Preglednica 15: Območja Natura 2000 v občini Tržič
Območje
Dacarjevo brezno - Žiganja vas
Karavanke

Skupina
pSCI
pSCI
SKUPAJ:

Površina (ha)
54.01
12297.21
12351.22

Vir: Pivk, 2009
Slika 19: Območja Natura 2000 v porečju Tržiške Bistrice

Vir: Atlas okolja
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Preglednica 16: Izbrane naravne vrednote v občinah Tržič in Naklo
Ime NV
Občina Tržič
Slap pri Tržiču

Tip naravne vrednote

Površinska
geomorfološka,
hidrološka
Križe - Sebenje Površinska
geomorfološka,
- izgonska
hidrološka
struga
Košuta - greben Površinska
geomorfološka
nad gozdno
mejo
Pristava - ježa
Površinska
terase nad levim geomorfološka
bregom Tržiške
Bistrice
Begunjščica Botanična, geološka,
greben nad
površinska
gozdno mejo
geomorfološka
Dovžanova
soteska

Geološka, površinska
geomorfološka,
hidrološka, botanična

Stegovniški slap Površinska
geomorfološka,
hidrološka
Udin boršt Površinska
osameli kras
geomorfološka,
podzemeljska
geomorfološka,
hidrološka,
ekosistemska.
Zali potok - slap Površinska
geomorfološka,
hidrološka
Lomščiški slap Hidrološka, površinska
geomorfološka
Stegovnik

Hidrološka

Košutnik

Hidrološka

Tržiška Bistrica Hidrološka, površinska
s pritoki
geomorfološka,
geološka

Kratek opis

Pomen
zavarovanja

Rečni slap na Tržiški
Bistrici nad Tržičem

Državni

Izgonska struga potoka
med Križami in
Sebenjami
Gorski greben Košute

Lokalni
Državni

Ježa nad duvialno teraso
reke Tržiške Bistrice
južno od Pristave

Lokalni

Greben in vrh
Begunjščice, alpinska
flora, manganova
mineralizacija
Soteska Tržiške Bistrice
z nahajališčem
paleozoiskih kamnin in
fosilov ter s skalnimi
turni
Slap na potoku
Stegovnik pri Jelendolu

Državni

Državni

Državni

Osameli kras na
konglomeratu savskih
teras v Udin Borštu

Državni

Slap na Zalem potoku,
desnem pritoku Tržiške
Bistrice
Slap na Lomščici, levem
pritoku Tržiške Bistrice
pri Čadovljah
Levi pritok Tržiške
Bistrice
Desni pritok Tržiške
Bistrice
Levi pritok Save pod
Karavankami do Tržiča

Lokalni
Lokalni
Državni
Državni
Državni

Tržiška Bistrica Hidrološka, površinska
s pritoki
geomorfološka,
geološka

Državni
Levi pritok Save pod
Karavankami od Pristave
do izliva

Dovžanova
soteska -

Slapišče Tržiške Bistrice Lokalni
preko kremenovo -

Hidrološka
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Tržiškobistriško
slapišče
Občina Naklo

konglomeratnih blokov

Tržiška Bistrica Hidrološka,
s pritoki
površinska
geomorfološka,
geološka
Tržiška Bistrica Površinska
– sotočje s Savo geomorfološka,
hidrološka,
botanična
Močvirja ob
Ekosistemska
Savi pod
Dobravami
Nacovka –
Površinska
terasa
geomorfološka,
geološka

Levi pritok Save pod
Karavankami do Tržiča

Državni

Sotočje Tržiške Bistrice
s Savo s prodišči

Lokalni

Širše območje sotočja
Tržiške Bistrice in Save

Lokalni

Srednje stara trikotna
terasa z ježo nekdanjega
sotočja Save in Tržiške
Bistrice zahodno od
Udin boršta

Lokalni

Vir: Odlok …, 1999, Odlok …, 2004
Preglednica 17: Ekološko pomembna območja v porečju Tržiške Bistrice
Ime območja
Brezje pri Tržiču
Dacarjevo brezno
Karavanke
Žiganja vas
SKUPAJ:

Površina (ha)
193.397
3.986
12453.981
93.407
12744.77

Vir: Pivk, 2009
Slika 20: Ekološko pomembna območja v porečju Tržiške Bistrice

Vir: Atlas okolja, 2009
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (Uredba o
ekološko …, 2004).

51

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Preglednica 18: Izbrana zavarovana območja

Ime znamenitosti
Ostanki grajskega parka gradu
Neuhaus - večji kompleks starih
dreves, zlasti hrastov, na pobočju
nad grajskim hribom

Predpis o zavarovanju

Vrsta
zavarovanega
območja

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Tržiča za kulturni
in zgodovinski spomenik
Odlok o razglasitvi Dovžanove
Dovžanova soteska - širše območje soteske za naravni spomenik
Odlok o razglasitvi Spominskega
parka Udin boršt na območju
Občine Naklo za zgodovinski in
Spominski park Udin boršt
kulturni spomenik

krajinski park

Odlok o razglasitvi Dovžanove
Dovžanova soteska - ožje območje soteske za naravni spomenik

naravni
spomenik

SKUPAJ

naravni
spomenik
naravni
spomenik

Površina
(ha)

3.266
148.576

161.922
45.003
360.47

Vir: Pivk, 2009
Varovalni gozdovi ali gozdovi s posebnim pomenom se nahajajo predvsem v povirnem višjem
delu porečja in ob samem vodnem toku Tržiške Bistrice. So pomembni za varovanje pred
erozijo. Vsa zavarovana območja v porečju predstavljajo izhodišče za sonaravno rabo in
gospodarjenje z vodnimi viri. V občini Tržič predstavljajo varovalni gozdovi 4,41 delež vseh
površin. V občini Naklo po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (
2005) varovalnih gozdov ni.
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11. Terensko in laboratorijsko delo
11.1 Mesta vzorčenja
V obdobju med junijem in novembrom 2008 smo opravili štiri vzorčenja Tržiške Bistrice,
vsakič na štirih izbranih točkah. Vzorčenja smo opravili v treh različnih obdobjih. Dve
vzorčenji sta bili opravljeni v času pretočnih viškov (spomladi in jeseni), dve pa v času nižkov
(v sušnejših mesecih poleti).
Slika 7: Mesta vzorčenj

Vir:Atlas okolja, 2009
Prvo mesto vzorčenja je bilo pred večjimi antropogenimi vplivi na vodno telo Tržiške
Bistrice, nad Medvodjem na višini približno 880 metrov. Drugo mesto je bilo pred sotočjem
Lomščice s Tržiško Bistrico, pred največjim antropogenim vplivom – mestom Tržič, na višini
približno 590 metrov. Tretje mesto vzorčenja je bilo po največjem industrijskem in
poselitvenem vplivu na vodno telo Tržiške Bistrice na višini približno 455 metrov na Loki.
Četrto mesto vzorčenja pa se nahaja pred izlivom Tržiške Bistrice v Savo, na nadmorski višini
približno 372 metrov.
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Slike 22, 23, 24 in 25: Mesta vzorčenj

Vir: Muzik, 2008
Vodomerna postaja Preska na Tržiški Bistrici je v letu 2008 delovala le do 20. avgusta, ko je
bil zaradi regulacij vodnega toka odstranjen vodomer, že pred tem, 23. julija pa je bil
odstranjen podatkovni zapisovalnik, ki sicer neprekinjeno beleži vodostaj reke. Za dva dneva
terenskega vzorčenja (28.8. in 7.11.) tako nismo mogli pridobiti podatkov o pretokih Tržiške
Bistrice. Lahko pa po opazovanju na terenu ocenimo, da je bil vodostaj 28.8. najnižji med
terenskim delom. Vodostaj 7.11. pa je bil višji kot pri terenskem delu 13.6. Za dan 13. junij
imamo podatke iz vodostaja podatkovnega zapisovalnika, za dan 31. julij pa le podatke, ki jih
je odčital opazovalec ob 7. uri zjutraj po poletnem času. Pridobljeni podatki so informativni.
Slika 26: Dela pri vodomerni postaji Preska

Vir: Meglič, 2008
Preglednica 19: Pretoki in vodostaji v času terenskih vzorčenj

datum
srednji dnevni pretok - Qs (m3/s) srednji dnevni vodostaj (cm)
13.6.2008
5,26 (3,74*)
86 (80*)
31.7.2008
3,53*
79*
28.8.2008
/
/
7.11.2008
/
/

* opazovalec ob 7. uri zjutraj po poletnem času
Vir: Bat, 2009
11.2. Rezultati vzorčenj in analiz
Na štirih mestih vzorčenja vzdolž vodnega toka Tržiške Bistrice smo s pomočjo oksimetra in
digitalnega prenosnega merilnika HQD (High Quality Digital) odčitavali vsebnosti kisika v
vodi, z merilnikom HQD pa tudi temperaturo vode in pH. Vzorčenje smo opravili nekaj ur
pred analizami v laboratoriju. Na vsakem mestu smo vzeli 1,5 litra vode. Odvzete vzorce smo
obdelali v laboratoriju (določitev trdote vode, pH reakcije, vsebnosti nitratov, fosfatov,
kloridov in sulfatov).
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Na tretjem merilnem mestu na Loki smo vsakokrat zaznali neprijeten vonj in opazili povečano
motnost vzorčne vode.
Slika 27: Tretje mesto vzorčenja na Loki

Vir: Muzik, 2008
Temperaturo smo merili s pomočjo HQD prenosnega avtomatskega merilnika. Najnižji
temperaturi smo odčitali na prvem mestu vzorčenja 13.6.2008 in 7.11.2008 in sicer 8,7ºC.
Najvišjo temperaturo, 15,3ºC, smo odčitali ob tretjem vzorčenju 28.8.2008 na merilnem mestu
pred sotočjem s Savo.
Graf 5: Temperatura vode Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Trdota vode nam pove vsebnost kalcijevih in magnezijevih soli v vodi, zaradi katerih ima le ta
določene lastnosti. Meri se v nemških trdotnih stopinjah (ºNT). Ena nemška trdotna stopinja
ustreza vsebnosti 10 mg CaO ali 7,19 mg MgO v 1 litru vode (Lukič, 2008).
Preglednica 20: Celokupna trdota vode
Celokupna trdota vode (ºNT) Kvalitativna oznaka vode
od 0º – 5º
zelo mehka
5º – 10º
mehka
10º – 15º
zmerno trda
15º – 25º
trda
nad 25º
zelo trda
Vir: Lukič, 2008
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Najvišjo celokupno trdoto vode smo ugotovili na prvem merilnem mestu, kjer je znašala
12,4ºNT, karbonatno pa na drugem merilnem mestu, kjer je znašala 9,2ºNT, oboje analizirano
31.7.2008. Najnižjo celokupno in karbonatno trdoto smo izmerili na prvem mestu vzorčenja
13.6.2008. Izmerjene celokupne trdote vode Tržiške Bistrice so variirale med 10,1 in
12,4ºNT, kar vodo uvršča v razred zmerno trde vode.
Graf 6: Celokupna trdota Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Graf 7: Karbonatna trdota Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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S pH (koncentracija vodikovih ionov) izražamo stopnjo kislosti oziroma bazičnosti vode.
Mejna vrednost za pitno vodo je med 6,5 in 9,5 pH (Pravilnik …, 2004). Reakcijo vode
Tržiške Bistrice označujejo pH vrednosti med 7,23 in 8,13.
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Graf 8: pH vrednost vode Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Priporočene vrednosti nasičenosti s kisikom za površinske vode, ki se uporabljajo kot vir pitne
vode, variirajo od > 30 do > 70 % O2 (> 30 % O2 za najslabši razred kakovosti površinskih
voda, do > 70 % O2 za najboljši razred kakovosti površinskih voda, ki so vir pitne vode)
(Kakovost površinskih ..., 2008). Nasičenost vode Tržiške Bistrice je bila na vzorčenjih preko
celotnega toka > 90 % O2. Po tem parametru za kakovostne razrede površinskih virov pitne
vode bi bila voda Tržiške Bistrice uvrščena v najboljši razred kakovosti površinskih voda (za
obdelavo površinske vode za pripravo pitne vode bi bila potrebna zgolj enostavna fizikalna
obdelava (hitro filtriranja) in dezinfekcija).
Nasičenosti in vsebnost v vodi raztopljenega kisika kažeta dobro stanje Tržiške Bistrice preko
celotnega toka.
Graf 9: Vsebnost kisika v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Graf 10: Nasičenost vode Tržiške Bistrice s kisikom – vzorčenja junij-november 2008
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Prisotnost nitratov v vodi je posledica kmetijskih dejavnosti (uporabe naravnih in umetnih
gnojil, ki jih padavine spirajo iz gnojenih tal), onesnaževanja s kanalizacijskimi odplakami ali
industrijskimi odpadnimi vodami. Vsebnosti nitratov so bile precej nizke in nikoli niso
presegale 5 mg/l NO3. Po Uredbi je mejna vrednost nitratov za površinske vode 25 mg/l, za
pitno vodo pa kar 50 mg/l (Pravilnik …, 2004; Uredba …, 2002).
Graf 11: Prisotnost nitratov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Mejna vrednost za vsebnost kloridov v pitni vodi je 250 mg/l (Pravilnik, 2004). Analize
vzorcev vode Tržiške Bistrice pa so pokazale najvišjo izmerjeno vsebnost kloridov 5,7 mg/l
na vzorčenju 31.7.2008 na tretjem in četrtem mestu vzorčenja in 28.8.2008 na četrtem mestu
vzorčenja.
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Graf 12: Vsebnost kloridov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Mejna vrednost, določena za sulfate v površinskih vodah, je 150 mg SO4/l (Uredba …, 2002).
Ob prvem vzorčenju 13.6.2008 vsebnost sulfatov ni presegla mejnih vrednosti le na prvem
mestu vzorčenja, ob zadnjem vzorčenju 7.11.2008 pa le na zadnjih dveh mestih vzorčenja.
Mejne vrednosti določene za sulfate so bile drugače vedno presežene. Tako lahko rečemo, da
je voda Tržiške Bistrice čezmerno obremenjena s sulfati.
Graf 13: Vsebnost sulfatov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
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Fosfati se pojavijo v vodi zaradi uporabe pralnih praškov, detergentov in umetnih gnojil, ki jih
padavine spirajo iz umetno gnojenih tal. Mejna vrednost za vsebnost fosfatov v pitni vodi je
po Pravilniku o pitni vodi 0,3 mg/l. Vsebnost fosfatov se nam je pokazala samo pri analizi
vode četrtega mesta vzorčenja z dne 28.8.2008, pa še ta je bila trikrat manjša kot je dovoljena
vsebnost fosfatov za pitno vodo.
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Slika 28: Iztok odpadne vode neposredno v Tržiško Bistrico - stavba v mestu Tržič

Vir: Muzik, 2009
Preglednica 21: Rezultati vzorčenj Tržiške Bistrice junij-november 2008
Mesto Datum Celokupna/
karbonatna
trdota
(ºNT)
1
13.6.
10,1/5,0
2
13.6.
10,6/8,7
3
13.6.
10,8/7,6
4
13.6.
11/8,1
1
31.7.
12,4/8,7
2
31.7.
12,1/9,2
3
31.7.
10,4/8,1
4
31.7.
10,8/8,4
1
28.8.
11,6/8,7
2
28.8.
11,7/8,9
3
28.8.
10,6/8,1
4
28.8.
11/8,7
1
7.11.
10,4/8,1
2
7.11.
11/8,9
3
7.11.
10,6/8,4
4
7.11.
10,2/8,1

Reakcija
(pH)

Vsebnost
kisika
(mg 02/l)

Temp.
(ºC)

Nitrati
(mg
NO3/l)

Fosfati
(mg

PO4-P/l)

Kloridi
(mg
Cl/l)

Sulfati
(mg
SO42-/l

7,49
8,13
8,1
8,01
7,52
8,07
8
7,95
7,45
7,8
7,86
7,99
7,23
7,86
7,95
7,97

10,1
10,3
10,8
10,5
8,85
9,27
9,69
9,66
8,58
9,02
9,22
9,22
9,32
10,1
10,12
10,08

8,7
9,9
9,1
10
13
13,8
11,5
12
13,8
14,9
13,8
15,3
8,7
9,5
9,7
9,4

3
3
3
5
4
4
4
4
3
4
5
5
3
4
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0

4,3
4,3
4,9
7,1
4,3
3,9
5,7
5,7
4,3
4,6
4,6
5,7
3,5
4,3
5,3
4,3

147,2
161,6
168,8
168,4
175,2
168,1
158,9
158,3
172,9
173,7
152,9
162,7
151,4
154,0
148,1
136,5

Onesnaženje površinskih vodotokov z organskimi snovmi v glavnem povzročajo izpusti
komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter spiranje s kmetijskih površin. Kemijska
potreba po kisiku (KPK) je merilo za organsko onesnaženje v površinskih vodotokih. S KPK
določimo vse organske snovi, ne moremo pa ločiti med biološko razgradljivimi in biološko
inertnimi organskimi snovmi. Organske snovi, ki izvirajo iz različnih človekovih dejavnosti,
so glavni vir organskega onesnaženja v rekah. V vodi prisotni mikroorganizmi omogočajo
razgradnjo prisotnih organskih snovi v anorganske snovi. Vendar pa mikroorganizmi pri
procesu razgradnje porabljajo kisik, zato lahko prekomerno organsko onesnaženje vodi do
pomanjkanja kisika v vodi in posledično do izginotja rib in vodnih nevretenčarjev; združba
nevretenčarjev postane enolična z le nekaj vzdržljivimi vrstami, ki so sposobne prenesti nizke
vsebnosti kisika. Biološka raznovrstnost vodne združbe se torej zmanjša, kar pomeni
poslabšanje kakovosti vode (Monitoring …, 2006).
Za KPK med leti 2000 in 2006 samo dvakrat ni bila zabeležena povišana koncentracija na
merilnem mestu Podbrezje.
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Preglednica 22: Povišana koncentracija KPK
Leto
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
*
8
7
*
8
5,7
Letna povprečna vrednost K2Cr2O7 (mg O2/l) 9
Maksimalna vrednost
11
*
11
15
*
16
7,7

* v letu ni bila zabeležena povišana koncentracija KPK nad 10 mg O2/l
Vir: Monitoring …, 2006
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12. Sonaravni kazalci vrednotenja Tržiške Bistrice
Za kazalce sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri in njegovega vrednotenja smo
upoštevali izbor sonaravnih kazalcev za proučevanje vodnih virov v porečju, ki so bili
opredeljeni v Študiji ranljivosti okolja (2002). Te kazalce je dodatno izpopolnila dr. Brečko
Grubar v svoji doktorski disertaciji z naslovom Trajnostno sonaravno gospodarjenje z
vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice (2006). Podatki, s katerimi smo uvrstili porečje
Tržiške Bistrice v razrede kazalcev sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri, so povzeti iz
prejšnjih poglavij. Za primerljivost so kazalci razvrščeni v štiri kakovostne razrede, pri čemer
1. in 2. razred predstavljata ugodne kazalce, 3. in 4. razred pa neugodne kazalce za sonaravno
gospodarjenje z vodnimi viri.
12.1 Naravnogeografske in hidrogeografske poteze porečja
Velikost
Odvisno od namena raziskave in velikosti proučevanega območja so opredeljene različne
velikosti porečij.
Razredi:
1. nad 1000 km2,
2. 500 do 1000 km2,
3. 100 do 500 km2,
4. pod 100 km2.
Po velikosti se porečje Tržiške Bistrice uvršča v 3. razred z 145,6 km2 velikim porečjem.
Prevladujoče nadmorske višine
Nadmorske višine v porečju v osnovi določajo značilnosti porečja (razvoj reliefa,
oblikovanost strug vodnih tokov) in pomembno vplivajo na dinamične lastnosti (vodni odtok,
pretočni režim).
Razredi:
1. pod 200 m,
2. 2. nad 200 do 400 m,
3. nad 400 do 800 m,
4. nad 800 m.
Porečje Tržiške Bistrice spada v 4. razred z povprečnimi višinami nad 800 metrov.
Največja reliefna amplituda (indeks reliefa)
Razredi:
1. do 300 m,
2. nad 300 do 800 m,
3. nad 800 do 1500 m,
4. nad 1500 m.
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Glede na največjo reliefno amplitudo ali indeks reliefa se porečje Tržiške Bistrice uvršča v 4.
razred z največjo reliefno amplitudo nad 1500 m.
Geološke značilnosti porečja
Podlaga za razvrstitev v geološke razrede je prevladujoča sestava kamnin (apnenčeva,
silikatna ali organska).
Razredi:
1. prevladujejo trde silikatne kamnine,
2. prevladujejo mehke karbonatne kamnine (lapor, fliš, peščenjak, …)
3. prevladujejo nesprijete ali deloma sprijete sedimentne kamnine,
4. prevladujejo trde karbonatne kamnine.
Glede na prevladujoče vrste kamnin (kemijsko sestavo in trdnost) smo porečje Tržiške
Bistrice uvrstili v 4. razred, saj so v največjem obsegu zastopane trde karbonatne kamnine, to
so različni apnenci in dolomiti.
Stopnja zakraselosti površja
Razredi:
1. ni zakraselo,
2. zmerno zakraselo brez značilnih kraških oblik,
3. močno zakraselo,
4. zelo močno zakraselo.
Kaminska zgradba je v porečju zelo neenaka, zato je celotno porečje glede na stopnjo
zakraselosti težko uvrstiti. Še najbolj primerna bi bila uvrstitev v 2. razred, ki pomeni, da je
površje zmerno zakraselo brez značilnih kraških oblik.
Hidrogeološke značilnosti
Razredi:
1. vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo velike izdatnosti,
2. vodonosniki z medzrnsko poroznostjo velike izdatnosti,
3. vodonosniki s kraško razpoklinsko poroznostjo različne izdatnosti,
4. vodonosniki z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo majhne izdatnosti.
Zopet je težko uvrstiti celotno porečje v en razred, a ker največji delež porečja pripada
vodonosniku z razpoklinsko poroznostjo smo porečje Tržiške Bistrice uvrstili v 1. razred po
hidrogeoloških značilnostih.
Gostota rečne mreže
Gostota rečne mreže vpliva na velikost površinskega odtoka vode iz porečja in je pokazatelj
prepustnosti površja za padavine. Razredi so določeni glede na razmere v Sloveniji, kjer znaša
srednja gostota vseh vodnih tokov 1,33 km/km2. Porečja z najbolj gosto rečno mrežo imajo
gostoto višjo od 2 km/km2, porečja z najbolj redko rečno mrežo pa imajo gostoto okoli 0,5
km/km2, za kraška porečja je značilna gostota vodnih tokov pod 1 km/km2.
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Razredi:
1. nad 2,0 km/km2,
2. nad 1,3 do 2,0 km/km2,
3. nad 1,0 do 1,3 km/km2,
4. pod 1,0 km/km2.
Glede na ta kazalec se porečje Tržiške Bistrice uvršča v 2. razred, z gostoto vodnih tokov 1,48
km/km2.
Rečni (pretočni) režim
Kazalec je izbran z razlogom, da ovrednoti dinamiko spreminjanja vodnih pretokov preko
leta.
Razredi:
1. snežno-dežni režim,
2. alpski dežno-snežni (kontinentalni) režim,
3. dinarski dežno-snežni (mediteranski) režim,
4. dežni režim.
Na podlagi Kolbezen-Pristovove delitve v pretočne režime spada Tržiška Bistrica, z merilno
postajo Preska v srednjem delu porečja, v snežno-dežni pretočni režim. Na podlagi
Hrvatinove jo uvrščamo v alpski sredogorski snežno-dežni režim. Glede izdatnosti vodnih
virov ugodno vpliva snežni dejavnik, ki zagotavlja visoke pretoke še v poletju, ugoden
padavinski tip pa zagotavlja dovolj padavin v vegetacijski dobi. Ker je v porečju le ena
merilna postaja in je tam značilen snežno-dežni pretočni režim, smo porečje Tržiške Bistrice
uvrstili v 1. razred.
Gozdnatost porečja
Razredi:
1. gozd pokriva nad 75 % površja,
2. gozd pokriva nad 50 do 70 % površja,
3. gozd pokriva nad 25 do 50 % površja,
4. gozd pokriva pod 26 % površja.
Glede na delež gozdnih površin se porečje uvršča v 2. razred z nad 50 do 70 % površja
pokritega z gozdom.
Letna količina padavin
Razredi:
1. letna količina padavin nad 2000 mm,
2. letna količina padavin nad 1500 do 2000 mm,
3. letna količina padavin nad 1000 do 1500 mm,
4. letna količina padavin pod 1000 mm.
Glede na letno količino padavin 1876 mm, v obdobju med leti 1961 in 1990 (Kolbezen idr.
1998), smo porečje Tržiške Bistrice uvrstili v 2. razred.
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Preglednica 23: Sonaravna ocena naravnogeografskih in hidrogeografskih potez porečja
Porečje Tržiške Bistrice
Velikost porečja
3
Prevladujoče nadmorske višine v porečju
4
Največja reliefna amplituda ali indeks reliefa
4
Geološke značilnosti porečja
4
Stopnja zakraselosti površja porečja
2
Hidrogeološke značilnosti
1
Gostota rečne mreže
2
Rečni (pretočni) režim
1
Gozdnatost porečja
2
Letna količina padavin
2
12.2. Količinsko in kakovostno stanje vodnih virov
Vodna bilanca porečja
Kazalec se uporablja za opredelitev razmerja med padavinami, izhlapevanjem in odtokom.
Glede na izmerjene letne količine padavin na padavinski postaji Tržič in glede na izmerjene
vrednosti rečnih pretokov na merilni postaji Preska, kažejo členi vodne bilance naslednje
vrednosti: povprečna količina padavin presega 1800 mm (1951 mm), izhlapevanje ne presega
700 mm (694 mm), odtok 1257 mm (Vodna bilanca …, 2008). Stanje vodne bilance smo
ocenili kot dobro.
Srednji letni pretok (sQs) vodnega toka
Razredi:
1. nad 50 m3/s,
2. nad 10 do 50 m3/s,
3. nad 1 do 10 m3/s,
4. 1 m3/s in manj.
Glede na obdobje meritev med leti 1971 in 2000 se Tržiška Bistrica s srednjim letnim
pretokom 4,78 m3/s uvršča v 3. razred s srednjimi letnimi pretoki nad 1 do 10 m3/s.
Kakovost površinskih vodotokov
Kakovost je vrednotena na podlagi skupne ocene kakovosti površinskih vodotokov, ki je
rezultat monitoringa kakovosti voda v Sloveniji. Do leta 2002 sta se skupna in biološka
kakovost površinskih vodotokov prikazovali z razvrščanjem v štiri osnovne in tri vmesne
razrede, po letu 2002 pa je v veljavi opredeljevanje dobrega oziroma slabega kemijskega
stanja. Zaradi primerljivost pa se še vedno uporablja razvrščanje v kakovostne razrede, pri
čemer 1., 1.-2. in 2. razred predstavljajo dobro kakovostno stanje vodnega toka, 2.-3., 3., 3-4.
pa slabo kakovostno stanje.
Razredi:
1. neonesnaženi ali malo onesnaženi vodni tok (1. in 1.-2. razred),
2. zmerno onesnaženi vodni tok (2. in 2.-3. razred),
3. močno onesnaženi vodni tok (3. in 3.-4. razred),
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4. kritično onesnažen vodni tok (4. razred).
Monitoring Tržiške Bistrice se izvaja v njenem spodnjem delu pri Podbrezjah. Glede na stanje
zadnjih uradnih podatkov meritev (ARSO, 2006) (dobro stanje) se porečje uvršča v 2. razred,
z zmerno onesnaženim vodnim tokom.
Fizične spremembe vodnega toka
Zaradi rabe zemljišč vzdolž vodnega toka Tržiške Bistrice, rabe vode, varovanja naselij in
zemljišč pred poplavami je vodni tok urejen, delno preoblikovan ali celo močno preoblikovan.
Urejenost – preoblikovanost vodnih tokov močno vpliva na dinamične sisteme površinskih in
podzemskih vodnih tokov, na njihove samočistilne sposobnosti in na ekosisteme, ki so odvisni
od vode ter življenjskih pogojev v vodi in obvodnem prostoru. Kategorizacija urejanja
vodotokov, ki jo je izdelala Agencija RS za okolje, loči štiri osnovne in tri vmesne razrede: 1.
razred – naravni vodotok, 2. razred – sonaravno urejen vodotok, 2.-3. razred – delno tehnično
urejen vodotok, 3. razred – tehnično urejen vodotok, 3.-4. razred – delno togo urejen vodotok
in 4. razred – togo urejen vodotok.
Razredi:
1. prevladujejo naravni vodni tokovi,
2. prevladujejo sonaravno urejeni vodni tokovi,
3. prevladujejo tehnično urejeni vodni tokovi,
4. prevladujejo togo urejeni (preoblikovani) vodni tokovi.
V delu od povirja do sotočja z Lomščico prevladuje naravni vodni tok, v delu od povirja do
sotočja Tržiške Bistrice s Savo pa sonaravno urejen vodni tok, pri čemer izstopa del vodnega
in obvodnega prostora Tržiške Bistrice skozi mesto Tržič, ki je togo preoblikovan. Celotno
porečje smo uvrstili v 2. razred, ker prevladuje sonaravno urejen tok.
Preglednica 24: Sonaravna ocena količinskega in kakovostnega stanja Tržiške Bistrice
Porečje/vodni tok Tržiške Bistrice
Vodna bilanca porečja
+
Srednji letni pretok
3
Kakovost površinskega vodnega toka
2
Fizične spremembe vodnega toka
2
V sklopu količinskega in kakovostnega stanja nismo ovrednotili kazalcev za izdatnost in
kakovost podzemnih vodnih virov, saj se v porečju Tržiške Bistrice nikjer ne opravlja
monitoring podzemnih voda.
12.3. Vpliv stanja voda
Oskrba s pitno vodo
Kazalec predvideva, da je oskrba s pitno vodo iz velikih vodovodnih sistemov varnejša, kot iz
zasebnih vodovodov, saj so upravljavci po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in
35/04) dolžni izvajati notranji nadzor kakovosti, ministrstvo pa je dolžno zagotavljati
spremljanje stanja.
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Razredi:
1. večino prebivalstva oskrbujejo veliki vodovodni sistemi iz več količinsko izdatnih
vodnih virov, katerih kakovost je redno nadzorovana,
2. večino prebivalcev oskrbuje velik vodovodni sistem iz količinsko izdatnega vodnega
vira, katerega kakovost je redno nadzorovana,
3. večino prebivalstva oskrbujejo manjši vodovodni sistemi iz več količinsko izdatnih
vodnih virov, katerih kakovost ni redno nadzorovana,
4. večino prebivalstva oskrbujejo majhni vodovodni sistemi iz več količinsko različno
izdatnih vodnih virov, katerih kakovost se ne pregleduje.
Porečje smo uvrstili v 2. razred, glede na to, da je v porečju prek 90 % prebivalcev
priključenih na 8 vodovodnih sistemov.
Gospodarska raba vodnih virov
Razredi:
1. količina in kakovost vodnih virov sta primerna za vsakršno gospodarsko rabo
(ribogojstvo, rekreacija, namakanje, tehnološka voda),
2. količina in kakovost vodnih virov sta primerni za večino gospodarske rabe (ribištvo,
rekreacija brez kopanja, namakanje, tehnološka voda),
3. količina in kakovost vodnih virov sta neprimerni za določeno gospodarsko rabo
(tehnološka voda),
4. količina in kakovost vodnih virov sta primerni za gospodarsko rabo.
Glede na prevladujoče stanje smo uvrstili porečje v 2. razred, saj se vodne tokove v porečju
Tržiške Bistrice lahko uporablja za ribištvo, namakanje in uporabo kot tehnološko vodo.
Poplavna ogroženost naselij in kmetijskih zemljišč
Razredi:
1. poplave se pojavljajo izjemoma (povratna doba 50 in več let),
2. poplave se pojavljajo občasno (povratna doba od 5 do 50 let) in ne povzročajo
močnejše erozije brežin,
3. poplave se pojavljajo občasno (povratna doba od 5 do 50 let), povzročajo močnejšo
erozijo brežin oziroma premeščanje plavin,
4. poplave se pojavljajo pogosto (povratna doba 5 let).
V zgornjem in srednjem delu se poplave pojavljajo občasno, in povzročajo močnejše erozije
brežin, v spodnjem delu pa se poplave pojavljajo izjemoma in še to na neposeljenih in
neobdelanih poplavnih ravnicah Tržiške Bistrice. Poplavna ogroženost celotnega porečja je
majhna in zato smo ga uvrstili v 2. razred.
Preglednica 25: Sonaravna ocena vplivov stanja voda
Porečje Tržiške Bistrice
Oskrba s pitno vodo
2
Gospodarska raba vodnih virov
2
Poplavna ogroženost naselij
1
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12.4. Pokrajinska občutljivost površinskih vodnih tokov
Pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov bomo upoštevali le:
specifični odtok vode, srednji nizki letni pretok vodnega toka in relativni strmec vodnega
toka. Ostali kazalci (površina zaledja vodnih tokov, stopnja zakraselosti površja, delež
gozdnih površin, rečni režim, srednji letni pretok in ocena naravne ogroženosti) so bili že
uporabljeni v poglavju Pokrajinska občutljivost okolja Tržiške Bistrice.
Specifični odtok vode
Razredi:
1. nad 40 l/s/km2,
2. nad 25 do 40 l/s/km2,
3. nad 10 d0 25 l/s/km2,
4. 10 l/s/km2 in manj.
Porečje Tržiške Bistrice smo uvrstili v 2 razred z nad 25 do 40 l/s/km2.
Srednji nizki letni pretok (nQnp) vodnega toka
Razredi:
1. nad 10 m3/s,
2. nad 1 do 10 m3/s,
3. nad 0,5 do 1 m3/s,
4. 05. m3/s in manj.
Porečje Tržiške Bistrice smo uvrstili v 2. razred z nad 1 do 10 m3/s.
Relativni strmec vodnega toka
Razredi:
1. nad 10 ‰,
2. nad 3 do 10 ‰,
3. nad 1 do 3 ‰,
4. 1 ‰ in manj.
Porečje se uvršča v 1. razred z nad 10 ‰ relativnega strmca.
Preglednica 26: Sonaravna ocena pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov
Porečje Tržiške Bistrice
Specifični odtok vode
2
Srednji nizki letni pretok vode
2
Relativni strmec vodnega toka
1
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12.5 Obremenitve (pritiski) in gonilne sile v porečju
Intenzivnost kmetijske rabe zemljišč
Razredi:
1. nizka (pod 10 % njiv ali manj kot 2 % trajnih nasadov),
2. zmerna (nad 10 do 25 % njiv ali nad 2 do 5 % trajnih nasadov),
3. velika (nad 25 do 40 % njiv ali nad 5 do 19 % trajnih nasadov),
4. zelo velika (nad 40 % njiv ali nad 10 % trajnih nasadov).
Skupna ocena intenzivnosti rabe zemljišče je zmerna, porečje smo uvrstili v 2. razred.
Delež melioriranih zemljišč
Razredi:
1. do 3 %,
2. nad 3 do 10 %,
3. nad 10 do 25 %,
4. nad 25 %.
V porečju Tržiške Bistrice praktično ni melioriranih površin, kar porečje uvršča v 1. razred z
manj kot 3 % melioriranih površin.
Delež pozidanih površin
Razredi:
1. do 5 %,
2. nad 5 do 15 %,
3. nad 15 do 30 %,
4. nad 30 %.
Po podatkih in izračunih delež pozidanih površin v porečju presega 5 % (občina Tržič 4,77 %
in občina Naklo 5,7 %) in spada v 2. razred.
Gostota poselitve
Razredi:
1. redka (do 40 preb./km2),
2. zmerna (nad 40 do 100 preb./km2),
3. gosta (nad 100 do 500 preb./km2),
4. zelo gosta (nad 500 preb./km2).
Porečje smo uvrstili v 3. razred z gostoto poselitve 141,3 preb./km2.
Priključenost porabnikov vode na kanalizacijski sistem
Razredi:
1. nenaseljeno ali nad 75 % priključenih porabnikov,
2. nad 50 do 75 % priključenih porabnikov,
3. nad 25 do 50 priključenih porabnikov,
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4. 25 % in manj priključenih porabnikov.
Glede na delež priključenih porabnikov vode na kanalizacijski sistem (med 30 in 40 %
prebivalstva), smo uvrstili porečje Tržiške Bistrice v 3. razred z nad 25 do 50 % priključenih
porabnikov.
Obremenjenost okolja z odpadnimi vodami
Obremenjevanje okolja opredeljeno s populacijskimi enotami se zgleduje po kriterijih za
določanje prioritet pri izgradnji čistilnih naprav.
Razredi:
1. 2000 PE in manj,
2. nad 2001 do 15.000 PE,
3. nad 15.001 do 100.000 PE,
4. nad 100.001 PE in več.
Celotno porečje smo uvrstili v 3. razred okoli 16.000 populacijskimi enotami.
Preglednica 27: Sonaravna ocena obremenitev (pritiskov) in gonilnih sil v porečju
Porečje Tržiške Bistrice
Intenzivnost kmetijske rabe zemljišč
2
Delež melioriranih površin
1
Delež pozidanih površin
2
Gostota poselitve
3
Priključenost porabnikov na kanalizacijski sistem
3
Obremenjenost okolja z odpadnimi vodami
3
12.6. Sonaravni odzivi, odgovori družbe
Čiščenje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda je odziv na obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
Razredi:
1. prečiščene je nad 2/3 odpadnih voda,
2. prečiščene je nad 1/3 do 2/3 odpadnih voda,
3. prečiščene je 1/3 ali manj odpadnih voda,
4. ni čistilne naprave.
Porečje Tržiške Bistrice se brez čistilne naprave uvršča v 4. razred.
Varovanje vodnih virov
Varovanje vodnih virov predstavlja odziv na pokrajinsko rabo, ki z intenzivnostjo velikokrat
ogroža kakovost vodnih virov in s tem oskrbo s pitno vodo.
Razredi:
1. varovani so vsi izdatnejši vodni viri,
2. varovani so vsi vodni viri, ki so zajeti za oskrbo s pitno vodo,
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3. varovani so le nekateri vodni viri, ki so zajeti za oskrbo s pitno vodo,
4. vodni viri za oskrbo s pitno vodo večinoma niso varovani.
Porečje Tržiške Bistrice smo uvrstili 2. razred saj so vsi vodni viri, ki so zajeti za oskrbo
prebivalcev s pitno vodo, varovani z režimom varstvenih pasov.
Zavarovana območja in objekti varovanja narave
Območja, zavarovana z različnimi kategorijami varstva narave, so odziv na pokrajinsko rabo,
ki z intenzivnostjo spreminja naravne značilnosti in s tem življenjske pogoje, uničuje
življenjska okolja, zmanjšuje biotsko in ekosistemsko pestrost.
Razredi:
1. zavarovanega nad 1/3 ozemlja,
2. zavarovanega manj kot 1/3 ozemlja,
3. zavarovani so le posebni objekti ali manjše območje,
4. ni zavarovanih območij.
Največ površin v porečju Tržiške Bistrice je varovanih z območji Natura 2000. Porečje smo
uvrstili v 1. razred, saj je (za)varovanih okoli 80 % površin.
Preglednica 28: Ocena sonaravnih odzivov (odgovorov) družbe
Porečje Tržiške Bistrice
Čiščenje odpadnih voda
4
Varovanje vodnih virov
2
Zavarovana območja
1
Porečje Tržiške Bistrice smo vrednotili z 28-imi kazalci, razdeljenimi v štiri razrede (pri
čemer je 1. razred predstavljal ugodno in 4. razred najbolj neugodno lastnost), in kazalcem
vodna bilanca porečja, kjer smo stanje vodne bilance Tržiške Bistrice opredelili kot dobro.
Skupna ocena kazalcev sonaravnega vrednotenja porečja Tržiške Bistrice znaša 2,25.
S pomočjo zgornjih rezultatov smo porečje Tržiške Bistrice uvrstili v 2. razred sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri. Na podlagi pridobljenih kazalcev lahko sklepamo, da ima
porečje Tržiške Bistrice ugodne naravnogeografske lastnosti in (še) ne prevelikih obremenitev
vodnih virov in njihovega okolja.
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13. Zaključek in predlogi ukrepov za sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju
Tržiške Bistrice
Sonaravno gospodarjenje z naravnimi viri je naravnim zakonitostim prilagojeno
gospodarjenje (Plut, 2007). Po načelih sonaravnega gospodarjenja naj bi bila oskrba s pitno
vodo kakovostno in količinsko zadovoljiva za vse uporabnike, omogočala pa naj bi
zadovoljivo oskrbo tudi za prihodnje generacije uporabnikov. Vodne vire lahko uporabljamo
in obremenjujemo le v razpoložljivem obsegu njihovega količinskega in kakovostnega
obnavljanja, da zadostimo načelom sonaravnega gospodarjenja. Količinsko in kakovostno
obnavljanje vodnih virov ali samočistilne sposobnosti okolja so odvisne od regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti okolja vodnih virov. Sonaravno gospodarjenje mora zagotoviti
ohranjanje vodnih in obvodnih ekosistemov in ohranjati ravnovesje med naravnimi in
družbenimi sestavinami okolja.
V diplomskem delu smo delno potrdili dve delovni hipotezi medtem, ko smo eno delovno
hipotezo potrdili v celoti.
Z analizami vzorcev vode smo v celoti potrdili hipotezo, ki trdi, da se kvaliteta vode Tržiške
Bistrice slabša od povirja proti izlivu v Savo. Na tretjem merilnem mestu, na Loki, smo
vsakokrat zaznali neprijeten vonj in opazili motnost vzorčne vode. Pri analizah vzorcev vode
smo ugotovili, da je Tržiška Bistrica čezmerno onesnažena s sulfati. Samo pri treh analizah
vzorcev (eden ob vzorčenju 13.6.2008 na prvem mestu vzorčenja in dva na vzorčenju
7.11.2008 na tretjem in četrtem mestu vzorčenja) niso bile presežene mejne vrednosti za
sulfate, določene v Uredbi o kemijskem stanju površinskih voda (2002). Tržiška Bistrica je
onesnažena z organskimi snovmi zaradi izpustov komunalnih in industrijskih odpadnih voda
ter izpiranj s kmetijskih površin. Monitoring organskega onesnaženja (merilo je kemijska
potreba po kisiku – KPK) se opravlja na merilnem mestu Podbrezje. Za KPK med leti 2000 in
2006 samo dvakrat ni bila zabeležena povišana kemijska potreba po kisiku.
Od prvega merilnega mesta proti zadnjemu so se povečevali naslednji izmerjeni parametri: pH
vrednost, vsebnost nitratov in vsebnost kloridov. Vsebnost sulfatov je bila v povprečju
najvišja na drugem merilnem mestu, vsebnost fosfatov pa smo zaznali samo enkrat na četrtem
mestu vzorčenja.
Drugo hipotezo smo potrdili delno. Ugotovili smo, da v porečju Tržiške Bistrice uporaba
vodnih virov še ne presega njihovega količinskega obnavljanja in je z vidika sonaravnega
gospodarjenja primerna. Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, izpiranje onesnažil s
kmetijskih in pozidanih površin še ne presega samočistilnih zmogljivosti okolja, kakovostno
obnavljanje pa za določene kazalce obremenjevanja ni zagotovljeno. Zaradi tega je
najpomembnejši cilj sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri zmanjšanje obremenjevanja
okolja z odpadnimi vodami in posledično povečanje samočistilnih zmogljivosti okolja. Na
samočistilne zmogljivosti vplivata pokrajinska raba in spremenjeno okolje vodnih virov.
Fizično stanje ekosistemov vodnega in obvodnega prostora Tržiške Bistrice v celoti kaže na
sonaravno gospodarjenje, vendar pa obstaja kritično toga ureditev vodnega in obvodnega
prostora na območju mesta Tržič. Toga ureditev vodnega in obvodnega prostora kaže na
nesonaravno gospodarjenje v preteklosti zaradi zaščite prebivalstva, industrije in naseljenih
površin pred poplavami in erodiranjem brežin. Ravnovesje med naravnim in družbenim
okoljem je tako porušeno predvsem v srednjem delu porečja, kjer je največja spremenjenost
naravnega okolja in prekomerna obremenjenost pokrajinskih sestavin. Zaradi preureditve
vodnega in obvodnega prostora se je pestrost življenjskih prostorov zmanjšala, zmanjšala se je
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tudi biotska raznolikost. V srednjem delu je tudi samočistilna sposobnost vodnega toka očitno
manjša v primerjavi z vodnim tokom v zgornjem in spodnjem delu. Na manjšo samočistilno
sposobnost in večjo obremenjenost sta nas pri opravljanju vzorčenj vsakokrat opozorila
neprijeten vonj in motnost vode na tretjem vzorčnem mestu, to je na Loki. V zgornjem in
spodnjem delu porečja sta vodni in obvodni prostor večinoma naravna.
Tako kot drugo, smo tudi tretjo hipotezo potrdili le delno. Površinski vodni tok Tržiške
Bistrice je pomemben vodni vir. Gospodarska raba je v največji meri prisotna v srednjem
delu, a se je v primerjavi s preteklostjo močno zmanjšala. V gospodarske namene se
uporabljata tudi večja pritoka Mošenik in Lomščica. Najpogostejša je hidroenergetska raba, na
vodnem toku Tržiške Bistrice je kar 20 malih hidroelektrarn. Gospodarska raba vodnih tokov
po našem mnenju ne povečuje pokrajinske občutljivosti okolja vodnih virov, problematična so
le obdobja nizkih pretokov, ki so zaradi odvzema vode za pridobivanje hidroenergije še
dodatno zmanjšani. Za izboljšanje samočistilnih sposobnosti Tržiške Bistrice bi po naših
ocenah morali odvzem vode iz reke zmanjšati in omejiti, v reko speljati čim več meteornih
voda in omogočiti zaraščanje struge. Obremenjevanje je veliko na račun neizgrajenih
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. V prihodnje naj bi se obremenjevanje zmanjšalo z
dograditvijo sistemov fekalnih omrežij in čistilnih naprav. V večjem delu porečja so
najpomembnejši vir obremenjevanja okolja prav odpadne vode iz naselij, zato je prednostna
naloga vodnega gospodarstva in občinskih uprav izgradnja komunalne čistilne naprave Tržič
in čiščenje odpadnih voda v manjših naseljih, ki nimajo možnosti priklopa na kanalizacijsko
omrežje, z drugimi postopki čiščenja.
Oskrba s pitno vodo je v porečju Tržiške Bistrice zadovoljiva za večino prebivalstva.
Oskrbuje jih osem javnih vodovodnih sistemov. Ocenjujemo, da so vodni viri količinsko
zadostni, kakovost je redno nadzorovana in je zadovoljiva, z izjemami ob obilnejšem deževju.
Viri pitne vode so na območjih zaščitenih varovalnih pasov. Vendar se nad in okoli zajetij
kmetije in objekti, ki predstavljajo veliko potencialno nevarnost onesnaženja, ponekod pa je
vir onesnaženj hudourniški, saj v obdobjih visokih voda hudourniki lahko zatekajo v zajetja.
Poplavna ogroženost je v porečju Tržiške Bistrice minimalna, obstaja pa nevarnost izjemnih
poplav. Učinki hudourniškega značaja Tržiške Bistrice se kažejo predvsem v povirnem delu,
ko se pojavi mnogo hudourniških pritokov, zaradi katerih Tržiška Bistrica v kratkem času
močno naraste in s pritoki vred erodira brežine in odnaša s seboj veliko materiala, pojavljajo
se tudi plazovi. Menimo, da je pomembno ohraniti in vzdrževati gozdne površine, saj imajo v
zgornjem delu porečja velik varovalni pomen pred erozijo in zadržujejo odtekanje površinske
vode. Glede varovalnega pomena gozda je zaraščanje nekdanjih pašnikov na planinah v
zgornjem delu porečja in senožeti pozitivno.
V poglavju sonaravni kazalci vrednotenja Tržiške Bistrice smo opredelili najpomembnejše
naravnogeografske dejavnike, ki vplivajo na dinamične lastnosti in sestavo vodnega sistema
porečja. Ugotovili smo veliko raznolikost porečja glede reliefa, kamninske zgradbe,
površinske vode, podnebnih značilnosti in gozdnatosti. Porečje Tržiške Bistrice sestavljajo tri
reliefne enote: ravnina, hribovje in gorovje. V kamninski zgradbi je očitna razlika med
nesprijetimi kamninami v južnem delu porečja in trdimi prevladujoče karbonatnimi
kamninami v severnem delu porečja. Opazna je razlika v gostoti rečne mreže, ki je v
severnem delu gostejša kot v južnem. Pri klimatskih značilnostih je pomembna razlika v
količini padavin, trajanju snežne odeje in temperaturnih značilnostih. Severni del porečja dobi
1500 mm ali celo preseže 2000 mm padavin, v ostalem delu porečja pa je padavin pod 1500
mm letno. V severnem delu porečja traja snežna odeja več kot tri krat dlje kot v najjužnejših
delih porečja. Tudi temperature so preko leta v severnem delu porečja nižje kot v ostalih
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območjih, kar vpliva na vodni odtok in izhlapevanje. Gozdnatost porečja Tržiške Bistrice je v
povprečju velika, z izjemo ravninskih srednjih in spodnjih delov porečja, kjer prevladujejo
obdelovalne površine in pozidana območja.
Na količinsko stanje vodnih virov vpliva velikost vodozbirnega območja, ki se manjša od
zgornjega proti spodnjemu delu porečja in omogoča razpoložljive zaloge vodnih virov.
Kakovostno stanje vodnih virov je odvisno tudi od naravnogeografskih značilnosti. Te
pogojujejo pokrajinsko rabo, ki z manjšimi in večjimi obremenitvami vplivajo na okolje
vodnih virov ter določajo pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov.
Naravnogeografske in hidrogeografske značilnosti porečja smo funkcijsko vrednotili glede na
kakovostno in količinsko stanje vodnih virov. Značilnosti smo ocenili na podlagi izbranih
kazalcev za celotno porečje Tržiške Bistrice: velikost porečja, prevladujoče nadmorske višine
v porečju, največjo reliefno amplitudo, geološke značilnosti porečja, stopnjo zakraselosti
porečja, hidrogeološke značilnosti, gostoto rečne mreže, pretočni režim, gozdnatost porečja in
letno količino padavin. Za porečje Tržiške Bistrice so bili kot dobri ocenjeni naslednji kazalci:
letna količina padavin (1876 mm), gozdnatost (50 do 70 %), pretočni režim (snežno dežnirežim), gostota rečne mreže (1,48 km/km2), hidrogeološke značilnosti (vodonosniki z
razpoklinsko poroznostjo velike izdatnosti), stopnja zakraselosti površja (zmerno zakraselo
brez značilnih kraških oblik) in slabše ocenjeni kazalci: velikost porečja (145,6 km2),
prevladujoče nadmorske višine (1080 m), indeks reliefa (1753 m) in geološke značilnosti
reliefa (prevladujejo trde karbonatne kamnine).
Ocena količinskega in kakovostnega stanja je bila izvršena na podlagi štirih kazalcev. Za
porečje Tržiške Bistrice je bil slabše ocenjen le srednji letni pretok (4,78 m3/s) na merilni
postaji Preska. Vodna bilanca porečja nad merilno postajo Preska (povprečna letna količina
padavin 1951 mm, izhlapevanje 694 mm, odtok 1257 mm), kakovost površinskega vodnega
toka (zmerno onesnažen vodni tok - rezultati monitoringa na merilnem mestu Podbrezje) in
fizične spremembe vodnega toka (prevladuje sonaravno urejen vodni tok) so bile ocenjene kot
dobre.
Vpliv količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov je bil ovrednoten kot vpliv na oskrbo
s pitno vodo (prek 90 % prebivalcev priključenih na vodovodne sisteme), na gospodarsko
rabo vodnih virov (vodne vire se lahko uporablja za ribištvo, namakanje in uporabo kot
tehnološko vodo) in na poplavno ogroženost naselij (poplave se pojavljajo občasno in ne
povzročajo močnejše erozije brežin). Za porečje Tržiške Bistrice so bili vsi kazalci ocenjeni
kot dobri.
Ocena pokrajinske občutljivosti Tržiške Bistrice je bila za porečje ugodna. Vsi trije
uporabljeni kazalci: specifični odtok vode (39,5 l/s km2), srednji nizki letni pretok vode (2,12
m3/s) in relativni strmec vodnega toka (45,7 ‰), so bili opredeljeni kot dobri.
Ocena obremenitev in gonilnih sil v porečju je bila narejena na podlagi šestih kazalcev:
intenzivnost kmetijske rabe zemljišč (dobrih 10 % površin namenjenih za kmetijsko rabo –
prevladujejo travniki in njive), delež melioriranih površin (ocenjeno na manj kot 3 % površin
porečja), delež pozidanih površin (5,7 %), gostota poselitve (141,3 prebivalcev/km2),
priključenost prebivalcev na kanalizacijski sistem (med 30 in 40 % prebivalcev porečja, a se
kanalizacijski sistem ne zaključi s čistilno napravo) in obremenjenost okolja z odpadnimi
vodami (okoli 16.000 PE - kriteriji za določanje prioritet pri izgradnji čistilne naprave). Od
navedenih kazalcev so bili kazalci: gostota poselitve, priključenost porabnikov na
kanalizacijski sistem in obremenjenost okolja z odpadnimi vodami ocenjeni kot slabši.
Oceno sonaravnih odzivov družbe smo opredelili s pomočjo treh kazalcev: čiščenje odpadnih
voda (v porečju ni čistilne naprave), varovanje vodnih virov (vsi zajeti vodni viri so zakonsko
zavarovani z varstvenimi pasovi) in (za)varovana območja v porečju (nad 80 % območja
porečja Tržiške Bistrice je (za)varovanega. Ugotovili smo da so v porečju Tržiške Bistrice
vodni viri dobro zavarovani, (za)varovanih območij je nad 80 %, večino z območji Natura
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2000. Kazalec čiščenja odpadnih voda pa smo ocenili kot zelo slab, saj v porečju še ni nobene
čistilne naprave.
V letu 2010 je predvidena izgradnja in začetek obratovanja čistilne naprave, na katero se bo
priključila večina prebivalstva porečja Tržiške Bistrice v občini Tržič. Tudi v občini Naklo
nameravajo dograditi kanalizacijske sisteme v naseljih, ki spadajo v porečje Tržiške Bistrice.
Dograditve kanalizacijskih sistemov in priključitev uporabnikov na čistilne naprave bo
pomembno zmanjšalo obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. Rast prebivalstva se
umirja, zato predvidevamo, da bo pritisk na okolje vodnih virov zaradi poselitve v prihodnje
zastajal ali se celo zmanjšal. Priključenost na kanalizacijske sisteme se bo močno povečala.
Obremenjevanje okolja s strani gospodarstva se je že v preteklosti zmanjšalo zaradi ustavitve
delovanja nekaterih podjetij, spremembe tehnoloških procesov in zmanjšanja porabe količin
vode. V prihodnje bo pomembna naloga vodnega gospodarstva kvalitetnejše ravnanje z
odpadnimi vodami. Vodni in obvodni prostor bi morali urejati čimbolj sonaravno.
Predlagamo naslednje ukrepe za sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Tržiške
Bistrice:
- pri rabi vode z namenom pridobivanja hidroenergije bi morali bolj omejiti količino
odvzete vode iz struge (med obdobji nizkih vod struge pritokov Tržiške Bistrice
velikokrat ostanejo suhe zaradi prevelikega odvzema za MHE), izboljšati bi se moral
nadzor nad kršitelji, ki jih je potrebno primerno kaznovati,
- potrebno bi bilo prepovedati gradnjo malih hidroelektratn na majhnih pritokih
(hudourniških), kjer ni zagotovljen minimalni pretok preko celega leta, odvzemi vode
pa velikokrat povzročijo pogin vodnih živali (potočna postrv, šarenka, lipan,
zlatovščica) in rastlin,
- pri zajezitvah in drugih nenaravnih preprekah na vodnih telesih bi bilo potrebno
zagotoviti ribje steze,
- pri novih ureditvah vodnega in obvodnega prostora bi morali upoštevati naravne
omejitve in struge urejati čim bolj (so)naravno,
- onesnažene vode iz industrije bi bilo potrebno prečistiti na mestu onesnaženja, to je v
gospodarskih obratih,
- omejiti, nadzorovati in kaznovati bi bilo potrebno kršitelje, ki izsekavajo rastlinje v
varovalnem pasu vodnih tokov (sive čaplje in race mlakarice gnezdijo na bregovih),
- v zgornjem delu porečja bi morali pustiti zaraščanje planine in senožeti (varovalni
gozdovi),
- omejiti bi bilo potrebno število živine in obseg pašništva na planinah, ki so nad
vodnimi zajetji pitne vode,
- v zgornjem delu porečja bi morali pustiti zaraščanje planine in senožeti (varovalni
gozdovi),
- bolje bi bilo potrebno nadzorovati in kaznovati kršitelje - uporabnike motornih
prevoznih sredstev (pozimi motorne sani, poleti štirikolesniki in motorji) na gozdnih
cestah v zgornjih delih porečja,
- pospeševati in podpirati bi bilo potrebno spremembo iz intenzivnega kmetijstva
(gnojila, škropiva) v ekološko ali vsaj ekstenzivno pridelavo,
- pospeševati in podpirati bi bilo potrebno gradnjo manjših bioloških čistilnih naprav v
območjih, ki se ne bodo priključila na kanalizacijski sistem in čistilno napravo.
Za porečje Tržiške Bistrice je značilna velika naravnogeografska in hidrogeografska pestrost.
Količinsko in kakovostno stanje vodnih virov omogočata njihovo gospodarsko rabo, ki pa bi
moralo bolj upoštevati okoljske omejitve. Kmetijska in urbana raba zemljišč obremenjujeta
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okolje vodnih virov predvsem v srednjem in deloma spodnjem delu porečja, kar se kaže na
kakovosti vodnega toka Tržiške Bistrice in ekosistemov vodnega in obvodnega prostora.
Nekateri ukrepi za zmanjšanje prekomernega obremenjevanja okolja se izvajajo, drugi pa še
čakajo na izvedbo. Za doseganje ciljev sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri je potrebno
sodelovanje različnih skupin ljudi, pri čemer velik del odgovornosti nosijo politiki. Njihova
dolžnost bi morala biti prizadevanje k bolj kakovostnemu okolju in dvigu kakovosti življenja,
ob čemer je doseganje tega cilja odvisno tudi od finančnih in tehnoloških zmožnosti območja
porečja Tržiške Bistrice in njegovega širšega okolja.
Za celostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Tržiške Bistrice pa je
najpomembneje, da se spremeni miselnost ljudi in njihov odnos do vodnih virov ter okolja.
Predlagamo naslednje ukrepe: promocijske in demonstracijske projekte, predstavitve dobrih
praks, izkušenj iz tujine, organizacijo čistilnih akcij in okroglih miz, nagrajevanje pravilnega
ravnanja in primerne porabe vode oziroma kaznovanje neprimernega ravnanja in prekomerne
porabe vode, različne promocije in aktivnosti s strani ponudnikov pitne vode, delo z otroki v
vrtcih in šolah na temo varovanja okolja in primerne (po)rabe vode, povišanje cene pitne vode
za nadpovprečno porabo.
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Summary and Proposals for Measures Regarding the Sustainable Management of Water
Resources in the Tržiška Bistrica Drainage Basin
Sustainable management of natural resources is described as management adapted to the
principles of nature (Plut, 2007). According to the principles of sustainable management, the
qualitative and quantitative drinking water supply should be satisfactory to all users and
should also enable adequate supply for the future generations. Water resources can be used
and subjected to environmental impact only in the available range of their quantitative and
qualitative recovery in order to satisfy the principles of sustainable management. Quantitative
and qualitative recovery of water resources or the self-protective capabilities of the
environment depend upon the regenerative and neutralizing capacities of water resources
environment. Sustainable management must ensure the preservation of the water and the
ecosystems in the aquatic and peri-aquatic space as well as maintain a balance between the
natural and social components of environment.
In the thesis, two working hypotheses were confirmed in part whereas one hypothesis was
confirmed in the whole.
The water sample analyses completely proved the hypothesis which asserts the deterioration
of the water quality of the Tržiška Bistrica river from its source towards the estuary to the
Sava river. At the third measuring point at Loka an unpleasant odour and the muddiness of the
sample water were detected each time. The analyses of the water samples have proved that
Tržiška Bistrica river is over-polluted with sulphates.
Out of all samples, only three (one sample taken at the first sampling site on 13 June 2008,
and two samples taken at the third and fourth sampling site on 7 November 2008) did not
exceed the limit values for sulfate provided for in Regulation on chemical state of surface
waters. The Tržiška Bistrica river is polluted with organic materials due to discharging of
urban and industrial waste waters and rinsing of agricultural land. Monitoring of organic
pollution (the scale presents chemical need for oxygen - COD) is provided for at the
measuring point Podbrezje. In the period between the years 2000 and 2006, only on two
occasions elevated need for chemical oxygen has not been reported.
From the first measuring point towards the last one, the following measured parameters were
increased: pH value, content of nitrates and chlorides. The sulphate content was, on average,
the highest at the second measuring point while the content of phosphates was detected only
once, at the fourth sampling site.
The second hypothesis was confirmed only in part. It was established that in the Tržiška
Bistrica drainage basin the use of water resources does not exceed the quantitative recovery
and is appropriate with respect to sustainable management. The environmental impact caused
by waste waters, leaching of polluting materials in contaminated agricultural and residential
areas does not exceed the self-protective capabilities of the environment; with certain
indicators of pollution quality recovery is not guaranteed. Therefore the most important goal
of sustainable management of water resources is to reduce the environmental impact caused
by waste water and as a result to increase the self-protective capabilities of the environment.
The self-protective capabilities are affected by the use of landscape and the changed
environment of water resources. Physical condition of the ecosystems in aquatic and periaquatic space of the Tržiška Bistrica is fully reflected in the sustainable management. There
exists, however, a critically rigid regulation of aquatic and peri-aquatic space in the Tržič
town area. The rigid regulation system of aquatic and peri-aquatic space points to a nonsustainable management in the past due to the protection of the population, industry and urban
areas against floods and escarp erosion. The balance between the natural and social
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environments is mainly destroyed in the middle area of the drainage basin, where natural
environment is changed the most and regional components are excessively burdened. Due to
the restructuring of the aquatic and peri-aquatic space, the diversity of habitats decreased;
biodiversity was reduced as well. In the middle area, the self-protective capability of the
watercourse is clearly lower than that of the watercourse in the upper and lower part. Each
time while sampling the water at the third measuring point at Loka, the unpleasant odour and
muddiness of the sample water indicated a lower self-protective capability and higher
environmental impact. In the upper and lower part of the drainage basin the aquatic and periaquatic space is mainly natural.
Like the second, also the third hypothesis was confirmed only in part. The surface
watercourse of the Tržiška Bistrica river is an important water resource. Economic use is
mostly present in the middle part. However, compared with the past it has decreased
dramatically. For economic purposes the two tributaries of the Mošenik and Lomščica rivers
are also used. The most common is the use of hydropower. The watercourse of the Tržiška
Bistrica river even has 20 small hydro-electric power stations. In our opinion the economic
use of watercourses does not increase the regional sensitivity of the watercourse environment.
The problem occurs only when there is a period of low rate of discharge, which is reduced
even further due to water abstraction for generation of hydro-electric power. According to our
estimates, in order to improve the self-protective capabilities of the Tržiška Bistrica river, the
water abstraction from the river should be reduced and limited; as well, channeling the
rainwater and enabling the overgrowing of the riverbed would also have a positive impact on
the self-protective capabilities. Due to the lack of sewage systems and wastewater treatment
plants, the environmental impact is large. To reduce this impact in the future, the wastewater
treatment plants and sewage systems have to be upgraded. The main source of environmental
impact in the greater part of the drainage basin presents the waste water from nearby
settlements. Thus, the priority for water management and municipal administration is the
construction of the Tržič wastewater treatment plant and waste water treatment with other
cleaning procedures in smaller settlements which have no possibility of connection to the
sewage network.
Drinking water supply in the drainage basin of the Tržiška Bistrica river is satisfactory for the
majority of the population. It is supplied by eight public water supply systems. It is estimated
that the quantity of water resources is sufficient. The quality of water resources is regularly
tested and it is considered satisfactory, with exceptions occurring only at heavy rainfall.
Sources of drinking water are situated in the areas of the so-called protected strips. However,
around and above the drinking water catchments, farms and buildings representing a high
potential risk of pollution are situated and in some areas the source of contamination is
torrential for torrents can flow into the catchments in periods of high waters.
Flood risk in the Tržiška Bistrica drainage basin is minimal, but there exists a risk of
exceptional floods. The effects of torrential character of the Tržiška Bistrica river are present
especially in the headwaters area, when many torrential tributaries spring up. The torrential
tributaries cause the Tržiška Bistrica river to rise rapidly in a short time and to erode together
with its tributaries the escarps as well as to carry away a lot of material; avalanches are also
possible. In our opinion, it is important to preserve and maintain the forest areas for they are
of great importance to the protection against erosion and they hold back the drainage of
surface water in the upper basin. Given the importance of the forest areas in view of the
protection of water sources, the overgrowing of meadows and former mountain pastures of the
upper drainage basin is viewed as positive.
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In the chapter “Sustainable indicators of the assessment of the Tržiška Bistrica river” the most
important physicogeographical factors that have impact on the dynamic features and the
composition of the hydrological system of the drainage basin were determined. Great
diversity of the drainage basin was established as regards the landform, composition of rock,
surface waters, climatic features and forest cover. The Tržiška Bistrica drainage basin consists
of three units: the plain, hills and mountains. The composition of rock shows obvious
difference between non-hardened rocks in the southern part of the drainage basin and the
dominant hard carbonate rocks in the northern part of the drainage basin. There is also a
difference in the drainage density, which in the northern part is thicker than in the southern
part. In overview of the climatic features the difference in precipitation, duration of snow
cover and temperature characteristics is important. The northern part of the drainage basin
receives 1500 or even exceeds 2000 mm rainfall while the rest of the basin gets less than 1500
mm of rainfall annually. In the northern part of drainage basin the snow cover lasts more than
three times longer than in the most southern parts. Besides, in the northern part of the river the
temperatures over the year are lower than in other areas, which affect the water run-off and
evaporation. Forest cover of the Tržiške Bistrica drainage basin is on average relatively large,
with the exception of the middle and lower parts of the river, where the cultivated and built-up
areas are settled.
Quantitative state of water resources is also affected by the size of water catchment area,
which is reduced from the upper towards the lower part of drainage basin and allows for
available supplies of water resources. The qualitative states of water resources also depend on
the physicogeographical features. These are conditioned by the use of landscape, which
affects the environment of water resources with minor and major impacts and determines the
landscape sensitivity of the water resources environment.
Physicogeographical and hydrogeographical features of the drainage basin were functionally
assesed in relation to the qualitative and quantitative states of water resources. These features
were evaluated on the basis of selected indicators for the entire Tržiška Bistrica drainage
basin: the size of the drainage basin, prevailing altitudes in different sections of the drainage
basin, the maximum amplitude of landform, geological features of the river, the level of
permeability, hydrogeological features, drainage density, discharge regime, forest cover and
annual precipitation. The following indicators were assesed as good: the annual precipitation
(1876 mm), forest cover (50 to 70 %), discharge regime (snow-rain regime), the drainage
density (1.48 km/km2), hydrogeological features (aquifer with fracture porosity) the level of
surface porosity (moderate, without the typical karst formations). Assessed as less favorable
were the following indicators: the size of the river (145.6 km2), prevailing altitudes (1080 m),
index of landform (1753 m) and geological features of landform (dominated by hard
calcareous rocks).
The assessment of the quantitative and qualitative states was performed on the basis of four
indicators. Only the medium annual flow (4.78 m3/s) at the measuring station Preska was
assessed as less favorable. Water inventory of the drainage basin at the measuring station
Preska mentioned above (average annual precipitation 1951 mm, evaporation 694 mm, run-off
1257 mm), the quality of surface watercourse (moderately polluted watercourse - results of
the monitoring at Podbrezje) and physical changes of watercourses (dominated by the
sustainably ordered watercourse) were assessed as good.
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Effect of quantitative and qualitative states of water resources was assessed as the impact on
drinking water supply (over 90 % of the population is connected to water systems), the
economic use of water resources (water resources can be used for fishery, irrigation, and as
process water) and flood risk to settlements (floods occur from time to time and do not cause
increased erosion of escarps). All the indicators for the Tržiška Bistrica drainage basin were
assessed as good.
The assessment of landscape sensitivity of the Tržiška Bistrica river was favourable for the
drainage basin. All three indicators used: specific run-off of water (39.5 l/s/km2), the medium
annual low rate of discharge (2.12 m3/s) and relative vertical drop (45.7 ‰), were assessed as
good.
Assessment of impact and driving forces in the drainage basin was made on the basis of six
indicators: intensity of agricultural landscape use (approximately 10% of the area intended for
agricultural use - dominated by meadows and fields), share of ameliorationed area (estimated
at less than 3 % of drainage basin area), the proportion of built-up areas (5.7%), settling
density (141.3 habitants/km2), population using sewage system (between 30 and 40% of the
drain basin population; however the sewage system does not end in the wastewater treatment
plant) and the environmental impact of waste water (about 16,000 PU - the criteria for
determining priorities in the construction of wastewater (treatment) plants). The following
indicators were assessed as less favourable: settling density, population using sewage system
and environmental impact of waste water.
The assessment of the sustainable responses of the society was defined by means of three
indicators: treatment of waste water (in the drainage basin there are no water treatment
plants), protection of water resources (all water catchments and resources are legally
protected) and protected areas in the drainage basin (over 80 % of the river drainage basin
area is protected). It was ascertained that the water resources of the Tržiška Bistrica drainage
basin are well protected. More than 80 % of the areas are protected; most of them are located
in the Natura 2000 designated areas. The indicator of wastewater treatment was assessed as
very bad, because there is no waste water treatment plant on the river.
For the year 2010 the construction and putting into service of the waste water treatment plant
is foreseen, to which the majority of the population of the Tržiška Bistrica drainage basin in
the municipality Tržič will be connected. The municipality Naklo also intends to upgrade the
sewage systems in urban areas which also belong to the Tržiška Bistrica drainage basin.
Upgrading the sewage systems and connecting users to the waste water treatment plant will
significantly reduce the environmental impact of waste water. Population growth is already
slowing, and therefore we assume that in the future the environmental impact on water
resources will slow down or even decrease. Connection to the sewage systems will be
improved significantly. Already in the past the environmental impact caused by economic
activities was reduced by shutdowns of companies, changes in technological processes and
reduction of water consumption. In the future an important task of water management will be
to pursue a better management of waste water. Water and bypass areas should be handled as
sustainable as possible.
The following measures for the sustainable management of water resources in the Tržiška
Bistrica drainage basin are suggested:
- When using water with the purpose of obtaining the hydropower, the quantity of water taken
from the river bed should be limited to the minimum (during the periods of low water
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tributaries, the Tržiška Bistrica river often remains dry due to the high water abstractions for
hydro-electric power station), the supervision of violators, which should be appropriately
punished, should be improved.
- The construction of small hydro-electric plants in small (torrential) tributaries, where there is
no guaranteed minimum flow throughout the year and the abstraction of water often causes
death of aquatic animals (brown trout, rainbow trout, grayling, the Zlatovščica trout) and
plants should be prohibited.
- Where there are impoundments and other artificial obstacles on water-bodies, fish trails
should be provided for.
- With impoundments and new arrangements of aquatic and peri-aquatic areas, natural
restrictions should be considered and the river beds should arranged as sustainable as possible.
- Polluted water from industry should be purified at the site of pollution, which is in the
industrial establishments.
- In the buffer zone of watercourses, where we can also find gray herons and waterfowls
nesting, violations caused by cutting down vegetation should be restricted and supervised; the
offenders should be punished.
- In the upper parts of the river the overgrowing of the mountains and meadows (protective
forests) should be allowed.
- The number of livestock pasturing in the areas that are above the drinking water catchement
should be limited.
- Better control and punishment of violators who are using different means of transport on the
forest roads of the upper parts of the river (snowmobiles in winter, vehicles, cars and
motorbikes in summer).
- It would be necessary to promote and support changes from intensive agriculture (fertilizers)
into organic or at least extensive production.
- It would be necessary to promote and support building of smaller biological treatment plants
in areas that will not be connected to the sewage system or a treatment plant.
A large physicogeographical and hydrogeographical diversity is characteristic of the Tržiška
Bistrica drainage basin. The quantitative and qualitative states of water resources allow their
economic use. The environmental constraints, however, should be taken into account as far as
possible. Agricultural and urban landscape use of environmental water resources is mostly
reflected in the quality of the water flows of the Tržiške Bistrica river and the ecosystems in
aquatic and peri-aquatic space in the middle and lower parts of the river. Some measures to
reduce the excessive environment impact are being carried out, while others still await
implementation. To achieve the objectives of sustainable management of water resources
cooperation between various groups of persons is required, a large part of the responsibility
also being in the hands of local politicians. Their duty and efforts should be directed towards a
better quality of the environment and improvement in the quality of life, which, however, also
depends on the financial and technological capabilities of the Tržiška Bistrica drainage basin
area and its wider environment.
Last but not least, for the integrated sustainable management of water resources in the Tržiška
Bistrica river basin it is of paramount importance to change the mindset of people and their
attitude towards water resources and environment.
Following activities are proposed: organising promotional and demonstration projects,
promoting exchange of good practice, sharing experiences made abroad, organising cleaning
activities, awarding exemplary behavior and appropriate water consumption or penalising
inappropriate behavior and excessive drinking water consumption, organizing promotion
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activities on the part of the drinking water supplier, working with children in kindergartens
and schools on the theme of environmental protection and appropriate drinking water
consumption, increasing price of drinking water in case of above-average drinking water
consumption.

82

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Viri in literatura
1. Agencija RS za okolje, hidrološki podati. URL: www.arso.gov.si (citirano: februar
2009)
2. Arhiv sektorja za hidrologijo, Urad za monitoring, Agencija RS za okolje – podatki o
pretokih na vodomernih postajah v Sloveniji.
3. Atlas okolja. Agencija RS za okolje. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja (citirano:
februar 2009)
4. Bat, M., 2009. Podatki o pretokih in vodostajih. Ljubljana (Hidrolog – informacijski
sistem Urada za hidrologijo in stanje okolja ARSO). (osebni vir, april 2009),
5. Brilly, M., 1999. Razvoj sodobnih hidroloških modelov. Acta hydrotechnica, letnik 17
št. 26, str. 31 – 44
6. Brenčič, M., W. Polting, 2008. Podzemne vode Karavank. Ljubljana, Geološki zavod
Slovenije, Graz, Joanneum Research Forschungsgesellschaft, 143 str.
7. BUSER, S., 1975. Tolmač karte Celovec. Geološki zavod Ljubljana.
8. Osnovna geološka karta SFRJ. list Celovec. 1980. 100 000. Beograd Zvezni geološki
zavod
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo. 2004. Ljubljana, Hidroinženiring, 21 str.
10. Dolenec, M., 2009. Podatki o izgubah vode v vodovodnih sistemih v upravljanju JP
Komunale Tržič. Tržič. (osebni vir, april 2009)
11. Downs, P. W., K. J. Gregory, 2000. River channel management : Towards sustainable
catchment hydrosystems. London, Arnold, 395 str.
12. Geografski terminološki slovar. 2005. Kladnik, D., F. Lovrenčak, M. Orožen Adamič
(ur.). Ljubljana, ZRC SAZU, 451 str.
13. Grad. K., L. Ferjančič, 1976. Tolmač karte Kranj. Beograd, Zvezni geološki zavod
14. Gradišar, B., 1997. Regionalna geografija občine Tržič : diplomsko delo. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 305 str.
15. Hidrološki letopis Slovenije 2004. 2007. Ljubljana, MOP RS, Hidrometeorološki
zavod RS
16. Hrvatin, M., 1998. Pretočni režimi v Sloveniji. Geografski zbornik, št. 38, str. 59–87.
17. Ilešič S., 1967, Obča geografija, Ljubljana, Mladinska knjiga, 258 str.

83

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

18. Izbrani meteorološki podatki o povprečni količini padavin, povprečni temperaturi,
stabilnosti ozračja in vetru, ARSO, URL: http://www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo
podatki/padavine/P029.htm l (citirano: januar 2009)
19. Kakovost površinskih virov pitne vode v Sloveniji. 2008. Ljubljana, ARSO, 41 str.
20. Kavčič, J., 2009. Podatki o izvajanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
oskrba s pitno vodo v občini Tržič. Tržič. (osebni vir, februar 2009)
21. Kolbezen, M., J. Pristov, 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije.
Ljubljana, Hidrometeorološki zavod RS, 98 str.
22. Lah, A., 1995. Leksikon Okolje in človek. Ljubljana, ČZD Kmečki glas, 395 str.
23. Letno poročilo o skladnosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v
upravljanju Komunale Kranj za leto 2007. 2008. Kranj, Komunala Kranj, 4 str.
24. Lukič, S., 2008. Gradivo za laboratorijske vaje. Ljubljana. (osebni vir, november
2008)
25. Marcinek J., E. Rosenkranz, 1996. Das Wasser der Erde. Gotha, Justus Perthes Verlag,
328 str.
26. Meteorološki letopisi 2000 – 2007 URL: http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/
meteorolo%C5%A1ki%20letopis/meteoroloski_letopisi.htm (citirano: februar 2009)
27. Morris, P., J. Briggs, 1995. Water : Methods of Environmental Impact Assesment.
London, UCL Press, str. 161 - 196
28. Morris, P., J. Briggs, A. Brooks, 2001. Water : Methods of Environmental Impact
Assesment. London – New York, Spon Press, str. 197 – 242.
29. Mrak I., 2003. Sledovi pleistocenske morfogeneze v porečju Tržiške Bistrice :
magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 109 str.
30. Naravovarstveni atlas URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si (citirano: februar
2009)
31. Natek, K., 1993. Tipi površja v Sloveniji. Geografski obzornik, letnik 40, št. 4; str. 2631
32. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje občine
Naklo. 2004. Uradni vestnik Gorenjske, 23, 27 str.
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Tržič. 1999. Uradni list RS, 109, str. 16642-16647
34. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Tržič in ukrepih za zavarovanje
voda.1999. Uradni list RS, 33, str. 3888-3892

84

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

35. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Naklo. 2002. Uradni vestnik
Gorenjske, 21, 5 str.
36. Ogrin, D., 1998. Podnebje.V: Geografski atlas Slovenije. Ljubljana, DZS, str. 110-111
37. Petts, G., J. Bravard, 1996. A drenage basin perspective : Fluvial hydrosystems.
London, Chapman and Hall, str. 13-36
38. Pivk, V., 2009. Prikaz stanja prostora za občino Tržič. Kranj. (osebni vir, januar 2009)
39. Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 281 str.
40. Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 188 str.
41. Plut, D., 2005. Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka.
Dela, 23, str. 59-113
42. Plut, D., 2007. Sonaravni razvoj (napredek) in geografija. Dela, 28, str. 287-304
43. Plut, D., 2008. Trajnostni razvoj varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga
države. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 189 str.
44. Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000. 2002. Ljubljana, Statistični urad RS.
257 str.
45. Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letu 2006. 2008. Ljubljana.
Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja, 162 str.
46. Poročilo o oskrbi in kvaliteti pitne vode iz vodovodov v upravljanju JP Komunala
Tržič za leto 2008. 2009, Tržič, JP Komunala Tržič, 3. str.
47. Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1.
reda, ki jima pripadajo. 2003. Uradni list RS, 82, str. 12196-12197
48. Pravilnik o pitni vodi. 2004. Uradni list. RS, 19, str. 2155-2166
49. Prebivalstvo - Slovenija, 30. junij 2008. URL: http://www.stat.si/doc/statinf/05-si-0070803.pdf (citirano: februar 2009)
50. Predlog investicij na področju javnega vodovoda v Občini Tržič. 2004. Tržič, JP
Komunala Tržič, 35 str.
51. Problematika vodnega okolja na porečjih in povodjih v Sloveniji : Zgornja Sava. 2007.
Ljubljana. Inštitut za vode RS, Geološki zavod RS, 56 str.
52. Problematika vodnega okolja na porečjih in povodjih v Sloveniji : Metodološki
postopki ugotavljanja in določanja problematik vodnega okolja. 2007. Ljubljana.
Inštitut za vode RS, Geološki zavod RS, 63 str.

85

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

53. Problematika vodooskrbe v občini Tržič. 2007. Tržič, JP Komunala Tržič, 69 str.
54. Prostorski informacijski sistem občin. URL: http://www.geoprostor.net/piso/ (citirano:
februar 2009)
55. Pučnik, J., 1980. Velika knjiga o vremenu. Ljubljana, Cankarjeva založba, 336 str.
56. Radinja, D. 1999. Hidrogeografska terminologija : delovno gradivo. Ljubljana, 42 str.
57. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012. 2006. Uradni list RS,
2, str. 17-105
58. Riđanović, J. 1993. Hidrogeografija. Zagreb, Školska knjiga, 215 str.
59. Rotar J. 2009. Podatki o vodovodnih sistemih v občini Tržič. Tržič. (osebni vir,
februar 2009)
60. Strategija razvoja Slovenije. 2005. Ljubljana, Vlada Republike Slovenije : Urad za
makroekonomske

analize

in

razvoj.

URL:

http://www.umar.gov.si/

fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf

(citirano:

marec

2009)
61. Strokovne osnove prostorskega dela družbenega plana občine Tržič za obdobje do leta
1985 z elementi do leta 2000 : socialno ekonomski in prostorski del. 1981. ljubljana,
Inštitut za regionalno ekonomiko in socialni razvoj, 255 str.
62. Študija ranljivosti okolja. 2002. Špes, M (ur.). Ljubljana, ZRC. (Geographica
Slovenica, 35/1-2, 150 str.)
63. Tarman, K., 1992. Osnove ekologije in ekologija živali. Ljubljana, DZS, 503 str.
64. Trobec, T., 2007. Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih pretokov v
Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 87
str.
65. Uredba o ekološko pomembnih območjih. 2004. Uradni list RS, 48, str. 6356-6364
66. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo. 2005. Uradni list RS, 47, str. 4737-4749
67. Uredba o kemijskem stanju površinskih voda. 2002. Uradni list RS, 11, str. 818-822
68. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 2004. Uradni list
RS, 49, str. 6409-6480
69. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 2005. Uradni list
RS, 88, str. 8997-9017
70. Vodna bilanca Slovenije 1971 – 2000. 2008. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS, 119 str.

86

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

71. Water Framework Directive, 2000. URL: http://ec.europa.eu/environment/water/
water-framework/index_en.html (citirano: januar 2009)
72. Zakon o ohranjanju narave. 2004. Uradni list RS, 96. str. 11541-11574
73. Zakon o vodah. 2002. Uradni list RS, 67, str. 7648-7680
74. Zupančič, B., 2001. Povprečna letna višina padavin med letoma 1961 in 1990. V:
Nacionalni atlas Slovenije. 1:1000000. Ljubljana, Rokus

87

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

Seznam preglednic
Preglednica 1: Karakteristični pretoki v obdobju 1971 – 2000
Preglednica 2: Hidrološke značilnosti za vodomerno postajo Preska v obdobju 19712000
Preglednica 3: Vodna bilanca vodozbirnega zaledja vodomerne postaje Preska v
obdobju 1961-1990
Preglednica 4: Skupna ocena kakovosti Tržiške Bistrice (Podbrezje) v obdobju 1989 –
2005
Preglednica 5: Dolžinski deleži posameznega razreda morfološke spremenjenosti
Tržiške Bistrice
Preglednica 6: Vodooskrbni sistem v porečju Tržiške Bistrice
Preglednica 7: Stanje poplavne ogroženosti ob Tržiški Bistrici po prispevni površini
Preglednica 8: Stanje plazovne ogroženosti ob Tržiški Bistrici po prispevni površini
Preglednica 9: Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja vodnega
toka Tržiška Bistrica
Preglednica 10: Občini in prebivalstvo v porečju Tržiške Bistrice na dan 30.6.2008
Preglednica 11: Število in rast prebivalstva po občinah v porečju Tržiške Bistrice
Preglednica 12: Podatki o kmetijstvu za občini v porečju Tržiške Bistrice
Preglednica 13: Letna količina izpustov industrijskih naprav v porečju Tržiške Bistrice
v letu 2007
Preglednica 14: Vodovarstvena območja in varstveni pasovi v porečju Tržiške Bistrice
Preglednica 15: območja Natura 2000 v občini Tržič
Preglednica 16: Naravne vrednote v občinah Tržič in Naklo
Preglednica 17: Ekološko pomembna območja v porečju Tržiške Bistrice
Preglednica 18: Izbrana zavarovana območja
Preglednica 19: Pretoki in vodostaji v času terenskih vzorčenj
Preglednica 20: Celokupna trdota vode
Preglednica 21:Rezultati vzorčenj Tržiške Bistrice maj-november 2008
Preglednica 22: Povišana koncentracija KPK
Preglednica 23: Sonaravna ocena naravnogeografskih in hidrogeografskih potez
porečja
Preglednica 24: Sonaravna ocena količinskega in kakovostnega stanja Tržiške Bistrice
Preglednica 25: Sonaravna ocena vplivov stanja voda
Preglednica 26: Sonaravna ocena pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov
Preglednica 27: Sonaravna ocena obremenitev (pritiskov) in gonilnih sil v porečju
Preglednica 28: Ocena sonaravnih odzivov (odgovorov) družbe

stran
28
30
32
33
34
38
39
39
41
42
43
44
45
48
49
50
51
52
54
55
60
61
65
66
67
68
70
71

Seznam slik
Slika 1: Kroženje vode v vlažnih in zmernih podnebnih razmerah
Slika 2: Integralni geografski model preučevanja okolja in njegovih sestavin
Slika 3: Lega porečja Tržiške Bistrice
Sliki 4, 5: Povprečna letna temperatura in višina korigiranih padavin v obdobju 1971 2000
Slika 6: Tržiška Bistrica in njeni pritoki
Slika 7: Hidrogeološka zgradba porečja Tržiške Bistrice
Sliki 8, 9: Tržiška Bistrica ob neurju septembra 2007 in ob nizkem pretoku oktobra

stran
10
17
19
22
26
27
30
88

Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice

Mateja Muzik

2008
Slika 10: Urejenost vodotoka Tržiške Bistrice
Sliki 11, 12: Tržiška Bistrica nad Medvodjem in pred naseljem Jelendol
Sliki 13, 14: Tržiška Bistrica pred naseljem Slap in v mestu Tržič
Slika 15: Vodohran Križe
Slika 16: Letalski posnetek Kriškega polja
Slika 17: Dela na odseku v naselju Zvirče
Slika 18: Skica predvidene centralne čistilne naprave Tržič
Slika 19: Varovana območja Natura 2000 v porečju Tržiške Bistrice
Slika 20: Ekološko pomembna območja v porečju Tržiške Bistrice
Slika 21: Mesta vzorčenj
Slike 22, 23, 24 in 25: Mesta vzorčenj
Slika 26: Dela pri vodomerni postaji Preska
Slika 27: Tretje mesto vzorčenja na Loki
Slika 28: Iztok odpadne vode neposredno v Tržiško Bistrico - stavba v mestu Tržič

35
35
36
37
44
47
47
49
51
53
54
54
55
60

Seznam kart
Karta 1: 100 metrski višinski pasovi porečja Tržiške Bistrice.
Karta 2: Nakloni po razredih v porečju Tržiške Bistrice.
Karta 3: Pregledna geološka karta preučevanega območja 1: 100 000.

stran
20
21
25

Seznam grafov
Graf 1: Klimogram Golnik (obdobje 1961-1990)
Graf 2: Mesečna količina padavin na merilni postaji Tržič (obdobje 1993-2007)
Graf 3: Trajanje snežne odeje na merilnih postajah v porečju Tržiške Bistrice v letih
1999 do 2007
Graf 4: Srednji obdobni pretok na vodomerni postaji Preska v obdobju 1971 – 2000
Graf 5: Temperatura vode Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 6: Celokupna trdota Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 7: Karbonatna trdota Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 8: pH vrednost vode Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 9: Vsebnost kisika v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 10: Nasičenost vode Tržiške Bistrice s kisikom – vzorčenja junij-november 2008
Graf 11: Prisotnost nitratov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 12: Vsebnost kloridov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008
Graf 13: Vsebnost sulfatov v vodi Tržiške Bistrice – vzorčenja junij-november 2008

stran
23
23
24
29
55
56
56
57
57
58
58
59
59

89

