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GEOGRAFSKE SMERNICE NARAVOVARSTVENO PRIMERNEGA
ČOLNARJENJA NA KOLPI (DOL - VINICA)
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje glavne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki na
proučevanem odseku Kolpe vplivajo na obseg in značilnosti čolnarjenja. Glede na to, da ima
čolnarjenje največji obseg v poletnih mesecih, ko je pretok Kolpe najnižji, je posledično reka
takrat najbolj obremenjena; zato je potrebno določiti najnižjo pretočno vrednost, ko je
čolnarjenje še dovoljeno. Sedanji obseg čolnarjenja in obnašanje velikega dela čolnarjev je v
nasprotju z načeli varovanja in ohranjanja narave. Na podlagi izbranih kriterijev sem določil
najprimernejše lokacije za ureditev vstopno-izstopnih mest za čolnarjenje: Dol, Prelesje,
Srednji Radenci, Kot pri Damlju in Vinica.
Ena izmed glavnih atrakcij na Kolpi so jezovi, ki se jih na proučevanem odseku zvrsti kar 19.
Večina njih še vedno verodostojno priča o nekdanji rabi reke v različne namene, nekaj pa jih
je zelo slabo vzdrževanih. Poleg opisa vseh jezov sem v nalogi tudi predlagal najprimernejši
način prehoda čolnov pri vsakem jezu ter opozoril na morebitne nevarnosti. Ustanovitev in
dejanski začetek delovanja Krajinskega parka Kolpa daje trdnejše temelje za določitev
takšnega režima čolnarjenja na Kolpi, ki bo primeren z vidika varovanja narave in rekreacije.
Od Dola do Vinice se ob Kolpi nahaja veliko število naravnih in kulturnih znamenitosti, obisk
katerih bi, ob večjem poudarku turističnih delavcev in izposojevalcev čolnarske opreme,
lahko postal pomembno dopolnilo samemu čolnarjenju. Poleg točkovnih znamenitosti
potekajo ob Kolpi tudi razne pohodniške poti. Ob predpostavki, da bi čolnarjenje trajalo dva
dni ali več, je možno kombiniranje različnih prostočasnih dejavnosti v še vedno dokaj
neokrnjeni naravi. V nasprotju z dosedanjo prakso, ko je čolnarjenje prepogosto izgovor za
nebrzdano zabavo na vodi, bi naj to bil glavni namen čolnarjenja na Kolpi. Sklepi pričujočega
diplomskega dela predstavljajo osnovo za določitev režima čolnarjenja na reki Kolpi.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, Kolpa, čolnarjenje, režim čolnarjenja
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THE GEOGRAPHIC GUIDELINES OF AN APPROPRIATE CANOEING ON THE
KOLPA RIVER REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION (FROM DOL TO
VINICA)
Abstract:
This B.A. dissertation presents the main natural- and sociogeographic characteristics of the
examined section of the Kolpa river, which influence the range and features of canoeing.
Since the highest influx of paddlesports visitors is recorded during the summer months when
the Kolpa's water level is lowest, the river consequently suffers the highest influx from
canoeing. Therefore, it is necessary to set the lowest value of river discharge which still
allows canoeing. Up to the present, the range of canoeing and a vast majority of tourists who
indulge in the activity are in severe contradiction to the principles of environmental
protection. On the basis of several chosen criteria, I have determined the most appropriate
entry and exit locations for canoeing. These are: Dol, Prelesje, Srednji Radenci, Kot pri
Damlju and Vinica.
One of the main attractions of the Kolpa are its dams; I have counted 19 of them on the
designated section. Most of them stand to witness how the Kolpa was once put to different
use, while there are some in poor condition. Next to the description of every dam, I have
additionally served suggestions of the best ways for the canoes to cross the Kolpa at each
dam, and I have also taken notice of any possible dangers in the very act of crossing. The
establishing and the actual start of operation of the Krajinski park Kolpa sets a firm
foundation of choosing the kind of canoeing regime which will be appropriate to meet both
aspects - preservation of environment as also recreation.
Stretching from Dol to Vinica, the Kolpa river offers a great number of natural features and
cultural points of interest along its banks. If local tourist workers and canoe- and raft rentals
put more stress to this, sightseeing could become a valuable addition to the present canoeing
offer. Furthermore, there are various hiking paths. Presupposing that the canoeing lasts for
two days or more, new possibilities of combining the trip with several leisure activities in a
relatively unspoiled nature open up. This is especially relevant since canoeing trips are
usually merely a pretense for a drinking spree. The conclusions of this B.A. dissertation
represent the basis of setting a canoeing regime on the Kolpa.
KEY WORDS: environmental protection, the Kolpa river, canoeing, canoeing regime
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1. UVOD
Reka Kolpa je najdaljša slovenska mejna reka, saj po njej poteka 117,82 km državne meje s
Hrvaško (Kolbezen, Pristov, 1998, str. 8). Kolpa je zaradi svojih značilnosti in lepote poleti
izredno priljubljen cilj turistov in obiskovalcev od blizu in daleč. Na reki in ob njej človek
izvaja mnogo dejavnosti: čolnarjenje, kopanje, ribolov, šotorjenje, sprehodi, kolesarjenje. Je
namreč ena izmed redkih slovenskih rek, ki je relativno čista in se poleti dovolj segreje, da
omogoča brezskrbno kopanje in ostale aktivnosti. Vse večja priljubljenost teh dejavnosti, ki
izhajajo iz ugodnih temperaturnih, vodnih in pokrajinskih razmer, pa seveda pušča svoje
posledice na Kolpi in v njeni okolici. Poleg negativnih vplivov na okolje, ki niso zanemarljivi,
lahko pride do prenasičenosti območij, ki jih ljudje izrabljajo za počitek in rekreacijo. Tako
lahko prevelik obisk povzroči ravno obraten učinek od želenega, in sicer upad kvalitete
pokrajinskih elementov, zaradi katerih ljudje sploh prihajajo in upad števila obiskovalcev.
Na tem mestu lahko omenim, da je vojna za osamosvojitev Slovenije na nek način
predstavljala srečo v nesreči za reko Kolpo, saj sta se takrat (leta 1991) obisk in izvajanje prej
omenjenih dejavnosti močno zmanjšala. Pred tem so namreč kopališča in kampi ob Kolpi bili
prepolni tuje govorečih ljudi, pogosti so bili tudi "severni" narodi, kot so Skandinavci in
Nizozemci. Seveda se je s časom zaupanje v naš prostor povrnilo in šele zadnja leta zopet
prihaja na "najdaljšo slovensko riviero" (Bela krajina, 2008, str. 6) vedno več tujcev.
Eden izmed ciljev moje naloge je podati manjše število vstopno-izstopnih točk in postajališč s
prenočišči. Za določitev le-teh sem upošteval lokacije že obstoječih kampov, ustreznost
cestnih povezav (predvsem za vstopno-izstopna mesta), stopnjo komunalne opremljenosti in
dokumente Krajinskega parka Kolpa, kjer so definirane površine, namenjene rekreacijskim
dejavnostim. Držal sem se načela, da se lahko vstopno-izstopna mesta nahajajo le na
lokacijah, kjer že obstajajo zgradbe in oprema, namenjena rekreacijskim dejavnostim,
oziroma tam, kjer je okolje že degradirano.
Pri določevanju smernic naravovarstveno primernega čolnarjenja na izbranem odseku Kolpe
sem moral upoštevati več stvari. Prva je vsekakor sonaravno zasnovana proučitev
naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov, ki vplivajo na značilnosti
čolnarjenja. Pomemben je tudi status omenjenega območja, in sicer ima Kolpa z njeno
neposredno okolico status krajinskega parka. Uredba o Krajinskem parku Kolpa je stopila v
veljavo 25.08.2006 z Uradnim listom RS št. 85/2006. Nadalje sem upošteval lokacije drstišč
in predvsem varstvene dobe, ki veljajo za določene vrste rib. Upošteval sem tudi nekatere
zakonske omejitve, ki pa so omenjene pri posameznih kriterijih oziroma pri analizi le-teh.
Ker je izdelava načrta oziroma določitev smernic čolnarjenja po Kolpi v občini Črnomelj in
nekaterih drugih obkolpskih občinah zelo aktualna tema, sem bil na vseh institucijah sprejet z
odprtimi rokami. Tako so mi bili v veliko pomoč Občini Črnomelj in Kočevje, Javni zavod
Krajinski park Kolpa, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (OE Novo mesto),
Ribiška družina Črnomelj, Geodetska izpostava Črnomelj, Vodnogospodarski inštitut iz
Ljubljane ter Geodetska uprava Republike Slovenije.
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1.1. Namen in cilji
Namen diplomske naloge je funkcijska proučitev naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti Kolpe in ozkega pasu ob njej, ki vplivajo na čolnarjenje. Prav tako je namen
naloge ugotoviti vlogo čolnarjenja pri obremenjevanju okolja ter podati smernice
naravovarstveno primernega čolnarjenja, ki bi zmanjšalo negativne posledice nepremišljenega
človekovega delovanja..

Cilji naloge so:
• predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, ki vplivajo na
čolnarjenje;
• glede na izbrane kriterije določiti manjše število najprimernejših vstopno-izstopnih
točk in postajališč s prenočišči;
• podati predlog sonaravnih oblik in načinov čolnarjenja, primernih glede na zmožnosti
in omejitve, ki z vidika čolnarjenja veljajo na izbranem odseku;
• podati opis glavnih naravnih in kulturnih znamenitosti ob proučevanem odseku Kolpe;
• izdelati sintezno karto s priporočili in nasveti za naravovarstveno optimalen način
čolnarjenja na Kolpi od Dola pri Starem trgu do Vinice;
• predstaviti izbor ponudnikov storitev, povezanih s čolnarjenjem.
Hipoteze:
1. Temeljna domneva je, da se je čolnarjenje v sedanji obliki in obsegu na Kolpi razvilo
zaradi ugodnih geomorfoloških, hidroloških in temperaturnih razmer. Vendar pa razvoj
čolnarjenja na Kolpi do sedaj ni bil naravovarstveno usmerjen, zato se postopoma v naravi
že kažejo negativne posledice. Z bolj premišljenim delovanjem bi se te posledice lahko
omilile ali celo odpravile.
2. Predlagane naravovarstvene smernice bodo zmanjšale okoljske pritiske s strani čolnarjenja
in kljub temu nudile aktivno in atraktivno čolnarjenje po Kolpi.
3. Ogled naravnih in kulturnih znamenitosti ob Kolpi lahko postane pomembno dopolnilo
čolnarjenju.
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2. METODOLOGIJA
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabil fizičnogeografski in regionalnogeografski
modelni pristop k proučevanju degradacije okolja. Prvega sem uporabil pri opisu in analizi
notranjih kriterijev za določanje primernosti čolnarjenja na Kolpi. Fizičnogeografske metode
namreč izhajajo iz delitve pokrajine v fizičnogeografske in družbenogeografske vsebine, v
ospredju pa je proučevanje pokrajinskih posledic obremenitev v posameznih
fizičnogeografskih sestavinah: ozračje, voda, relief, prst, vegetacija (Plut, 2004, str. 33). V
mojem primeru nas zanimajo pokrajinske posledice obremenjevanja vode, vegetacije in
reliefa (pri urejanju površin in dostopa do vode pri vstopno-izstopnih mestih).
Obe metodi sta del logičnega niza postopkov, ki se uporabljajo za proučevanje pokrajinske
degradacije:
fizičnogeografske,
ekosistemske,
pokrajinskoekološke,
socialnoekološke/socialnogeografske, funkcijske regionalnogeografske metode (Plut, 2004,
str. 32).
V drugem delu, pri proučevanju možnih lokacij za vstopno-izstopna mesta in postajališča,
sem izhajal iz funkcij pokrajine oziroma iz namenske rabe prostora ter naravnih
možnosti/danosti, da se tam uredijo parkirišča, sanitarije in prostor za odlaganje smeti.
Regionalnogeografski metodološki pristop namreč poudarja nujnost sinteznega proučevanja
regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju pokrajine.
Tabela 1: Matrična predstavitev kvantificirane ocene negativnega vpliva čolnarjenja na Kolpi na okolje
POLJE ZA
OZNAKA
RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
(TIPOLOGIJA)
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
NEGATIVNEGA
NEGATIVNEGA VPLIVA
VPLIVA
VPLIVA
1. ni raziskan
A) Stopnja poznavanja,
2. nepopolno raziskan
raziskanosti negativnega
3. kvalificirana ocena
A1
vpliva
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
B) Prostorska razširjenost 2. lokalna
posledic negativnega
3. lokalna v celotni regiji
B2
vpliva
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
C) Intenzivnost posledic
C3
3. zmerna
negativnega vpliva
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
D) Regionalni pomen
3. zmeren
D2
negativnega vpliva
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

Vir: Buček, Mikulik, 1977 (v: Plut, 2004, str. 40)
Vplivi čolnarjenja na okolje so v večji meri negativni, kot pozitivni. Do sedaj samemu
čolnarjenju kot obremenilni dejavnosti na okolje ni bilo posvečeno veliko pozornosti. Za
vpliv čolnarjenja po Kolpi na okolje lahko rečemo, da ni bilo nobenega sistematskega pristopa
k opisovanju in reševanju problema.
Negativni vplivi čolnarjenja se kažejo lokalno, predvsem na sami Kolpi in ob njeni
neposredni okolici. Najbolj opazni so odpadki, ki se nahajajo bodisi na obeh bregovih Kolpe,
bodisi na njenem dnu. Poleg tega na okolje do neke mere negativno vplivajo tudi ureditev in
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uporaba dostopnih poti in vstopno-izstopna mesta. Tudi zaradi tega je potrebno določiti
manjše število le-teh.
Ker ima čolnarjenje po Kolpi največji obseg ob koncih tednov (petek, sobota, nedelja)
predvsem v mesecih julij in avgust, je zaradi skoncentriranosti obremenjevanja tudi
intenzivnost negativnih vplivov večja. Poleg preobremenjenosti Kolpe kot take se pojavljata
tudi zmanjšana pejsažni in doživljajski potencial ter prekomerno snovno in hrupno
onesnaževanje okolja. Regionalno je ta vpliv sicer majhen, vendar je zaradi pomembne vloge,
ki jo ima Kolpa pri regionalnem razvoju in turizmu, potrebno veliko pozornosti nameniti čim
manj obremenjujočemu čolnarjenju z vidika varovanja okolja.
Potrebno je povedati, da navedene ocene veljajo za čolnarjenje v sedanji obliki in obsegu, ko
ni nobenega nadzora niti nad številom čolnov, ki se spuščajo po Kolpi, niti nad obnašanjem
čolnarjev.
Prav zato je potrebno v prihodnje omejenost naravnih virov, kakovost okolja in antropogeno
obremenjevanje vključiti v modele prostorskega načrtovanja (Plut, 2004, str. 32).

2.1. Metode dela
V prvi delovni fazi diplomske naloge sem zbral in pregledal literaturo, ki je obsegala
metodološke podlage za proučevanje vplivov rekreacije na okolje, predpise iz področij
ribolova, varovanja okolja in varovanja voda, uredbo o razglasitvi varstvenih območij v
Krajinskem parku Kolpa in že narejene analize stanja okolja na območju, ki sem ga zajel v
diplomi.
Druga faza je obsegala obisk institucij, ki so kakorkoli povezane s Kolpo in se jih naslov moje
naloge dotika. Na teh institucijah sem pridobil pisne in kartografske podatke, ki so mi
pomagali pri razumevanju in oblikovanju mojega končnega izdelka.
Sledilo je terensko delo, kjer sem si predvsem ogledal jezove ter naravne in kulturne
znamenitosti v bližini Kolpe ter jih fotografiral. Vse naštete elemente sem v diplomskem delu
tudi podrobno opisal. Del terenskega dela sta bila tudi dva spusta s kanujem po Kolpi na
izbranem odseku (Dol - Vinica). Nadalje sem izbral kriterije, na podlagi katerih sem določil
primernost Kolpe za čolnarjenje iz naravovarstvenih vidikov.
Pomembni fazi dela sta predstavljali analiza in sinteza pridobljenih podatkov. Omenjam ju
skupaj, ker sta močno prepleteni in niti ni bilo mogoče izvajati ju ločeno. Z analizo zbranih
podatkov sem dojel, da obstaja veliko takšnih in drugačnih omejitev in priporočil v zvezi s
čolnarjenjem na Kolpi, ki pa se izvajajo v zelo omejenem obsegu oziroma se trenutno sploh
ne izvajajo. Odnos ponudnikov čolnarske opreme in samih čolnarjev je namreč izrazito
antropocentričen in praviloma kratkoročno zasnovan. Gledano iz vidika ohranjanja izgleda in
funkcij okolja, v katerem se čolnarjenje izvaja, bi čolnarska sezona na Kolpi morala biti krajša
kot je sedaj ali pa bi se tovrstna dejavnost morala izvajati veliko bolj premišljeno in
okoljevarstveno orientirano - to je v prihodnje tudi edini sprejemljiv način.
Sinteza podatkov je potrdila moje hipoteze, in sicer da bi lahko omilili negativne posledice
prekomernega in neprimernega čolnarjenja na Kolpi ter da predlagane smernice pripomorejo
k zmanjšanju pritiskov na okolje. Eden izmed rezultatov te faze dela je izdelava sintezne karte
z napotki za naravovarstveno primerno čolnarjenje. Karta v podobni obliki naj bi se nahajala
na vsakem vstopno-izstopnem mestu, saj so na njej ključne informacije, ki jih čolnarji
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potrebujejo pri spustu po Kolpi. Za izdelavo karte sem uporabil kartografske podlage, ki sem
jih pridobil na Geodetski upravi RS v Ljubljani. Vsebinski del karte sem oblikoval s
programoma ArcView GIS 3.3 in ArcMap 9.2.
Slika 1: Faze izdelave diplomske naloge
pregled literature

pogovori na institucijah,
pridobivanje materiala

terensko delo - 1. spust, fotografiranje jezov in
potencialnih vstopno-izstopnih mest

izbor kriterijev za vrednotenje Kolpe z vidika čolnarjenja

analiza podatkov

določitev vstopno-izstopnih mest in
postajališč s prenočišči

terensko delo - 2. spust

sinteza podatkov,
izdelava sintezne karte

Pri drugem spustu, ki sem ga opravil v zaključni fazi izdelave diplomske naloge, sem
upošteval dobljene rezultate in dognanja za naravovarstveno primerno čolnarjenje, a kljub
temu vožnja ni bila nič manj zanimiva in atraktivna; kvečjemu obratno.
Pred in za vsako delovno fazo sem si pomagal z literaturo, saj sem vedno odkril nekaj novega,
nekaj kar sem moral upoštevati, če sem hotel dobiti pogled iz vseh pomembnih zornih kotov.

2.2. Literatura
V prvi fazi izdelave moje diplomske naloge sem pregledal in analiziral obstoječo literaturo.
Ponavadi velja, da literature nikoli ni dovolj in to se je potrdilo tudi v mojem primeru. Imel pa
sem srečo, da mi je uspelo pridobiti kar nekaj kvalitetnih dokumentov, v katerih so opravljene
analize ali obravnavane dejavnosti in območje mojega proučevanja.
Teoretične podlage za proučevanje vplivov čolnarjenja kot rekreacije sem povzel po Jeršiču
(Turistična geografija, 1985; Prostorsko planiranje rekreacije na prostem, 1999) ter Plutu
(Belokranjske vode, 1988).
Eden izmed osnovnih dokumentov, ki mi je bil v pomoč pri izdelavi diplomske naloge, je bila
raziskava Vodnogospodarskega inštituta (v nadaljevanju VGI) iz Ljubljane (2001), ki nosi
naslov "Vodnogospodarska osnova povodja Kolpe". Izmed vseh stvari, ki jih omenjena
raziskava vsebuje, so bile zame relevantne analize antropogenih vplivov (raba vode za
rekreacijo, ribištvo, območja kopališč, kakovost voda) in predvsem opisi jezov. Raziskava
vsebuje tudi bogato kartografsko gradivo, ki mi je bilo v veliko pomoč.
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Oblike in stopnje varovanja narave ter okvire, znotraj katerih sem oblikoval smernice
naravovarstveno primernega čolnarjenja, sem povzel po veljavni zakonodaji. Tako sem moral
upoštevati določila in člene različnih zakonov: Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/2004),
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002), Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006),
Zakon o plovbi po celinskih vodah (Ur.l. RS, št. 30/2002), Odlok o režimu na območju ob
reki Kolpi (Ur.l. RS, št. 53/2008).
Posebej pomembna za določanje naravovarstvenih smernic čolnarjenja na Kolpi je Uredba o
Krajinskem parku Kolpa (Ur.l. RS, št. 85/2006), kjer je z različnimi varstvenimi režimi
določeno, kakšne dejavnosti in v kolikšni meri se le-te dejavnosti lahko izvajajo na in ob
Kolpi. V primeru Kolpe gre za naravno vrednoto (Naravni spomenik Kolpa), zato je potrebno
za sonaravno gospodarjenje s tovrstnimi naravnimi viri še posebej upoštevati smernice in
omejitve, podane v Uredbi. Vzporedno z Uredbo sem moral upoštevati tudi "Strokovne
podlage k Uredbi o Krajinskem parku Kolpa", ki jih je leta 2006 izdelal Zavod RS za varstvo
narave, OE Novo mesto.
Statistične podatke o pretokih, vodostajih in temperaturah Kolpe na vodomerni postaji
Radenci II sem pridobil v Hidroloških letopisih (letniki 1991 - 2004), starejše podatke pa v
publikacijah, ki opisujejo in analizirajo stanje slovenskih vodotokov na podlagi podatkov za
obdobje 1961 - 1990.
Kartografsko osnovo za izdelavo sinteznih kart sem pridobil na Geodetski upravi RS v
Ljubljani. Osnova je Državna topografska karta v merilu 1:25.000 (DTK25).
Ostale dopolnilne informacije sem pridobil v propagandnem materialu Turistično
Informacijskega Centra Črnomelj in Krajinskega parka Kolpa ter v osebnih pogovorih z
odgovornimi osebami na Občinah Črnomelj in Kočevje, Krajinskem parku Kolpa in Ribiški
družini Črnomelj.
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3. TEORETSKA IZHODIŠČA
3.1. Rekreacija
Rekreacija je dokaj ohlapen pojem, katerega interpretacija je odvisna od človeka do človeka,
vendar vseeno lahko podamo okvirje, znotraj katerih lahko razumemo ta pojem.
Po SSKJ (1994) je rekreacija "dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi;
telesna, duševna sprostitev in okrepitev s kako dejavnostjo."
V Statističnem letopisu (2001, SURS) je športna rekreacija definirana kot "športna dejavnost
odraslih vseh starosti in družin".
Jeršič (Turistična geografija, 1985) pojmuje rekreacijo kot "…obnavljanje (regeneracijo)
duševnih in telesnih moči ljudi, ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev.
Uresničuje se z uravnovešenjem med dejavnostjo in počitkom, z zamenjavo okolja, z vplivi
različnih čutnih dražljajev in z določenimi telesnimi obremenitvami človeka." Nekateri ostali
avtorji zagovarjajo stališče, da je dojemanje nekih dejavnosti kot rekreacijskih, odvisno od
vsakega posameznika.
Rekreacija torej zajema tiste dejavnosti, s katerimi se človek sprošča in nabira nove
življenjske moči. Vse našteto velja tudi za čolnarjenje, torej ga lahko štejemo za rekreacijsko
dejavnost.

3.2. Čolnarjenje
V literaturi in besednem izročilu lahko zasledimo različne izraze, s katerimi avtorji označujejo
premikanje plovil z vesli po vodnih površinah, kot so veslanje, kajakaštvo, čolnarjenje,
rafting, plovba. V SSKJ (1994) ima pojem čolnarjenje enostavno razlago, in sicer pomeni
"prevažati oziroma voziti se s čolnom".
Sam sem se odločil za uporabo izraza čolnarjenje, ker se mi zdi z vidika moje diplomske
naloge najprimernejši. Ostali našteti izrazi sicer v osnovi pomenijo isto (plovbo po vodni
površini s čolnom na vesla), vendar odstopajo med seboj v vsebinskih podrobnostih. Pojma
kajakaštvo in rafting tako oba pomenita premikanje s športnim čolnom po vodni površini,
vendar vsak pojem že z imenom nakazuje različno obliko in rabo čolna. Rafting mogoče iz
omenjenih pojmov izstopa, ker je pogoj za izvajanje raftinga zaradi velikosti čolna večje
število oseb (najmanj 4), medtem ko vse ostale čolne načeloma zmore upravljati ena sama
oseba. Izraz čolnarjenje zajema vse zgoraj naštete izraze in zaradi tega se mi zdi primeren za
uporabo v pričujoči nalogi.
Skladno z označitvijo vsakršnega premikanja s čolni po vodi kot čolnarjenje, sem v nalogi
upravljavce teh čolnov označil kot čolnarje. Zopet izhajam iz tega, da pojem čolnar zajema in
označuje vse ožje pojme: veslač, kajakaš, kanuist, raftar.

3.2.1. Čolnarjenje na Kolpi
Za čolnarjenje je osnovni predpogoj ustrezna vodna površina. Gre za naravno prvino, ki ima
na konkretnem primeru Kolpe veliko ekološko, pejsažno in rekreacijsko vrednost. Jeršič
(1999, Prostorsko planiranje rekreacije na prostem) kot primer navidezno neškodljive oblike
rekreacije, ki lahko ob množičnem izvajanju povzroča nezaželeno obremenjevanje narave,
navaja tudi kajakaštvo in rafting – s skupno besedo čolnarjenje.
Ostale obremenitve prostora in ekosistemov, ki se lahko pojavljajo zaradi rekreacijskih
dejavnosti na primeru čolnarjenja:
• prizadetost pokrajinskega izgleda zaradi izgradnje cest, parkirišč in vstopno-izstopnih
mest;
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•
•
•
•

uničevanje ali ogrožanje naravnih biotopov;
občasna prenasičenost rekreacijskega območja, ki ovira ali preprečuje zadovoljstvo
obiskovalcev;
uničevanje obvodnih zemljišč zaradi dostopa do vode in prenosa tehničnih
pripomočkov do vode;
visoka obremenitev voda in njihove okolice.

Čolnarjenje na Kolpi v sedanji obliki ni primerno, še posebej ne z naravovarstvenega vidika.
Sedanje značilnosti čolnarjenja po Kolpi so namreč take, da bi še nekajletni nespremenjen
režim čolnarjenja počasi, a zanesljivo vodil v degradacijo enega glavnih naravnih biserov
Bele krajine in Slovenije, reke Kolpe. Število čolnov je namreč previsoko, obnašanje številnih
čolnarjev je popolnoma nesprejemljivo (ne samo z naravovarstvenega, temveč tudi s
kulturnega vidika) in upoštevanje obstoječih določil in odlokov večino ljudi prav malo briga.
Gledano samo z naravovarstvenega vidika, bi se moralo število čolnov, ki se lahko spustijo po
Kolpi, močno zmanjšati glede na sedanje številke. Prav tako bi se moralo obnašanje čolnarjev
močno izboljšati, saj si jih veliko (če ne kar večina) prav na spustih po Kolpi dá duška, bodisi
da gre za posameznike, ki se na Kolpi "sprostijo" ali pa za zaposlene v nekem podjetju, ki jih
direktor pelje na "utrjevanje medsebojnih stikov". Za takimi posamezniki in skupinami
ostanejo odpadki, nekaj v in nekaj ob vodi. Del krivde za onesnaženost bregov nosi tudi
občina oziroma upravljavci bregov, ker na celotnem odseku (Dol - Vinica) ni opaziti ravno
veliko smetnjakov. Seveda bi bili smetnjaki in ostala potrebna infrastruktura postavljeni, če bi
bile določene točke, kjer sta dovoljena vstop in izstop iz Kolpe (vstopno-izstopna mesta) ter
postanek z morebitnim prenočiščem (postajališča). Gre za začaran krog, ki pa se počasi
začenja odvijati, saj je Občina Črnomelj z ostalimi izvajalci začela obujati dela za pripravo
občinskega odloka, ki bi urejal plovni režim v občini Črnomelj.

3.3. Kolpa – mirna voda ali divja reka?
Znotraj vodne rekreacije razlikujemo dve vrsti čolnarjenja oziroma veslanja (Jeršič, Debelak,
1976): na mirnih in na divjih (rečnih) vodah. Za obe vrsti čolnarjenja so določeni kriteriji, na
podlagi katerih se ocenjuje primernost vodnih površin za čolnarjenje.
Pri veslanju na mirnih vodah je bil izbor kriterijev naslednji:
• primerna velikost vodne površine (najmanjša primerna velikost 1ha – za jezera);
• primerna globina vode (najmanjša primerna globina je 80 cm – za reke);
• primeren strmec vodnega toka (pod 1,3 ‰);
• primerna čistost vode (najmanj tretji kakovostni razred);
Kolpa na odseku Dol pri Starem trgu - Vinica vsem navedenim kriterijem ustreza, zanimivo
pa je, da avtorja Kolpe nista smatrala kot mirne vode, in sta jo obravnavala v poglavju
Veslanje na divjih (rečnih) vodah. Za tako obliko čolnarjenja so izbrani naslednji kriteriji:
• primerna količina vode v poletnih mesecih;
• primeren strmec;
• primerne ovire v strugi;
• primerna čistost vode (najmanj tretji kakovostni razred).
Po teh kriterijih je bil odsek Kolpe od Broda na Kolpi do Metlike ovrednoten z II. stopnjo
primernosti (zadostna količina vode v poletnih mesecih, manjši strmec, potrebno osnovno
znanje v vožnji na divjih vodah). Medtem ko se strinjam z ugotovitvijo, da gornji tok Kolpe
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spada v kategorijo divjih voda, pa nekako z rezervo jemljem ugotovitve za spodnji tok. Na
prvi pogled bi po mojem mnenju mogoče bila bolj smiselna uvrstitev rečnega odseka od
Broda na Kolpi do Metlike v kategorijo čolnarjenja na mirnih vodah, saj:
• razen jezov na tem odseku v strugi ni nobenih ovir;
• strmec reke je pod 1,3 ‰;
• vodna površina med jezovi je skoraj popolnoma mirna.
Vendar bi na odseku Dol - Vinica lahko govorili o čolnarjenju na mirnih vodah le v primeru,
če bi veljali naslednji predpostavki: nizki pretoki in prečkanje jezov na ta način, da izstopimo
iz čolna in ga prenesemo na spodnjo stran jezu.
Ozko gledano namreč, so odseki med posameznimi jezovi res mirni in jih zlahka
kategoriziramo kot mirno vodo. Vendar moramo upoštevati dejstvo, da so jezovi kot taki
bistvena sestavina Kolpe in v veliki meri vplivajo tako na pretočne značilnosti kot tudi na
čolnarjenje. Ravno zaradi tega jih moramo upoštevati kot del rečne struge in zato se moram,
kljub začetnemu nasprotovanju, strinjati z uvrstitvijo Kolpe v razred divjih voda.
Še posebej to velja v primeru, da se preko jezov spuščamo v čolnih in ob višjih pretočnih
vrednostih, ko je zlasti na nekaterih jezovih potrebno kar nekaj iznajdljivosti in znanja, da jez
prečkamo nepoškodovani (tako čoln kot čolnarji).
V vsakem primeru je ob ustrezni osveščenosti in opremljenosti čolnarjenje po Kolpi na
izbranem odseku primerna aktivnost za ljudi vseh starosti in pripravljenosti, saj ne zahteva
veliko fizičnih naporov in nudi veliko sproščujočih trenutkov.
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4. OPREDELITEV PROUČEVANEGA OBMOČJA
24,7 kilometra dolg odsek Kolpe, ki je predmet moje naloge, spada v t.i. belokranjski tok
Kolpe. Začne se nekaj metrov zahodneje od stika občin Kočevje in Črnomelj in teče mimo
najjužnejše točke Slovenije do Vinice. Umestitev območja v slovenskem prostoru je
prikazana na dopolnilni skici (Karta 1).
Za proučitev čolnarjenja na odseku Kolpe med Dolom pri Starem trgu in Vinico (odebeljena
rdeča linija na Karti 1) sem se odločil iz več razlogov. Prvi je ta, da Kolpa pod Dolom postane
"belokranjska" reka. Naselje Dol sicer spada v občino Kočevje, vendar sem zaradi
funkcionalne zaključenosti območja zahodno mejo proučevanega odseka Kolpe premaknil od
Prelesja nekaj 100 metrov severozahodno - do Dola.
Karta 1: Obseg proučevanega območja z mejami občin in lego v Sloveniji

Vir: Atlas okolja ARSO, 2008.
Drugi razlog, zakaj sem se odločil za ta odsek, je ta, da zahodno od Dola kar nekaj kilometrov
ni mesta, kjer bi se dalo brez večjih del urediti vstopno-izstopno mesto. Z drugimi besedami,
če čolnar prihaja po Kolpi s čolnom iz smeri Broda na Kolpi, je Dol pri Starem trgu prvo
ustrezno vstopno-izstopno mesto po kar nekaj kilometrih. Pri tem se je izkazalo, da je v Dolu
najprimernejša lokacija za ureditev vstopno-izstopnega mesta pod jezom v Dolu, kjer je takoj
pod mlinskim objektom na slovenski strani urejen dostop do vode.
Naslednji razlog je ta, da že po tradiciji veliko čolnarjev, ki nimajo svoje opreme in si jo zato
sposodijo, svojo pot po reki navzdol začne ravno v Dolu. Izposojevalci čolnarske opreme so
zaradi konkurenčnosti pripravljeni/prisiljeni upoštevati želje čolnarjev o začetnih in končnih
točkah čolnarjenja.
Neposredno pod Dolom je tudi območje kopalnih voda (Prelesje - Gorenji Radenci), kjer na
Kolpo (sicer obremenilno) učinkujeta dve množični dejavnosti – čolnarjenje in kopanje.
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Spodnjo mejo (gledano po toku reke Kolpe) proučevanega območja sem določil v Vinici, in
sicer med obema jezovoma pri tem kraju: Pribanjci - Prokšelj in Vinica - Benetič. Tukaj se ob
Kolpi nahajata dva kampa: Avtokamp Katra in Kamp Vinica. Tudi sicer ogromna večina
čolnarjev, ki pridejo do Vinice, tukaj konča svojo pot. Približno 200 metrov dolvodno od
kampa Vinica je namreč jez Vinica - Benetič, ki predstavlja veliko oviro v strugi - gre namreč
za enega izmed višjih jezov na Kolpi. Prehod s čolni preko tega jezu je praktično nemogoč,
saj zaradi višine in oblike jezu vožnja preko njega ni možna, nikjer pa ni možno prečkati jezu
"peš", se pravi izstopiti iz čolna in ga prenesti na spodnjo stran jezu - slednje je možno na
hrvaškem bregu. Po besedah raziskovalcev v raziskavi "Vodnogospodarska osnova povodja
Kolpe iz leta 2001, jez prekinja biološki kontinuum Kolpe.

4.1. Krajinski park Kolpa
(povzeto po: Uredba o krajinskem parku Kolpa, 2006)
Skoraj celotno proučevano območje ima status zaščitenega območja, in sicer spada v
Krajinski park Kolpa. Z izjemo nekaj 100 metrov rečnega toka zahodno od jezu Prelesje se
celotno območje nahaja znotraj parka, zato je prav, da tej temi posvetim nekaj več prostora.
KP Kolpa je bil ustanovljen s sklepom vlade, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/06
(Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa). Z oktobrom 2007 je začel z
aktivnim delovanjem in opravljanjem rednih delovnih nalog, začenši z dokončno
vzpostavitvijo pogojev za delovanje.
Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen z namenom, da se na njegovem območju zavarujejo
naravne vrednote ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost. Park obsega območje
od Starega trga do Fučkovcev. Celotno območje, ki ga v diplomski nalogi proučujem (razen
nekaj 100 metrov Kolpe na zahodu), spada v Krajinski park Kolpa. Zaradi tega je potrebno pri
izdelavi smernic za naravovarstveno primerno čolnarjenje po Kolpi, poleg vseh
naravnogeografskih omejitev, upoštevati tudi smernice in navodila za izvajanje dejavnosti, ki
so zapisana v raznih dokumentih o Krajinskem parku Kolpa.
Osnovni tovrstni dokument, ki vsebuje strateške cilje Krajinskega parka Kolpa, je vsekakor
Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l . RS, št. 85/2006). Ta določa območje parka,
varstvena območja in območja ožjih varovanih območij v parku, pravila ravnanja in varstvene
režime ter način upravljanja in nadzora v parku. Prav tako določa tudi razvojne usmeritve v
parku, ki upoštevajo načelo trajnostnega razvoja. Ker gre za območje, za katerega sta med
drugim značilni velika biotska raznovrstnost in krajina z mozaično razporejenostjo krajinskih
struktur, je zelo pomembno, da se definira dovoljen obseg dejavnosti, ki lahko negativno
vpliva na omenjene vrednote.
Park je razdeljen na tri varstvena območja, zajema pa tudi ožja varstvena območja (naravne
vrednote). Na vseh varstvenih območjih veljajo varstveni režimi, odvisno od stopnje
varovanja. Od splošnega varstvenega režima so z vidika čolnarjenja in urejanja prostora za
potrebe le-tega pomembna naslednja določila, ki ne dovoljujejo:
• izvajanja posegov in dejavnosti, ki bi lahko poslabšale hidrološke razmere na reki in
ekološke razmere na območju parka in posledično vplivale na poslabšanje ugodnega
stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov;
• gradnje in urejanja rekreacijskih površin na način, ki bi ogrozil krajinsko pestrost,
biotsko raznovrstnost in naravne vrednote;
• odlaganja smeti in drugih odpadkov zunaj za to urejenih mest;
• parkiranja ali puščanja vozil zunaj za ta namen določenih območij.
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Park je razdeljen na tri varstvena območja:
• Prvo varstveno območje obsega aluvialne ravnice ob reki Kolpi, reko Kolpo, strma in
položnejša obrežna pobočja ter območja pomembnejših naravnih vrednot.
V tem območju poleg splošnega varstvenega režima ni dovoljeno graditi in urejati
rekreacijskih površin ob reki, kjer ni urejene ustrezne infrastrukture, če bi gradnja
lahko ogrozila krajinsko pestrost oziroma biotsko raznovrstnost.
•

Drugo varstveno območje obsega pretežno kmetijske in gozdne površine, kjer se je
zaradi tradicionalne rabe ohranilo naravno ravnovesje in se je izoblikovala značilna
krajina z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur, z manjšimi zaselki,
posamičnimi domačijami in sakralnimi objekti ter območja, namenjena rekreaciji in
območja naravnih vrednot.
V tem območju poleg splošnega varstvenega režima ni dovoljeno na novo urejati
rekreacijskih površin na način, ki predstavlja gradnjo objektov, razen enostavnih
objektov. Dovoljena je dosedanja tradicionalna raba površin ter uporaba urejenih
prostorov za okolju prijazen turizem in rekreacijo.

•

Tretje varstveno območje obsega zaključena naselja s senožetnimi sadovnjaki in z
območji naravnih vrednot, večje zaselke in določena vinogradniška območja.

Karta 2: Obseg Krajinskega parka Kolpa z varstvenimi območji

Vir: Uredba o krajinskem…, 2006.
Poleg teh treh varstvenih območij je določenih tudi 17 ožjih zavarovanih območij. Na odseku
od Dola pri Starem trgu do Vinice imajo poleg reke Kolpe (Naravni spomenik Kolpa) takšen
status tudi naslednja območja: Dečinska stena, Velika stena nad Radenci, jama Kobiljača,

18

Fortunova brajda pri Sinjem vrhu, Jama v kamnolomu (pri Sečjem selu) in Grajska lipa v
Vinici.
Z vidika oblikovanja režima in smernic čolnarjenja na Kolpi je obseg varstvenih območij
pomemben zaradi tega, ker je že vnaprej določeno katere dejavnosti in v kolikšnem obsegu se
lahko znotraj posameznega varstvenega območja izvajajo.
V 12. členu Uredbe o Krajinskem parku Kolpa so definirani varstveni režimi v ožjih
zavarovanih območjih. Določeno je, da v ožjih zavarovanih območjih ni dovoljeno graditi
novih objektov, razen na območjih obstoječih rekreacijskih površin v drugem varstvenem
območju (v skladu z načrtom upravljanja parka). Na naravni vrednoti Kolpi, ki ima status
naravnega spomenika, z vidika čolnarjenja ni dovoljeno:
• izvajati vodnih športnih in rekreativnih aktivnosti, ki bi lahko poslabšale ugodno
stanje živalskih vrst;
• posegati v brežino reke in obrežno vegetacijo, razen v primerih nujnih sanitarnih in
vzdrževalnih del ter ureditev dostopov do vode na območjih rekreacijskih površin v
skladu z načrtom upravljanja parka;
• izvajati plovbe s plovili na motorni pogon;
• izvajati sanacije jezov, ki bi spreminjala vodni režim, linijo jezu in njegovo avtentično
podobo;
• obnavljati in rekonstruirati obstoječih objektov ter graditi novih objektov na način, ki
bi ogrozil geomorfološke in hidrološke značilnosti naravne vrednote;
• vstopati v reko s čolni zunaj posebej za to določenih vstopnih mest;
• prati motornih vozil v neposredni bližini reke in v reki ter v bližini izvirov oziroma
izvirnih jam.
Ta določila so pomembna predvsem zato, ker strogo omejujejo dejavnosti in posege, ki se
lahko izvajajo na reki Kolpi in njenih bregovih. V omenjenem 12. členu Uredbe je torej
zakonsko določeno, kakšni posegi so na in ob reki Kolpi dovoljeni za potrebe čolnarjenja.

4.2. Natura 2000
Poleg že opisanega statusa večjega dela proučevanega območja moje diplomske naloge v
obliki krajinskega parka, je na večjem delu območja v veljavi tudi posebno varstveno
območje, in sicer Natura 2000.
Območja Natura 2000 so v Sloveniji, skladno z Zakonom o ohranjanju narave, z uredbo
dobila status posebnih varstvenih območij.
Natura 2000 je namreč ekološko omrežje, ki postopoma nastaja v vseh državah Evropske
unije. Vanj so vključena območja, ki so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin, živali in
njihovih življenjskih okolij (Reka Kolpa – belokranjska krasotica, 2004).
Območje Kočevsko nosi oznako pSCI, kar pomeni da ima status potencialnega območja,
pomembnega za skupnost (potential Site of Community importance - pSCI). Za tovrstna
območja je značilno, da v biografski regiji ali regijah pomembno prispevajo k ohranitvi ali
obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti naravnega habitatnega tipa ali vrste.
Območje Kočevsko – Kolpa nosi oznako SPA (Special Protected Area) in je območje, ki je
opredeljeno in pravno določeno po direktivi o pticah (NATURA 2000, 2008).
Območje Kočevsko je označeno z rdečkasto barvo, s temno zeleno barvo pa območje
Kočevsko – Kolpa (Karta 3).
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Karta 3: Prikaz obsega območij Nature 2000 na proučevanem območju

Vir: Atlas okolja ARSO, 2008.
Zakaj je pomembno, da so naravna območja ob Kolpi zavarovana z Naturo 2000? Kolpa je
največja in izjemno pomembna reka v Beli krajini. Tu domujejo redke in ogrožene živalske
vrste (vidra, močvirska sklednica, redke in ogrožene ribje vrste, kot so upiravec, pohra,
pezdirk, sulec), pojavljajo pa se tudi nekateri naravovarstveno pomembni habitatni tipi (Reka
Kolpa – belokranjska krasotica, 2004). Tudi iz tega vidika je potrebno izhajati pri oblikovanju
smernic naravovarstveno primernega čolnarjenja.
Da bi upoštevali načela upravljanja z območji, ki spadajo v omrežje Natura 2000, bi treba
korenito spremeniti način obnašanja čolnarjev, ki se spuščajo po Kolpi. Seveda to ne velja za
vse, vendar nivo kvalitete vedno določa najmanj kvalitetna sestavina.
Čolnarji bi morali tekom spusta po Kolpi in preživljanja prostega časa ob njej upoštevati
dejstvo, da je to območje nekaj edinstvenega. Če temu ne bi bilo tako, potem tukaj ne bi
živele nekatere ogrožene rastlinske in živalske vrste. Da bi lahko še naprej uspevale na tem
območju, potrebujejo mir. In to načelo čolnarji največkrat motijo ob svojih spustih - nekateri
se zelo radi izživljajo z vpitjem in udarjanjem z vesli po vodi. Oboje zelo moti tako ptice kot
tudi ribe. V primeru, da čolnar vidi kakšno ptico ali celo jato (sive čaplje so pogoste predvsem
pod Radenci in v okolici Damlja, race pa lahko vidimo praktično na celem odseku), bi jih
moral čim manj vznemirjati in se odpeljati naprej čim bolj obzirno - ptice se bodo
najverjetneje same od sebe ustrašile in odletele stran, pri tem jim čolnarji ne smejo
"pomagati"! Tudi ribe potrebujejo mir - v času, ko se sezona drstenja posameznih ribjih vrst
in začetek čolnarske sezone prekrivata, so ribe še posebej občutljive na (ne)namerno
uničevanje drstišč pod jezovi ter na udarjanje z vesli po vodi. Pri tovrstnem početju nastane
glasen pok, ki se širi tudi pod vodo in pri tem lahko ribja samica doživi tako velik šok, da ne
uspe oddati lastnih jajčec in zaradi zastrupitve umre. Na pokanje z vesli pa so občutljive tudi
ptice in ostale živali ob Kolpi, ki jih tovrstno početje močno prestraši in zmede.
Zaradi naštetih dejstev, predvsem pa zaradi izkazovanja spoštovanja do narave, je potrebno
Kolpo in njeno dolino doživljati v miru in pri tem občudovati lepote, ki nam jih narava kaže
na vsakem zavesljaju.
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4.3. Kratek hidrogeografski oris
Reka Kolpa je desni pritok Save. Izvira na Hrvaškem, in sicer v obliki globokega kraškega
izvira na nadmorski višini 313 m. Od leta 1999 je območje izvira Kolpe del Nacionalnega
parka Risnjak (Po Kolpi in Gorjancih, 2004, str. 30). Porečje Kolpe se nahaja na
jugozahodnem obrobju Panonske nižine na prehodu iz dinarskega v panonski svet (Plut,
1988).
Slika 2: Izvir Kolpe

Vir: Spust ob Kolpi, 2003.
Slovenski del Pokolpja, ki meri 998 km2, obsega območje Čabranke, del Loškega Snežnika,
območje Kočevske Reke in Kočevskega polja z obronki Roga ter Belo Krajino do vrha
Gorjancev. Pokolpje ima, gledano na celotna porečja, najnižjo gostoto vodnega omrežja v
Sloveniji, in sicer 0,53 km/km2. (Kolbezen et al., 1998, str. 10)
Tabela 2: Gostota rečnega omrežja v Sloveniji

Porečje
F [km2]
Podravje
3.253
Pomurje
1.376
Posavje
10.746
Posočje
2.316
Jadransko povodje – del
1.541
Pokolpje
998
Slovenija
20.230
Vir: Kolbezen et al., 1998, str. 10

RM [km/ km2]
1,88
1,48
1,3
1,18
0,89
0,53
1,32

Relevantne podatke za izbrano območje nudi vodomerna postaja Radenci II (175,2 m.n.v.),
kjer so se opazovanja začela leta 1977; pred tem so opazovanja potekala na v.p. Radenci I, in
sicer v letih 1956-1977 (Kolbezen et al., 1998). Vodomerna postaja Radenci I je bila od
lokacije v.p. Radenci II le nekaj metrov po toku Kolpe navzgor, tako da lahko podatke o
pretokih poenotimo za obe postaji. Seveda to ne velja za podatke o vodostaju.
V primeru v.p. Radenci II gre za vodomerno postajo, opremljeno z limnigrafom, kar pomeni
da so mesečne in letne vrednosti vodostajev in pretokov izračunane na osnovi neprekinjenega
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limnigrafskega zapisa. Za obdobje 1991 – 2000 obstajajo poleg podatkov o pretokih in
vodostajih za postajo Radenci II tudi podatki o mesečnih in letnih temperaturah vode s
konicami (Kolbezen et al., 1998).
Absolutni zabeleženi minimalni vodostaj na vodomerni postaji Radenci II je znašal 62 cm
(31.07.1983), medtem ko je absolutni maksimalni vodostaj znašal 527 cm (05.11.1998).
Absolutni zabeleženi minimalni pretok na vodomerni postaji Radenci II je znašal 2,35 m3/s
(31.07.1983), absolutni maksimalni pretok pa je znašal 890 m3/s (09.10.1980) oziroma 993
m3/s dne 3.12.1966 na vodomerni postaji Radenci I (Kolbezen et al., 1998).
Rečni režim je pokazatelj povprečnega kolebanja pretoka reke preko leta, na kar v veliki meri
vplivajo relief, kamninska podlaga, časovna razporeditev padavin, izhlapevanje, zadrževanje
podzemnih voda, človek in podobno. Določitev rečnih režimov je opravljena na osnovi
analize srednjih mesečnih pretokov daljšega obdobja, se pravi najmanj 30 let (Vodna
bilanca..., 2008). Pretočni količnik je razmerje med srednjim mesečnim in srednjim letnim
pretokom obdobja. Z mesečnimi pretočnimi količniki prikažemo gibanje vodostaja preko leta.
Na podlagi 30-letnih opazovanj je v obdobju 1961-1990 na vodomerni postaji Radenci II
povprečni pretok znašal nekaj čez 53 m3/s (Kolbezen et al., 1998). V obdobju 1991-2004 je
povprečni pretok na v.p. Radenci II znašal nekaj manj kot 49 m3/s (Hidrološki letopisi 1991 2004). Kljub razliki v srednjem pretoku za obdobji 1961-1990 in 1991-2004 pa razporeditev
srednjih mesečnih pretokov skozi leto ostaja več ali manj enaka. Več o trendih spreminjanja
pretočnih vrednosti sem napisal v poglavju Pretok-vodostaj.
Tabela 3: Kolpa, VP Radenci - Specifični mesečni pretočni količniki

obdobje

jan

feb

mar apr maj jun

jul

avg sep

okt nov dec

1961-1990*

1,02

1,03

1,27

0,40

0,43

1,09

obdobje
53,4 m3/s
1991-2004** 1,19 0,95 1,10 1,44 0,73 0,48 0,38 0,23 0,81 1,43 1,72 1,56 48,5 m3/s
Vir: *Kolbezen et al., 1998.
**Hidrološki letopisi 1991 – 2004.
1,52

0,94

0,69

0,73

Graf 1: Kolpa, VP Radenci - Mesečni pretočni količniki (1961 - 1990)
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Vir: Kolbezen et al., 1998.
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okt
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Graf 2: Kolpa, VP Radenci - Mesečni pretočni količniki (1991 – 2004)
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Vir: Hidrološki letopisi 1991 - 2004.
Po Frantarju in Hrvatinu (Vodna bilanca..., 2008) se Kolpa glede na razmerje srednjih
mesečnih in srednjega letnega pretoka uvršča v skupino rek z dinarskim dežno-snežnim
rečnim režimom. Spomladanski in jesenski viški so pri rekah v tej skupini dokaj izenačeni,
razlike med zimskimi in poletnimi nižki pa so zelo izrazite. Ob glavnem višku se vrednosti
pretočnih količnikov gibljejo tudi do 1,7 (november 1991-2004), ob drugotnem višku pa do
1,4 (april 1991-2004). Najmanj vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki spustijo celo
do 0,2. Ob drugotnem nižku (februarja) so pretoki blizu povprečja, zato se pretočni količnik
na Kolpi za mesec februar giblje od 0,95 do 1,05. Nadpovprečna količina vode je običajno
med oktobrom in decembrom ter marca in aprila, podpovprečno pa med majem in
septembrom. Januarja in februarja se pretoki približajo letnemu povprečju (Vodna bilanca...,
2008, str. 46-47).
V obeh poletnih mesecih, ko je pretok najmanjši (julij, avgust), so temperature vode in zraka
najvišje. Takrat je tudi obiskovalcev na Kolpi največ, naj gre za kopalce ali čolnarje. Takrat je
Kolpa najbolj občutljiva na morebitno onesnaževanje in na njo se vrstijo največji pritiski, pa
tudi samočistilne sposobnosti so najmanjše. Zato ne smemo le slepo izkoriščati naravnih
vrednot, ampak moramo nekaj storiti tudi v smeri ohranitve oziroma izboljšanja stanja le-teh.
Podatki o pretokih in temperaturah Kolpe na vodomerni postaji Radenci so podani v poglavju
"Dejavniki, ki vplivajo na čolnarjenje". V podpoglavju "Pretok - vodostaj" je nekaj več
napisanega tudi o trendih pretočnih vrednosti.
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5. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ČOLNARJENJE
Da bi lahko proučevani odsek Kolpe analiziral z vidika primernosti za čolnarjenje, sem moral
določiti dejavnike, ki pomembno vplivajo na značilnosti čolnarjenja na Kolpi.
Na eni strani sem izbral dejavnike, ki se nanašajo na Kolpo in njene karakteristike ter s tem
vplivajo na primernost za čolnarjenje ("notranji dejavniki"), na drugi strani pa sem določil
družbene dejavnike, ki vplivajo na razporejenost postajališč, vstopno-izstopnih mest ter
obnašanje čolnarjev pred, med in po čolnarjenju ("zunanji dejavniki").
Po določitvi in opisu dejavnikov je sledilo vrednotenje le-teh z vidika naravovarstveno
primernega čolnarjenja.
•

Notranji dejavniki:
o pretok - vodostaj: določitev treh značilnih pretokov (nizki, normalni, visoki) in
mejnih pretočnih vrednosti, ki se nanašajo na varno čolnarjenje;
o temperatura Kolpe;
o kakovost vode;
o jezovi: opis vseh jezov na proučevanem odseku Kolpe in določitev
najprimernejšega načina prečkanja;
o steze za čolne;
o strmec: značilnosti vzdolžnega profila proučevanega odseka in posameznih
pododsekov (od jezu do jezu);
o območja drstenja ribjih populacij;
o težavni odseki.

•

Zunanji dejavniki:
o vstopno-izstopna mesta;
o postajališča s prenočišči;
o naravne in kulturne znamenitosti ob Kolpi;
o ponudniki storitev, povezanih s čolnarjenjem.

5.1. Notranji dejavniki čolnarjenja
S pomočjo notranjih dejavnikov in njihovo proučitvijo sem določil mejne vrednosti oziroma
območja, ko je čolnarjenje še možno ali več ni dovoljeno.
Analiza notranjih dejavnikov nam pove, ali je določen odsek Kolpe (v tem primeru Dol Vinica) že v osnovi primeren za čolnarjenje, tako z naravovarstvenega vidika, kot tudi z
vidika varovanja človeškega življenja. Tako sem na podlagi podatkov za vodomerno postajo
Radenci analiziral pretočne in temperaturne vrednosti Kolpe. Na celinskih kopalnih vodah v
Sloveniji je obvezno preverjanje kakovosti vode, zato sem tudi ta vidik vključil v analizo. Na
izbranem odseku se vodni vzorci odvzemajo na treh mestih (Prelesje, Radenci - jez,
Avtokamp Katra v Vinici). Opravil sem tudi analizo strmca Kolpe, in sicer na podlagi pisnih
in grafičnih podatkov, ki so na voljo v raziskavi "Vodnogospodarska osnova povodja Kolpe".
Velik del moje naloge je predstavljal opis jezov in izdelava predloga o priporočenem načinu
prehoda le-teh. Pri tem je bilo treba upoštevati različne pretočne vrednosti, ki se na Kolpi kar
hitro spreminjajo. Zadnji, a ne najmanj pomemben dejavnik pa so območja, kjer se zadržujejo
in drstijo ribe. Glede na drstne dobe posameznih ribjih vrst je potrebno pri oblikovanju
smernic naravovarstveno primernega čolnarjenja upoštevati tudi ta podatek. Opisanim
dejavnikom sem dodal še pregled slabo prehodnih odsekov oziroma odsekov, kjer se lahko
pojavi kakšna nevarnost. Na srečo na izbranem odseku Kolpe takih odsekov ni veliko.
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5.1.1. Pretok - vodostaj
Pretok je kot omejitveni dejavnik za čolnarjenje pomemben predvsem iz vidika varovanja
rastlin in živali (pri minimalnih pretokih) in varovanja človeških življenj (pri visokih
pretokih). Zato je poleg najnižje vrednosti pretoka, ko je čolnarjenje še dovoljeno, potrebno
določiti tudi najvišjo vrednost pretoka, ko je čolnarjenje še varno z vidika človeškega
življenja.
Kolpa je imela v obdobju 1961 - 1990 v Radencih srednji letni pretok približno 53,4 m3/s
(Kolbezen et al., 1998). Na podlagi podatkov iz Hidroloških letopisov za obdobje po letu
1991 opazimo, da je povprečni srednji letni pretok na istem merilnem mestu nižji za približno
5 m3/s in znaša 48,47 m3/s (Tabela 4). Vzrokov za to je lahko več; eden je vsekakor ta, da gre
za krajše obdobje (14 let) v primerjavi s tridesetletnim obdobjem 1961 – 1990 in tako lahko
ekstremne vrednosti v večji meri vplivajo na srednje vrednosti posameznih kazalcev. Lahko
pa je to tudi posledica klimatskih razmer, ki vplivajo na količino ter časovne in prostorske
porazdelitve padavin.
Tabela 4: Kolpa, VP Radenci - Srednje mesečne in letne pretočne vrednosti

obdobje

jan

feb

mar apr maj jun

jul

avg sep

okt nov dec

1961-1990*

54,6

55

67,8

21,5

22,9

58,1

obdobje
53,4 m3/s
1991-2004** 57,6 46,3 53,1 69,6 35,2 23,1 18,3 10,9 39,5 69,3 83,6 75,8 48,5 m3/s
Vir: * Kolbezen e tal., 1998.
** Hidrološki letopisi 1991 - 2004.
81,4

50

36,8

38,8

80,6

73,7

S trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek in s tem tudi Kolpe, se je ukvarjala Florjana
Ulaga, ki je med drugim prišla do nekaj zanimivih zaključkov. Na podlagi analize podatkov o
pretokih, padavinah in izhlapevanju 45-letnega niza (1955-1999) je ugotovila, da gre pri
Kolpi za dejansko upadanje količin vode. Poleg upadanja količine padavin v porečju Kolpe, je
opazen tudi upad trenda nizkih povprečij pretokov, visokih konic letnih pretokov in upad
trenda srednjih pretokov. Vzroki za to so tudi v višanju povprečne letne temperature zraka in
v procesu zaraščanja kmetijskih površin, kar vpliva na evapotranspiracijo (Ulaga, 2002, str.
109). Trendi nizkih in srednjih pretokov ter pogostosti hidroloških visokih ekstremov na
Kolpi izkazujejo statistično značilno upadanje (Vodna bilanca..., 2008, str. 50-60).
Srednje vrednosti pretokov nihajo tako skozi posamezna leta, kot tudi če primerjamo
vrednosti pretoka za isti mesec več let zapored. Tako je npr. maja leta 1991 srednji mesečni
pretok znašal 90,3 m3/s, leto pozneje (maja 1992) pa je srednji mesečni pretok znašal 20,1
m3/s, se pravi kar 4,5-krat manj (Kolbezen et al., 1998).
V Tabeli 5 so upoštevani le meseci, ko na Kolpi potencialno lahko traja sezona čolnarjenja (v
primeru ugodnih vremenskih in hidrološki razmer), to je od maja do septembra.
Tabela 5: Kolpa, VP Radenci - Srednji ter absolutni minimalni in maksimalni pretoki (1991 – 2004)

pretok [m3/s] \ mesec
maj
jun
minimalni
7,21
5,10
(leto)
(1993) (2000)
srednji
35,21 23,08
maksimalni
446
422
(leto)
(1999) (1994)
Vir: Hidrološki letopisi 1991 – 2004.

jul
3,85
(2003)
18,26
490
(1999)
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avg
3,21
(2003)
10,91
512
(1995)

sep
3,91
(2001)
39,46
744
(1995)

leto
3,21
(avg 2003)
48,47
840
(dec 1995)

Po letu 1991 je absolutni minimalni pretok v Radencih znašal le nekaj nad 3 m3/s (Tabela 5).
To je bilo v letu 2003 (avgusta), ko je po večini Slovenije pustošila suša. Povprečni srednji
pretok avgusta sicer znaša še vedno zelo nizkih 10,9 m3/s, takrat pa je zaradi visokih
temperatur tako ozračja kot tudi vode število čolnarjev in kopalcev največje. To pomeni, da
največje obremenjevanje reke Kolpe in njene okolice poteka v času, ko je najbolj občutljiva in
ima najmanjše samočistilne sposobnosti.
Seveda pa lahko v istem času Kolpa pokaže čisto drugačen obraz. Najvišji zabeležen pretok v
obdobju 1991 – 2004 med mesecema maj in september je znašal kar 744 m3/s (september
1995), kar pomeni 19-kratno vrednost povprečnega srednjega pretoka za isti mesec. Istega
leta je bil rekorden tudi pretok v mesecu avgustu, in sicer 512 m3/s (47-kratna vrednost
avgustovskega povprečnega srednjega pretoka). Vzroki za tako velike pretoke so t.i. mokra
leta. Takrat je skupna vsota padavin in njihova prostorska ter časovna razporejenost takšna, da
so maksimalni pretoki večji od povprečnih in minimalnih za večkratnike faktorja 10.
V razpravi, kjer so leta 2002 oblikovali delovno verzijo Odloka o ureditvi plovbe v občini
Črnomelj, je z 9. členom definiran najnižji pretok, ko bi plovba še bila dovoljena: 4 m3/s. Iz
podatkov o absolutnih minimalnih pretokih (Tabela 5) je razvidno, da je ta vrednost le
malenkost višja od absolutnih minimalnih pretokov v najbolj suhih letih v zadnjem obdobju.
Takrat sta sama voda in struga še bolj ogroženi in dovzetni za škodljive vplive kot ponavadi.
Pri takem pretoku so ob morebitnem čolnarjenju večje možnosti za poškodbe jezov, ribjih
drstišč, rastlin na jezovih in prodiščih, in nenazadnje za onesnaženje vode (manjši pretok 
zmanjšana samočistilna sposobnost vode). Iz vsega tega sledi, da bi bilo potrebno dvigniti to
mejo višje, oziroma bi moral znašati najmanjši pretok, ko bi čolnarjenje še bilo dovoljeno, več
kot je bilo predlagano.
Posamezni ponudniki nudijo nasvete o tem, pri kakšnem pretoku oziroma vodostaju na
vodomerni postaji Radenci II je čolnarjenje varno oziroma priporočljivo. Tako lahko na
spletni strani enega izmed ponudnikov čolnarske opreme (Kolpa adventures, 2008) zasledimo
podatek, da so razmere za čolnarjenje na Kolpi ugodne takrat, ko je višina vode v Radencih
vsaj 65 cm, kar ustreza pretoku približno 4,25 m3/s. Ponovno poudarjam, da je to prenizko
postavljena meja za čolnarjenje.
Poleg najnižjega pretoka, pri katerem je čolnarjenje še dovoljeno, je potrebno določiti tudi
največji pretok, pri katerem je čolnarjenje še varno (predvsem z vidika varovanja človeškega
življenja). Glede na to, da je večina jezov že ob 2-letnih visokih vodah potopljena
(Vodnogospodarska…, 2001, str. 47), utegne ta meja biti postavljena dokaj nizko.
Glede na to, da skozi čolnarsko sezono pretok Kolpe bolj ali manj izrazito niha, je potrebno
določiti mejne vrednosti, ki bi določale t.i. nizek pretok in t.i. visok pretok. Za oba značilna
pretoka, nizkega in visokega, bi veljal poseben režim oziroma poleg običajnega čolnarskega
režima še dodatna priporočila, v skladu s pretočnimi razmerami na Kolpi.
• Nizki pretoki: Qn (Qmin < Qn < Qmin-povp)
Mejo med nizkimi in srednjimi pretoki (gledano z vidika naravovarstveno primernega
čolnarjenja) sem definiral z vrednostjo, ki odgovarja najnižjemu povprečnemu srednjemu
mesečnemu pretoku (Qmin-povp) v obdobju 1991 – 2004. Najnižji povprečni pretok v tem
obdobju je bil v mesecu avgustu, in sicer je znašal 10,9 m3/s, zato sem za mejo nizkih
pretokov postavil zaokroženo vrednost 11 m3/s.
Pri pretočnih vrednostih Kolpe, manjših od 11 m3/s, bi torej poleg običajnega režima
čolnarjenja bilo potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je v strugi reke zelo malo vode. V času,
ko je v rečni strugi najmanj vode, je potrebno iz čolna na sicer maloštevilnih plitvinah
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izstopiti in ga vleči po toku navzdol. Struga Kolpe namreč marsikje (predvsem pod jezovoma
Blaževci in Gorenji Radenci, pa tudi na odseku Radenci - Breg pri Špeharjih) nima oblike
črke U, ampak je ob nizkih pretokih ponekod po večini širine struge zelo plitva (manj kot 30
cm, zato obstaja možnost poškodovanja drstišč in vodnega rastlinja s čolnom ali vesli),
globlja pa je samo na enem koncu struge.
Ta majhna količina vode je v prvi vrsti potrebna rastlinam in živalim v reki, šele pri večjih
pretočnih vrednostih lahko človek "zahteva svoj delež".
• Normalni pretoki: Qnor (Qmin-povp < Qsr < Qavg)
Normalne pretoke sem navzdol omejil z najnižjo povprečno srednjo mesečno pretočno
vrednostjo (11 m3/s), navzgor pa z vrednostjo, ki ustreza vodostaju 110 cm in več na postaji
Radenci II. Po podatkih iz Hidroloških letopisov znaša ta vrednost nekje okoli 48 m3/s. Ta
vrednost ustreza tudi povprečnemu letnemu pretoku v obdobju 1991 – 2004 (Qavg). V okviru
omenjenih dveh pretočnih vrednostih je čolnarjenje najbolj varno in primerno za doživljanje
narave v vsej njeni lepoti. To dejstvo ne pomeni, da je nad to vrednostjo čolnarjenje
prepovedano - pomeni le to, da bi pri pretokih, višjih od zgornje meje omenjenega razreda, po
Kolpi lahko čolnarili le izkušeni upravljavci čolnov. Presoja o (ne)izkušenosti pa je
prepuščena vsakemu posamezniku posebej.
Povečan pretok v poletnih mesecih je posledica bolj ali manj intenzivnega deževja. Nad
vrednostjo 48 m3/s je pretok mestoma že premočan za varno čolnarjenje, povečan pretok pa je
povezan tudi z nižjo temperaturo vode. Vremenske razmere, ki so vzrok za povečan pretok,
tako že same po sebi niso najbolj privlačne za čolnarjenje. Seveda je pretok povečan tudi
nekaj dni po deževju in slabemu vremenu, zato je takrat, kljub toplejšemu vremenu, potrebno
biti previden, predvsem na jezovih.
• Visoki pretoki: Qv (Qavg < Qv < Qmax)
Spodnjo mejo visokih pretokov sem definiral z vrednostjo povprečnega srednjega pretoka za
obdobje 1991 - 2004. Na podlagi podatkov za vodomerno postajo Radenci vidimo, da je
srednji pretok v obdobju 1991 – 2004 znašal 48,47 m3/s.
Pri pretočnih vrednostih, ki so večje od 48 m3/s, je torej treba v ozir vzeti dejstvo, da je v
rečni strugi veliko vode, ki je predvsem preko jezov bolj deroča kot ponavadi, predvsem pa se
poveča hitrost rečnega toka, tako da lahko tudi sicer nenevarni odseki postanejo prenevarni za
čolnarjenje. Pri čolnarjenju s kajaki in kanuji je to lahko še posebej pomemben dejavnik, saj
gre za dokaj nestabilne čolne. Drugače je pri raftih, saj je pri večjih pretokih in s tem večji
hitrosti rečnega toka raftanje lažje in bolj zanimivo. Tudi drugače je raft dosti bolj stabilen in
na odseku Dol – Vinica, razen v primeru nespretnega usmerjanja rafta, na višjih jezovih ob
visokih pretokih ni nevarnosti, da bi se raft prevrnil.
Najvišji pretok oziroma zgornjo mejo, ko je čolnarjenje še varno z vidika varovanja
človeškega življenja, ponudniki čolnarske opreme le stežka določijo - v slabših vremenskih
razmerah (katerih posledica je ponavadi povečan pretok) se ljudje tako ali tako ne odločajo za
čolnarjenje. Vseeno je potrebno pri pretočnih vrednostih postaviti mejo, do katere je
čolnarjenje varno.
Na tem mestu bi treba ločiti čolnarjenje na dve veji: čolnarjenje s kajakom/kanujem in
raftanje. Raft je namreč veliko bolj stabilna oblika čolna, ki dovoljuje razmeroma varno
čolnarjenje tudi pri veliko večjih pretokih, kot je to varno s kajakom/kanujem. Zato bi
najverjetneje potrebno določiti dve mejne vrednosti, do katerih je čolnarjenje na Kolpi še
varno. Ena vrednost bi se nanašala na čolne, ki lahko prevažajo do 3 ljudi (kajak/kanu), druga
vrednost pa na čolne, namenjene večjemu številu oseb (4 in več).
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Izkazalo se je, da je vožnja s kajakom in kanujem, sodeč po izjavah nekaterih ponudnikov in
sodeč po zmanjšanem povpraševanju pri povečanih pretokih, možna oziroma izvedljiva nekje
do pretoka 60 m3/s. Ta vrednost ustreza vodostaju v Radencih v višini približno 120 cm. To je
za ozke in nestabilne čolne, kakršna kajak in kanu vsekakor sta, skrajna meja varnega
čolnarjenja.
Pri čolnarjenju z rafti je meja logično postavljena nekoliko višje - kako visoko, je odvisno
predvsem od skupine, ki se spravi v čoln. Dejstvo je, da se "pravi rafting" (gledano predvsem
z vidika prečkanja jezov) šele začne pri vodostaju 120 cm, tako da je zgornja meja odvisna
predvsem od, kot že omenjeno, izkušenosti in znanja čolnarjev.
Nikoli se ne da natančno postaviti meje, do katere pretočne vrednosti je čolnarjenje še
absolutno varno. Gre zgolj za subjektivno oceno glede na osebne izkušnje in izkušnje, ki so
mi jih posredovali ponudniki čolnarske opreme. Prav tako se čolnarji razlikujejo po znanju in
izkušnjah. Kljub temu bi treba skleniti konsenz o najvišji pretočni vrednosti, primerni za
čolnarjenje.
Prvi predpogoj za varno čolnarjenje pa je seveda brezhibna oprema, za katero jamči v primeru
izposoje ponudnik čolnarske opreme, v primeru uporabe lastnega čolna pa čolnar sam. K
čolnu spadajo seveda vesla, na dodatno opremo pa veliko čolnarjev pozabi: čelade in rešilni
jopiči. Marsikdo se upira ideji o veslanju po Kolpi v rešilnem jopiču in čeladi, vendar je ravno
zaradi velikokrat precenjenega lastnega znanja na Kolpi že prihajalo do nesreč - tudi do tistih
z najhujšimi posledicami. Ponudniki čolnarske opreme bi zato morali vztrajati pri dosledni
uporabi varnostne opreme pri čolnarjenju, saj se le tako v največji možni meri lahko poskrbi
za varnost čolnarjev.
Za lažjo uporabnost podatka o pretoku in s tem spodnje ter zgornje mejne vrednosti
pretoka, ko je čolnarjenje še dovoljeno, bi bilo smiselno na vsakem vstopno – izstopnem
mestu v vodo postaviti merilno palico, na kateri bi bila npr. tristopenjska merilna
lestvica (nizek, ustrezen, visok pretok). Le-ta bi prikazovala, do katere višine je čolnarjenje
še varno oziroma pod katero višino vode se ne sme čolnariti. Napotke in vrednosti višin vode
bi bilo potrebno objaviti na informacijskih tablah za vsako vstopno-izstopno mesto posebej.
Na reki Soči, kjer je še posebej razvito "ekstremno" čolnarjenje, se pravi veslanje po divjih
vodah, so vodne razmere veliko bolj zahtevne kot na Kolpi. V občini Tolmin, kjer je veslanje
na Soči najbolj razvito in množično, je v veljavi "Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za
športno plovbo na reki Soči". Le-ta ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Soči,
pa tudi način dostopa in varovanja okolja ob dostopnih mestih. Kar se tiče omejitev glede
pretočnih vrednosti Soče, je zadeva urejena tako, da je pri različnih višinah vode na izbrani
vodomerni postaji (Log Čezsoški), čolnarjenje dovoljeno na posebej določenih odsekih. Z
večanjem dejavnika nevarnosti se odseki, na katerih je čolnarjenje dovoljeno, ustrezno
krajšajo. Tako se ob vsakem prihodu na dostopno mesto ve ali je tam čolnarjenje dovoljeno
ali ne. To pogojuje različna zahtevnost struge, kar pa za Kolpo ne moremo trditi. Lahko
rečemo, da na celotnem odseku od Dola do Vinice na Kolpi prevladujejo enake poteze in
razmere, ki vplivajo na čolnarjenje, tako da lahko mejne vrednosti posplošimo in prenesemo
na celoten odsek.
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5.1.2. Temperatura vode
Gledano z vidika čolnarjenja kot takega, temperatura vode ni omejitveni dejavnik.
Hipotetično je čolnarjenje kot tako možno tudi v vodi, ki ima temperaturo npr. 10 ºC. Lep
primer je reka Soča, kjer sta kajakaštvo in rafting zelo razvita. Na vodomerni postaji Log
Čezsoški maksimalne temperature v letih 1999 – 2004 niso presegle 11,5 ºC; izjema je bilo
leto 2002, ko se je Soča na tem mestu v mesecu septembru ogrela na 14,7 ºC (Hidrološki
letopisi Slovenije 1999-2004). Vendar pa ima čolnarjenje na Kolpi vendarle drugačno ozadje
in značilnosti od tistega na Soči. Na Kolpi je glavni namen čolnarjenja sprostitev, uživanje v
naravi in povezovanje z ostalimi dejavnostmi: kopanje, ribolov, kampiranje. Zato je z vidika
čolnarjenja na Kolpi potrebno vzeti v ozir tudi temperaturo vode, saj pri nizkih temperaturah
čolnarjenje v rekreativni, sproščujoči obliki ni privlačno in se ga praktično nihče ne loteva.
Čolnarjenja v neugodnih temperaturnih razmerah se lotevajo predvsem raftarji, ki so
opremljeni z neoprenskimi oblekami.
Temperaturo na vodomernih postajah merijo opazovalci enkrat dnevno z živosrebrnim
vodnim termometrom. Iz odčitanih vrednosti so določene maksimalne in minimalne ter
izračunane povprečne mesečne in letne temperature vode (Hidrološki letopis Slovenije 1999,
2002). V redni letni publikaciji Hidrološki letopis Agencija RS za okolje (ARSO) poleg
podatkov o pretokih in vodostajih za posamezne vodomerne postaje podaja tudi podatke o
temperaturah vode. Za obdobje po letu 1990 obstajajo podatki o temperaturah Kolpe na
vodomerni postaji Radenci II za leta med 1991 in 2000.
Tabela 6: Kolpa, VP Radenci - Povprečne srednje mesečne temperature
5
6
7
8
9 10 11 12 obdobje
srednja temperatura [ºC] 1 2 3 4
obdobje 1954 – 1976 * 5,3 5,6 7,1 8,8 11,1 13,7 16,0 16,2 13,0 9,6 7,8 6,3 10,1
obdobje 1991 – 2000 ** 6,0 5,9 7,6 9,4 12,2 15,0 16,4 18,3 13,2 9,8 7,9 6,5 10,7

* Vir: Plut, 1988, str. 33.
**Vir: Hidrološki letopisi Slovenije 1991 - 2000.
Povprečna srednja letna temperatura vode na omenjeni vodomerni postaji je v obdobju 1991 –
2000 znašala 10,7 ºC. V primerjavi z obdobjem 1954 – 1976 je srednja letna temperatura višja
za 0,6 ºC. Največje razlike med obema obdobjema so v mesecu avgustu (2,1 ºC višja
temperatura), juniju (1,3 ºC) ter maju (1,1 ºC) (Hidrološki letopisi Slovenije 1991 - 2000).
Razloge za višanje srednjih temperatur gre iskati v dveh dejstvih:
• v zadnjem obdobju se je srednji letni pretok prav tako zmanjšal in ob manjšem pretoku
se manjša količina vode hitreje in bolj ogreje;
• verjetno so opazni vplivi globalnega segrevanja oziroma bolj vročih in sušnih poletij.
V obdobju 1991 - 2000 je povprečna amplituda med najtoplejšim in najhladnejšim mesecem
znašala 12,4 ºC (feb - 5,9 ºC, avg - 18,3 ºC; Tabela 6). Najvišje povprečne mesečne
temperature v Radencih so bile avgusta, in sicer 18,3 ºC.
Tabela 7: Kolpa, VP Radenci - Absolutne minimalne in maksimalne mesečne temperature (1991 - 2000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
minimalna temperatura [ºC] 0,2 0,0 2,1 5,6 7,1 9,2 9,5 9,6 9,1 6,0 4,7 0,3
maksimalna temperatura [ºC] 10,0 9,4 11,5 14,8 20,8 22,0 22,5 22,2 19,7 15,4 10,8 10,0

vir: Hidrološki letopisi Slovenije 1991 - 2000.
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Kar se tiče ekstremnih vrednosti temperatur na izbrani vodomerni postaji, so opazne velike
amplitude, tako znotraj posameznih mesecev kot tudi skozi celo leto (Tabela 7).
V opazovalnem obdobju (1991 - 2000) je najnižja temperatura Kolpe znašala 0,0 ºC (3.
februarja 1991). Zelo nizka temperatura vode je bila tudi 6. januarja 1993, in sicer 0,2 ºC.
Maksimalne temperature so dosegale ali celo presegale vrednost 22 ºC v mesecih junij (22 ºC
- 2000), julij (22,5 ºC – 2000) in avgust (22,2 ºC - 1994) (Hidrološki letopisi Slovenije 1991 2000).
Razlogi za nizke minimalne temperature Kolpe v poletnih mesecih so nevihte v povirnih delih
Pokolpja.
Graf 3: Kolpa, VP Radenci - Povprečne minimalne, srednje in maksimalne mesečne temperature (1991 2000)
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vir: Hidrološki letopisi Slovenije 1991 - 2000
Čolnarjenje na proučevanem odseku poteka v poletnih mesecih, ko so pretoki nizki in je
količina vode v strugi manjša, zato se Kolpa hitreje ogreje. Poleti so pogoste nevihte in nalivi,
ko se voda skali in ohladi. Skali se zaradi površinskega splakovanja materiala iz bregov v
Kolpo, ohladi pa se zaradi neviht v povirnem delu Pokolpja. Takrat je Kolpa nekaj dni manj
primerna za čolnarjenje, saj je lahko morebiten padec v mrzlo Kolpo precej neprijetna
izkušnja, pa tudi sicer praksa kaže, da nekaj dni po hladnem in deževnem vremenu na Kolpo
prihaja malo čolnarjev. Ponudniki čolnarske opreme namreč potrjujejo, da je nekaj dni po
padavinah promet mnogo manjši, oziroma ga včasih sploh ni, dokler se Kolpa zopet ne
segreje in očisti. Izjema so raftarji, ki pa so pogostejši v zgornjem toku Kolpe. Čolnarjenje na
Kolpi je predvsem zaradi visokih temperatur vode v poletnih mesecih (zlasti julij in avgust)
tesno povezano s kopanjem.
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5.1.3. Kakovost vode
Kakovost vode sama po sebi ni odločilen kriterij za določitev primernosti vodne površine za
čolnarjenje. Po drugi strani pa je kakovost vode izrednega pomena za tovrstno dejavnost z
vidika privlačnosti samega vodotoka in ožje okolice za ljudi. Vodna površina, ki oddaja
neprijeten vonj in po kateri plavajo mastni madeži in prazne pločevinke, namreč ni privlačna
za čolnarje, ki želijo uživati v naravnem okolju. Z istega vidika vpliva kakovost vode na
ostale dejavnosti, ki so povezane s čolnarjenjem, predvsem kopanje in ribolov. Da pa je voda
primerna za kopanje, mora ustrezati določenim normativom.
V Evropski uniji (EU) je na področju kakovosti kopalnih voda že leta 1976 stopila v veljavo
Direktiva o kopalnih vodah. Ta med drugim določa kriterije kakovosti za kopalne vode,
nalaga obveznost izvajanja monitoringa kopalnih voda ter zahteva, da države članice
Evropske skupnosti določijo kopalne vode na površinskih vodah, kjer se kopanje aktivno
spodbuja, ali pa se tam ljudje tradicionalno kopajo in kopanje ni prepovedano (Kakovost
kopalnih voda…, 2005, str. 4).
V Sloveniji imamo dve vrsti kopalnih voda na površinskih vodah (Kakovost kopalnih voda…,
2005, str. 4):
• kopalne vode na naravnih kopališčih;
• kopalne vode na območjih kopalnih voda, kjer se že tradicionalno kopa veliko ljudi in
kopanje ni prepovedano.
Poleg že navedenih stvari Direktiva o kopalnih vodah zahteva od vsake države članice EU, da
določi kopalne vode in kopalne sezone, v kopalni sezoni pa mora članica redno izvajati
monitoring kakovosti kopalne vode v skladu z zahtevami, ki so priložene direktivi. V primeru,
da kakovost ne zadostuje zahtevam, mora država članica pripraviti ukrepe za izboljšanje
kakovosti kopalne vode. Ena izmed temeljnih zahtev pa je, da mora vsaka država članica ob
koncu vsakega tekočega leta predložiti Evropski komisiji poročilo o izvajanju kopalne
direktive; način in vsebina poročanja sta namreč predpisani z ustrezno evropsko zakonodajo
(Kakovost kopalnih voda…, 2005).
Ustreznost vodnih teles za kopanje se ugotavlja predvsem glede na predpisane parametre za
kopalne vode in dnevno število kopalcev. Te kriterije predpisuje slovenska zakonodaja
(Zakon o vodah; Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda;
Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda). Pravilnik o
minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur.l. RS 73/2003) definira čas
trajanja kopalne sezone, ki v Sloveniji na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta.
Vzorčenje se začne dva tedna pred začetkom kopalne sezone in traja do konca kopalne sezone
vsaka dva tedna.
Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS
70/2003) določa na Kolpi 4 kopalna območja:
• od Prelesja do Srednji Radencev;
• med Učakovci in Vinico;
• območje v Adlešičih;
• območje Dragoši – Griblje.
Od naštetih ležita v proučevanem območju moje diplomske naloge (Dol pri Starem trgu Vinica) prvi dve kopalni območji.
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Karta 4: Območja kopalnih voda v Beli krajini

Vir: Kakovost kopalnih voda…, 2006, str.21
Na proučevanem območju so bila za monitoring kakovosti kopalnih voda izbrana 3 odvzemna
mesta: Prelesje, Srednji Radenci in Vinica. Na teh mestih se odvzemajo vzorci, s pomočjo
katerih se preverja mikrobiološka in kemijsko-fizikalna onesnaženost. V skladu s pravilnikom
se je v vzorcih kopalnih voda preskušalo fizikalne in kemijske parametre (pH – vrednost,
vidne nečistoče, prosojnost, raztopljen kisik, barvo, mineralna olja, površinsko aktivne snovi,
fenole, amonij, nitrat, fosfat) ter mikrobiološke parametre: skupne koliformne bakterije,
koliformne bakterije fekalnega izvora in streptokoke fekalnega izvora (Kakovost kopalnih
voda…, 2005).
V slovenskih kopalnih vodah so najbolj pogost vzrok neustreznosti vzorcev predvsem
mikrobiološka onesnaženja: izlivi iz komunalnih čistilnih naprav, izpusti fekalnega ali
meteornega tipa, površinsko splakovanje, kopalci (Kakovost kopalnih voda…, 2005).
Območja kopalnih voda se za potrebe poročanja Evropski komisiji vsako leto označijo z
določeno barvo, ki pove v kolikšni meri voda iz odvzemnih mest ustreza mejnim in ostalim
priporočenim vrednostim določenih parametrov.
Tabela 8: Barvni simboli za posamezno kopalno območje v letih 2004 – 2007, povzeti po poročilih
Evropski komisiji

območje kopalnih voda\sezona
2004 2005
Prelesje – Srednji Radenci
●
●
Učakovci - Vinica
●
●
Vir: Kakovost kopalnih voda…, 2007, str.31

2006
●
●

2007
●
●

Z rdečim simbolom "●" (Tabela 8) se označijo neskladne kopalne vode – to so tiste vode, ki
po kriterijih, določenih v Direktivi o kopalnih vodah, ne izpolnjujejo minimalnih obvezujočih
meril kakovosti. Vzrok za to je lahko dejansko slaba kvaliteta vode ali pa premajhno število
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vzorčenj. Tudi če je bilo v celotnem merilnem obdobju neustrezno minimalno število vzorcev
(2), se območje kopalnih voda, ki mu to merilno mesto pripada, označi kot neustrezno. Vzrok
za to je majhno število vzorcev skozi kopalno sezono. Zelen simbol "●" nam pove, da gre za
kopalne vode, ki izpolnjujejo obvezujoča merila kakovosti (Kakovost kopalnih voda…, 2007,
str.13).
Po najnovejših podatkih ARSO je bila leta 2006 Kolpa v Prelesju neustrezna za kopanje le
enkrat, in sicer 19. junija, ko je bila presežena mejna vrednost bakterij fekalnega izvora. V
Vinici se je istega leta podobna situacija pojavila 7. avgusta, ko je bila kopalna sezona na
vrhuncu.
Kolpa se na odseku od Dola pri Starem trgu do Vinice po osnovnih fizikalnih in kemijskih
analizah ter bakterioloških in saprobioloških analizah uvršča po skupni oceni kakovosti v 2.
kakovostni razred, po biološki oceni kakovosti pa v 1.-2. kakovostni razred (Vodno bogastvo
Slovenije, 2003, str. 35-37).
Na merilnem mestu Radenci je bila kemično stanje vode v letih 2002 – 2006 dobro (Kakovost
voda v Sloveniji, 2008). To pomeni, da v tem obdobju niso bile presežene mejne vrednosti
parametrov kemijskega stanja. Največjo "grožnjo" dobremu kakovostnemu stanju Kolpe
predstavljajo fekalni izpusti v bližini naselij in povečan površinski odtok ob večjem deževju.
Slika 3: Poročilo o kvaliteti kopalne vode

Meritve, opravljene v Vinici
(Avtokamp Katra) pred začetkom
kopalne sezone 2008 in nato
vsakih 14 dni preko sezone,
potrjujejo, da je kakovost kopalne
vode skladna z zahtevami
Direktive o kopalnih vodah.
V letih 2007 in 2008 mejne
vrednosti parametrov, s katerimi
določajo primernost kopalnih
voda za kopanje, na obeh
kopalnih območjih od Dola do
Vinice niso bile presežene.
Vir: Simčič, 2007

33

5.1.4. Jezovi
Med vstopno-izstopnima mestoma Dol pri Starem trgu in Vinica se na dolžini 24,7 kilometrov
zvrsti 19 jezov, kar v povprečju predstavlja en jez na nekaj več kot 1,3 kilometra Kolpe.
Jezovi imajo predvsem dve funkciji: vodnogospodarsko in ekološko (Vodnogospodarska…,
2001, str. 46). Vodnogospodarska funkcija izvira iz časov, ko je ob vsakem jezu istočasno
obratoval vodni objekt (žaga, mlin, hidroelektrarna):
• učinkovita raba vodne energije za pogon;
• preprečevanje erozije brežin in delno dna;
• uravnavanje pretokov nizkih voda;
• zadrževanje proda (Vodnogospodarska…, 2001, str. 46).
Ekološka funkcija jezov:
• povečevanje vodnatosti, ki pomeni večjo stabilnost in število vodnih habitatov;
• vzdrževanje nivoja podtalnice na ravninskih območjih;
• povečevanje zračnosti in samočistilne sposobnosti vode (Vodnogospodarska…, 2001,
str. 46).
Na Kolpi obstajata dva osnovna konstrukcijska tipa jezu, in sicer IZ KAMNOV ZLOŽEN
JEZ (kamnita zložba) in JEZ S KONSTRUKCIJO OBRNJENEGA LOKA (velbana
konstrukcija) (Vodnogospodarska…, 2001, str. 47). Iz teh dveh osnovnih tipov so se zaradi
vzdrževalnih del z leti razvijale druge, podobne oblike. Od prvotnega tipa jezu in od
materialov, uporabljenih pri vzdrževalnih delih, je odvisna ohranjenost posameznih jezov.
Nekateri od teh jezov so ohranjeni in vzdrževani dobro, nekateri slabše, enega skorajda ni več
zaslediti (jez Dolenji Radenci - Košac). Ohranjenost in vzdrževanje jezov sta med drugim
odvisni tudi od pripadnosti, ki se določa na podlagi tega na kateri breg jez usmerja vodo. K
vzdrževanju jezov je namreč obvezana država, h kateri jez usmerja vodo. Na preučevanem
odseku je 11 slovenskih (vodo usmerjajo na slovensko stran) in 8 hrvaških (vodo usmerjajo na
hrvaško stran) jezov (Tabela 9).
V preteklosti (do pred približno 15 leti) sta vzdrževanje posameznih jezov izvajali obe strani
hkrati (slovenska in hrvaška) po načelu pol - pol. Se pravi, da je na enem jezu vsaka stran
sanirala/vzdrževala polovico dolžine jezu. Vendar pa je pogosto prihajalo do situacij, da je
ena stran svojo nalogo izpolnila, druga stran pa ne.
V nekaterih primerih sta se strani med seboj dogovorili po načelu vzajemnosti: ena stran bo
obnovila en jez v celoti, druga stran pa drug jez v celoti. Ta dogovor se je razširil do te mere,
da posamezen jez obnavlja in sanira v celoti tista država, h kateri jez usmerja vodo. Na Kolpi
je po podatkih VGI (Vodnogospodarska…, 2001) bilo 64 jezov, sedaj jih je ohranjenih še 59.
Od tega jih je 37 slovenskih (le-te vzdržuje izključno Slovenija), 20 hrvaških (te vzdržuje
Hrvaška), 2 pa vodo usmerjata na obe strani, slovensko in hrvaško (Adlešiči in Želebej pri
Božakovem).
Jezovi se poleg ohranjenosti in vzdrževanju med seboj razlikujejo tudi v tehničnih podatkih:
oblika jezu, višina nadslapja, višina podslapja, višina preliva, razlika med gladinama nad
slapom in pod slapom, itd (Vodnogospodarska…, 2001, str. 46).
Najmanjša razdalja med dvema zaporednima jezovoma na izbranem odseku znaša 475 metrov
(med jezovoma Klanac in Damelj), največja pa 3150 metrov (med jezovoma Dolenji Radenci
– Košac in Breg pri Špeharjih). Glede na to, da jezu Dolenji Radenci – Košac skorajda ni več
oziroma ima obliko naravnih brzic (predvsem na hrvaški polovici), bi lahko namesto tega
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upoštevali jez Gorenji Radenci. Tako bi največja razdalja med dvema zaporednima jezovoma
(Gorenji Radenci in Breg pri Špeharjih) znašala kar 4365 metrov. Sicer pa so jezovi na
celotnem odseku razporejeni tako, da čolnarjenje ne postane dolgočasno, saj tudi sama Kolpa
in njena okolica nudi veliko stvari, ki popestrijo čolnarjenje.
Tabela 9: Jezovi na Kolpi (Dol - Vinica) (2008)

Širina
preliva*
[m]
180
184
118

Širina
struge*
[m]
92
93
70

93

Pripadnost*

Stanje jezu /
vzdrževanost

Steza za čolne prehod

SLO
SLO
HR

dobro
slabo
dobro

85

HR

zelo slabo

105

80

SLO

srednje

87

50

HR

zelo slabo

140

100

SLO

slabo

78

60

HR

slabo

Lukov dol

72

51

HR

zelo slabo

Severin

136

80

HR

slabo

ne
ne
ne
urejene steze ni /
možno po HR str.
da; na HR strani
ne, vendar polovica
jezu porušena
plan 2008
urejene steze ni /
možno po HR str.
ne, vendar polovica
jezu porušena
urejene steze ni /
možno po HR str.

110

89

SLO

zelo slabo

prehod možen

182
150

92
110

HR
SLO

dobro
slabo

128

87

SLO

slabo

88
73

SLO
SLO

slabo
dobro

79

SLO

slabo

da; na HR strani
plan 2008
urejene steze ni /
možno po HR str.
ne
ne
ne, vendar sredina
jezu porušena

87

SLO

dobro

ne

126

HR

slabo

ne

Jez
Prelesje
Kot
Blaževci
Zapeč
pri Blaževcih
Gorenji Radenci
Košac –
Dolenji Radenci
Breg pri Špeharjih
Lesci pri
Lukovdolu

Damalj – Klanac
II
Klanac
Damelj
Razvaje – Krivec

Otok
122
Vukovci
128
Učakovci –
142
Papov mlin
Učakovci –
112
Prokšelj
Pribanjci 233
Prokšelj
* Vir: Vodnogospodarska…, 2001

Podatek o širini preliva jezu in širini struge (Tabela 9) nam pove, pod kakšnim kotom leži jez
glede na breg; namreč, večje kot je razmerje med širino preliva in širino struge, bolj
diagonalno jez prečka strugo in obratno. Največje razmerje je pri jezovih Prelesje, Kot in
Klanac, saj pri njih znaša od 1,96 do 1,98. Takšno razmerje širine preliva in širine struge nam
pove, da jez poteka pod velikim kotom glede na oba bregova. Daleč najmanjše razmerje pa je
pri jezu Zapeč pri Blaževcih, kjer znaša samo 1,1. To pomeni, da jez poteka skoraj povsem
pravokotno na oba bregova.
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Ker jezovi predstavljajo dobrodošlo popestritev dogajanja ob čolnarjenju na skoraj povsem
mirnem toku Kolpe, sem se jih odločil bolj podrobno opisati, podati njihove glavne
karakteristike ter podati priporočila, kje in kako jih prečkati. Imena jezov so prevzeta po
najbližjem naselju (jezovi, ki usmerjajo vodo na slovensko stran, so poimenovani po
slovenskih naseljih in obratno) ali po imenu mlina, ki je ob jezu deloval oziroma še deluje
(Učakovci - Papov mlin, Učakovci - Prokšelj). Opisi jezov si sledijo od najvišje ležečega
(Prelesje) do najnižje ležečega (Pribanjci - Prokšelj).
Opis jezu v Dolu sem namenoma izpustil, saj je v Dolu predvideno mesto za vstop v vodo tik
pod jezom. Ni namreč smiselno, da bi se v Kolpo s čolnom vstopilo 10 metrov nad jezom in
potem takoj iskalo ustrezno mesto za prečkanje jezu (bodisi s čolnom, bodisi "peš").
Številčne oznake poleg imen posameznih jezov so skladne z oznakami na KARTI 5, kjer
so prikazane lokacije jezov.
o PRELESJE (1)
Jez je visoka betonska zgradba, ki prekinja kontinuum vodotoka. Jez naj bi bil naravna meja
med pasom mrene in lipanskim pasom (Vodnogospodarska…, 2001), gre pa tudi za fizično
mejo. Na slovenskem bregu je ob jezu mlin, ki je v zadovoljivem stanju. Ob zelo nizkih
pretokih je hrvaška tretjina preliva suha, saj je preliv nagnjen proti slovenskemu bregu.
Slika 4: Jez v Prelesju

Vir: Simčič, 2008
Jez ni prehoden s čolnom. Je namreč visok in dolg (mišljen prerez v smeri toka), poleg tega
pa je na spodnji strani navpično "odsekan" in voda prosto pada z višine več kot pol metra.
Podslapje je nizko. Zaradi teh dejavnikov bi se morebitna vožnja s čolnom preko njega lahko
končala z zlomljenim čolnom ali človeško poškodbo. Tudi z raftom prehod preko jezu ni
mogoč. Glede na to, da ima jez enako obliko po svoji celotni širini, je edini možen prehod
jezu tik ob mlinu na slovenski strani, kjer je prostor za izstop iz čolna. Po poti tik ob mlinskih
rakah se ga lahko odnese na spodnjo stran jezu na prodišče, od koder se lahko nadaljuje
vožnja.
Tik nad jezom je na slovenski strani gostišče, kjer lahko čolnarji obnovijo svoje zaloge hrane
in pijače ali celo prenočijo.
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o KOT OB KOLPI (2)
Jez je močno poškodovan. Na sredini jezu je povečan pretok, kjer bi načeloma bil možen
prehod s čolnom, vendar tudi tukaj iz vode štrlijo večje skale, ki so lahko nevarne. Na tem
mestu se pod jezom nadaljujejo brzice, ki vodijo naravnost proti rastju sredi struge. Po ostali
širini jezu je ob normalnih pretokih nad gladino toliko kamnov, da se zlahka izstopi iz čolna,
se ga varno prenese pod jez in tam nadaljuje pot.
Slika 5: Jez v Kotu

Vir: Simčič, 2008
Čoln je najlažje prenesti preko jezu levo od sredine jezu (gledano po toku navzdol), saj je na
tem delu nad vodo veliko neporaščenih kamnov, pod jezom pa je plitvina, kjer se da mirno
vkrcati v čoln in nadaljevati svojo pot. Pot je najlažje nadaljevati približno po sredini struge
oziroma levo od rastja v vodi, saj je tam tok najhitrejši.
Če čolnarji želijo izstopiti iz čolna in uporabiti sanitarije ali izkoristiti svoj prosti čas za oddih
in/ali rekreacijo, je najprimernejši prostor za to leseni "pomol" na skrajnem slovenskem delu
jezu, kjer lahko privežejo svoj čoln in izstopijo iz njega.
Slika 6: "Pomol" na slovenski strani jezu v Kotu

Vir: Simčič, 2008
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o BLAŽEVCI (3)
Le slabih 700 metrov pod jezom v Kotu, pod Partizanskim mostom, se nahaja jez Blaževci, ki
usmerja vodo na hrvaški breg. Tam se na mestu nekdanje žage nahaja novejša. Jez je dokaj
dobro ohranjen in nepropusten. Tudi nizke vode se prelivajo čez jez in ne skozi njega. Razlika
med gladinama je 1,10 m.
Slika 7: Hrvaška polovica jezu Blaževci z žago v ozadju.

Vir: Simčič, 2008
Na celotnem jezu je samo eno ozko mesto s povečanim pretokom, kjer je jez poškodovan. V
času, ko sem opravil prvi spust po Kolpi, se je na tem mestu nahajala veja, ki je štrlela iz
vode, kar je tudi omejitveni dejavnik za spust s čolnom preko tega mesta. Pod vodo se namreč
lahko skriva še kakšna večja veja ali kos drevesa, ki ga naplavijo visoke vode.
Tudi sicer je mesto s povečanim pretokom ozko in npr. ni dovolj široko za raft. Za navaden
kanu pa je prestrmo, saj je pri tem jezu razlika med gladinama velika. Od tega mesta levo,
proti slovenskemu bregu, je mogoč varen prenos čolna preko jezu. Pod jezom je na tem delu
mirna voda, kar omogoča varno vkrcanje in nadaljevanje poti. V podslapju (celotna širina
struge) je voda plitva, zato je treba iskati lokalne globlje kanale, ki pa jih ponavadi skoraj ni.
Ob prehodu tega območja je potrebno čim manj udarjati z vesli po prodnatem dnu.
o ZAPEČ PRI BLAŽEVCIH (4)
Jez ima malo drugačno konstrukcijo kot ostali in je močno poškodovan. Sredina jezu je
predrta, zato je razlika med gladinama samo 0,50 m. Celoten jez je bil nazadnje popravljen
leta 1948 (Vodnogospodarska…, 2001). Preliv je ponekod poraščen z vrbo.
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Slika 8: Zapeč pri Blaževcih - najbolj poškodovan del jezu.

Na mestu, kjer je jez predrt in se skozi njega
pretaka največ vode, je bilo v času mojega
spusta preko struge zataknjeno deblo (vidno
na sliki).

Vir: Simčič, 2008
Sredina jezu, kjer je le-ta predrt, je primerna za prehod s čolnom. Paziti je treba na morebitne
ovire v tem delu struge, drugače pa večjih nevarnosti ni. Pod jezom so brzice, dolge približno
100 metrov, ki pa se jih da brez večjih težav odpeljati varno.
Slika 9: Brzice pod jezom Zapeč

Vir: Simčič, 2008
Iz desnega spodnjega kota slike priteče voda iz poškodovanega dela jezu - tega dela se je
potrebno držati tudi pri nadaljevanju poti pod jezom, saj se tako izognemo posameznim
večjim kamnom.
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Kot zanimivost velja omeniti še dejstvo, da v Kolpi pod jezom Zapeč (tam, kjer se voda že
umiri) leži veliko kamnov oziroma je struga oblikovana tako, da so kamni ponekod tik pod
gladino (nekateri so tudi v ravnini z gladino). Tako lahko zaradi neprevidnosti pride do
poškodb čolnov ali vesel, prav tako pa tudi do rastja na teh kamnih.
o GORENJI RADENCI (5)
Slika 10: Jez v Radencih

Vir: Simčič, 2008

Konstrukcija je skalomet. Razlika med gladinama je 1,05 m. Nizka voda se preliva po hrvaški
strani, kjer je urejena in označena tudi steza za čolne (tik ob hrvaškem bregu).
Slika 11: Jez v Radencih - steza za čolne

Prehod jezu preko steze za
čolne je nerodno urejen, saj
je treba v stezo priveslati
pravokotno na linijo jezu,
ga v tej smeri prečkati, nato
pa ostro zaviti v levo, da se
izognemo hrvaškemu bregu.
Desni rob steze se namreč
nahaja približno 3 metre od
brega.
Steza poteka levo od levega
rdeče-belega količka.
Vir: Simčič, 2008
Količina vode v stezi zadošča za varen prehod, njena postavitev pa ne. Veliko težav lahko
povzroči predvsem neizkušenim čolnarjem, ki jih resnici na ljubo, na Kolpi ni malo.
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Jez in mlin na slovenski strani naj bi koristila v turistične namene. Ob slabo ohranjeni mlinski
stavbi sta, kot spomin na nekdanjo dejavnost, naslonjeni dve ohranjeni mlinski kolesi. Pod
jezom je na slovenski strani prodišče, kjer je priljubljen kraj za poležavanje in sončenje.
o DOLENJI RADENCI - KOŠAC (6)
Jezu skoraj ni več. Ostanki zložbe so vidni na slovenski strani, kjer je razlika med gladinama
približno 0,5 m. Na ostalem delu voda odteka čez jez kot preko naravnih brzic. Pod jezom je
hitrejši tok na dolžini približno 150 metrov, potem se voda umiri. Prehod je enostaven, saj po
hrvaški polovici preliva teče zadostna količina vode, da s čolnom ne drsimo po tleh ali
udarimo v kakšen kamen. Treba se je torej držati hrvaške polovice struge in poiskati lokalne
poglobitve za kar najbolj tekoč prehod jezu.
Slika 12: Ostanki jezu Dolenji Radenci - Košac

Na fotografiji (slikano proti
rečnemu toku) je lepo vidno,
da je ohranjena samo
slovenska polovica jezu. Jez
se da prečkati s čolnom po
hrvaškem delu, kjer se
pretaka večina vode preko
jezu.

Vir: Simčič, 2008
Kakšnih 200 metrov nad jezom se iz čolna nudi lep razgled na Radensko steno, kamor se
čolnarji lahko odpravijo na izlet iz vstopno-izstopnega mesta Radenci.
o BREG PRI ŠPEHARJIH (7)
Jez, predvsem pa njegova desna polovica, je v slabem stanju. Na slovenski strani stoji edini
občasno še delujoči mlin na celotnem belokranjskem delu Kolpe (več o mlinu v poglavju
Naravne in kulturne znamenitosti ob Kolpi). Na jezu raste grmičevje. Slovenska polovica jezu
je skoraj popolnoma suha, saj voda tukaj odteka med skalami. Drugače je na hrvaški polovici,
kjer je voda na nekaterih mestih deroča (možnost poškodovanja čolna in že tako dotrajanega
jezu).
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Slika 13: Slovenski, suhi del jezu v Bregu pri Špeharjih

Vir: Simčič, 2008
Priporočena oblika prehoda je izstop iz čolna in prenos na spodnjo stran jezu. Najboljše mesto
za to je nekje na polovici jezu, ravno zaradi prej opisanega stanja (slovenska polovica je suha,
pod jezom pa je mirna voda s prodiščem).
Slika 14: Hrvaški del jezu v Bregu pri Špeharjih.

Vir: Simčič, 2008
Pod jezom je večji prodnati otok, poraščen z drevesi in grmičevjem. Razlika med gladinama
je 1,30 m.
Približno 100 metrov pod jezom se na hrvaški strani nahaja v strugi še ena, tokrat naravna
stopnja. Ima polkrožno obliko, voda pa je tam zaradi plitkosti hitrejša. Vseeno je tam več
vode kot na levi strani prodnega otoka, kjer je voda nizka tudi samo 10 centimetrov. Pod
jezom je torej priporočljivo držati se hrvaške strani.
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Slika 15: Brzice pod jezom pri Bregu

Vir: Simčič, 2008
Omeniti velja, da je po podatkih Občine Črnomelj za jez v Bregu pri Špeharjih v načrtu steza
za čolne, ki naj bi jo zgradili sočasno s sanacijo celotnega jezu. Glede na projektno
dokumentacijo naj bi se steza oziroma drča nahajala pri mlinskem objektu na slovenski strani.
Sam imam do tega pomisleke, saj je ob nižjih pretokih (ko je pretok manjši od 20 m3/s)
slovenska polovica jezu popolnoma suha, prav tako je globina vode pod jezom ob slovenskem
bregu zelo majhna - ponekod samo nekaj centimetrov.
Glede na dejstvo, da je ob hrvaškem bregu, kjer je jez sicer narušen, pretok že sedaj povečan,
bi se po mojem mnenju bolj smotrno in z manj potrebnega dela dalo stezo za čolne urediti ob
hrvaškem bregu.

o LESCI PRI LUKOVDOLU (8)
Jez, pri katerem večina vode teče tik ob hrvaškem bregu. Tam je pretok največji, zato je voda
deroča in nevarna za spust s čolnom. Na levi, slovenski strani jezu, so poškodbe v obliki
odstranjenih skal iz jezu. Razlika med gladinama je 1,10 m. Pod jezom je veliko razmetanih
skal, ki skupaj z oblikovanostjo struge tvorijo 100 metrov brzic.
Jez je predrt na hrvaški strani, kjer se nahaja opuščen objekt. Večina vode teče skozi jez na
tem mestu, in sicer v deroči obliki. Na mestu največjega pretoka preko jezu je pod jezom pod
vodo skritih nekaj velikih kamnov, ki so lahko ob morebitnem spustu nevarni. Tudi ob
majhnih pretokih (v času, ko sem posnel fotografijo, je pretok v Radencih znašal približno 17
m3/s; vir: Tabelarični…, 2008) je voda na tem mestu zelo deroča in zlahka bi se ob spustu
preko jezu poškodoval čoln, veslo ali pa celo kakšen izmed udeležencev spusta. Seveda
prehod preko jezu v čolnu ni nemogoč, vendar je prenos čolna preko jezu veliko bolj varen,
predvsem z vidika človeškega zdravja.
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Slika 16: Deroča voda preko jezu Lesci pri Lukovdolu

Vir: Simonič, 2008
Ker je nadslapje plitvo, se lahko iz čolna izstopi nad jezom nekje na sredini jezu. Prenos
preko jezu je nekoliko otežen, saj je jez kar strm in mestoma poraščen z vrbovjem.
Slika 17: Slovenski del podslapja jezu Lesci pri Lukovdolu

Na sliki je prikazan del, kjer
je jez najbolj poškodovan.
Skale, ki so nekoč bile
sestavni del jezu, sedaj
razpršeno ležijo pod jezom
in ustvarjajo brzice.
Mesto, kjer je parkiran čoln,
je primerno za prenos letega preko jezu. Neposredno
pod jezom je voda mirna in
od
tam
se
lahko
"priključimo"
hitrejšemu
toku v brzicah.
Vir: Simonič, 2008
Če čoln parkiramo in pritrdimo na zgornji strani jezu (nadslapje je na slovenski strani nizko),
se lahko peš odpravimo do vhoda v kraško jamo Kobiljača, ki je vsega 20 metrov stran od
točke, kjer se jez dotika slovenskega brega. Ob vhodu v jamo je postavljena informativna
tabla. Več o jami v poglavju Naravne in kulturne znamenitosti ob Kolpi.
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o LUKOV DOL (9)
Nizek jez, ki je od sredine do desnega brega skoraj popolnoma porušen. Po izgledu in
ohranjenosti je podoben jezu Dolenji Radenci - Košac. Razlika med gladinama je 0,40 m. Ob
jezu ni sledi odjemnih objektov, tako da je možno, da so tovrstni nizki jezovi služili odlovu
rib (Vodnogospodarska…, 2001).
Slika 18: Ostanki jezu Lukov dol

Jez je možno prečkati s
čolnom, in sicer je potrebno
poiskati mesto, kjer je voda
globlja in v strugi ni večjih
kamnov. Tudi ob nizkih
pretokih je na takih mestih
voda dovolj globoka, da ne
poškodujemo čolna ali
podrsamo po dnu struge.
VIR: Simčič, 2008
o SEVERIN (10)
Gre za visoko jezovno zgradbo, ki je močno narušena. Večina vode teče po hrvaški strani,
kjer se nahaja tudi opuščena mlinska stavba. Pod jezom so brzice v dolžini 50 m, ki sprva
diagonalno prečkajo strugo, nato pa se usmerijo vzporedno s tokom. Razlika med gladinama
je 1,60 m (Vodnogospodarska…, 2001).
Slika 19: Hrvaški del jezu Severin, kjer teče večina vode

Vir: Matej Simčič
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Pri tem jezu izgleda, kot da je narava poskrbela tako za stezo za čolne, kot tudi za ribjo stezo.
Gledano v smeri toka teče večina vode po desni/hrvaški strani. Tako je prehod za čolne urejen
naravno. Ker je tam voda zadosti globoka, ni potrebe po izstopu iz čolna in prečkanju jezu
peš. Toda pozor: potrebno je biti previden, saj je voda na tem mestu deroča in lahko
nestabilne čolne hitro prevrne, saj se neposredno pod jezom sredi "prehoda za čolne" nahaja
nekaj, sicer pod vodo skritih, velikih kamnov.
Slika 20: Osrednji del jezu Severin

Vir: Simčič, 2008
Prehod tega jezu v čolnu torej priporočam samo izkušenim čolnarjem v širokih, stabilnih
čolnih (raft, mini raft, napihljiv kanu). Prehod v klasičnem kanuju močno odsvetujem, pa tudi
neizkušeni čolnarji bi morali izstopiti iz čolna in ga prenesti preko jezu na spodnjo stran, kjer
je ponovni vstop v čoln enostaven. V izogib morebitnim nezgodam pa bi bilo najbolje, da bi
vsi čolnarji upoštevali zgornje priporočilo. Prenos čolna preko jezu je najlažji le nekaj metrov
levo (gledano dolvodno) od mesta, kjer se preko jezu pretaka največ vode - na osrednjem delu
jezu.
"Ribja steza" je urejena na skrajni levi strani jezu, kjer ob srednjih pretokih teče zadostna
količina vode, da ribe zlahka prečkajo jez na svoji poti navzgor. Tam zaradi rastja in velikih
kamnov ni nobenih možnosti, da bi čolnarji skušali prečkati jez.
Če čolnarji uporabljajo napihljive kanuje ali rafte, ki so bolj stabilni in odporni na udarce, pri
srednjih pretokih ni ovir za prečkanje jezu s čolnom po hrvaški strani. V primeru uporabe
klasičnih "trdih" kanujev in pri nizkih pretokih, pa močno priporočam izstop iz čolna in
prenos le tega po sredini jezu na spodnjo stran, kjer je voda povsem umirjena. Brzice se
namreč ne nahajajo v celotni širini jezu, ampak prečkajo tok Kolpe diagonalno . Voda je na
območju med jezom in brzicami skoraj popolnoma mirna (Slika 20) in zato primerna za varen
vstop v čoln.
o DAMALJ - KLANAC II (11)
Jez ima obliko sploščene drče z razliko med gladinama 0,30 m. Ob jezu ni sledi mlinskega
objekta. V raziskavi VGI (2001) omenjajo možnost, da je v tem primeru šlo za poizkus
izdelave jezu, ki ga je gorvodni lastnik jezu preprečil. Razlogov za takšne domneve je več:
enakomerna razrušenost jezovne zgradbe po celotni širini struge, ni prodišč, ni sledov
mlinskega objekta.
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Slika 21: Jez Damalj – Klanac II

Vir: Simonič, 2008
Pri tem "jezu" je določitev načina prehoda še posebej kočljiva zadeva. Slika je bila posneta
29.06.2008, ko je pretok na v.p. Radenci znašal 17,8 m3/s (Tabelarični…, 2008), kar ustreza
normalnim pretokom z vidika čolnarjenja (glej poglavje Pretok). Na sliki je lepo vidno, da je
razen posameznih kamnov celoten jez pod vodo, čeprav gre za dokaj nizek pretok. Kljub
dejstvu, da je jez že skoraj povsem porušen in je njegova oblika samo še nakazana, je
najverjetneje najboljši način prehoda kar s čolnom, pri tem pa moramo paziti, da ne zadenemo
kakšnega od večjih kamnov, ki gledajo iz vode. V kolikor bi se odločili za izstop iz čolna in bi
ga spustili preko brzic, bi tvegali padec v vodo. Na nekaj mestih se da prečkati jez, ne da bi s
čolnom drsali po tleh.
o KLANAC (12)
Jez je na svoji celotni širini enakomerno ohranjen in ima položen vzdolžni profil. Razlika med
gladinama je 0,60 m. Pod jezom so brzice v dolžini 30 m. Zaradi svoje položnosti jez ni
primeren za prečkanje s čolnom, je pa tik ob hrvaškem bregu urejena steza za čolne.
Slika 22: Steza za čolne na jezu Klanac.

Vir: Simonič, 2008
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Steza za čolne, ki je urejena ob opuščenem mlinskem objektu, žal ni označena, tako da se je iz
čolna nad jezom nikakor ne da opaziti, razen če zapeljemo povsem zraven. Na tem delu Kolpa
namreč naredi rahel levi zavoj, tako da je steza za čolne na skrajni zunanji strani "zavoja".
Steza je normalno prevozna tudi ob nizkem pretoku (na dan, ko je bila posneta zgornja
fotografija, je pretok v Radencih znašal 10,7 m3/s; Tabelarični…, 2008).
Razmisliti bi treba, kako bi se lahko označilo stezo, da oznaka ne bi preveč izstopala.
Ponovno poudarjam, da bi tovrstno informacijo potrebno čolnarjem podati že ob izposoji
opreme in na vseh vstopno-izstopnih točkah ter postajališčih.
o DAMELJ (13)
Jez je na več mestih močno narušen. Na levem bregu je ohranjen mlin. Pod jezom se nahaja
velik prodni otok, kjer je priljubljena točka za poležavanje in ribolov.
Slika 23: Jez v Damlju in prodni otok pod njim

Na sliki teče Kolpa proti
opazovalcu. Viden je prodni
otok, poraščen z velikimi
drevesi. Na sredini slike je
viden "hrvaški del" Kolpe,
medtem ko "slovenskega dela"
ni bilo mogoče bolje zajeti.
Sliko sem posnel iz vhoda v
votlino Lapič, "…kamor so se
Dameljci skrivali pred Turki"
(Fortun, 1997, str. 9).
Vir: Simčič, 2008

Ker je nadslapje pri tem jezu plitvo, je omogočen varen izstop iz čolna. Večina čolnarjev se
poslužuje te prakse, saj najprej izstopijo iz čolna, nato pa ga po vrvi spustijo ali prenesejo
preko jezu na spodnjo stran, do koder sami pridejo po suhih kamnih, ki gledajo iz jezu.
Najbolj priljubljeno mesto za tovrstno prečkanje jezu je tik ob slovenski strani, saj se večina
čolnarjev tukaj ustavi, bodisi zaradi zaključka svoje poti ali pa zaradi kopanja, sončenja,
malicanja. Nad jezom je na slovenski strani urejena velika površina, na kateri je mogoče
šotorjenje, sončenje ali izvajanje športnih iger (opis rekreacijskega območja Damelj v
poglavju Vstopno-izstopna mesta).
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Slika 24: Jez v Damlju

Jez v Damlju, slikan iz
slovenskega
brega.
Najpogostejše
mesto
prečkanja jezu je izza grma, ki
se na sliki nahaja najdlje od
stojišča. Voda v nadslapju je
tukaj nizka, zato je izstop iz
čolna varen in enostaven.
V levem spodnjem kotu je
viden del mlinske zgradbe.
VIR: Simčič, 2008

o RAZVAJE - KRIVEC (14)
Jez je narušen. Na slovenski polovici gleda iz vode veliko kamnov, ostankov kamnite zložbe.
Razlika med gladinama je 0,80 m, s tem da je na hrvaški strani ta razlika manj občutna. Tam
je jez namreč porušen v večji meri kot na slovenski strani, zato je prečkanje jezu s čolnom
mogoče po hrvaški strani. Ta del jezu ima obliko brzic, saj se v vodi nahaja veliko kamnov, ki
so nekoč bili sestavni del jezu. Kljub temu je prehod preko tega dela jezu varen in enostaven
tudi za čolnarje z osnovnim znanjem čolnarjenja.
Stavba mlina, ki je nekdaj veljal za enega izmed največjih na Kolpi, je obnovljena in je v
privatni lasti.
Slika 25: Jez Krivec (posneto iz Mlinarske poti)

Vir: Simčič, 2008
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Jez je na sredini, kjer je najmanj poškodovan, poraščen z grmovjem. Neposredno mimo mlina
Krivec vodi po slovenskem bregu t.i. Mlinarska pot - slikovita obkolpska pot od Damlja do
Vinice, na kateri se nahaja kar 6 (povečini sicer slabo ohranjenih) mlinov.
o OTOK (15)
Nizek in močno narušen jez. Razlika med gladinama je 0,90 m. Pod jezom je obrasel otoček,
ki ga obiskovalci s pridom izkoriščajo za sončenje, ribolov ali piknike. Zanimivo pri tem jezu
je to, da je pod njim še en manjši jez. "Glavni" jez je na več mestih močno poškodovan in
voda le mestoma preko njega teče v večjih količinah. Drugi, manjši jez, leži približno 30
metrov pod prvim in ima obliko visokih kratkih brzic. Oba jezova, tudi spodnji, sta umetno
grajena in ne gre za naravno oviro.
Slika 26: Jez Otok

Vir: Simčič, 2008
Pod jezom se dá otok obiti po obeh straneh, izogibati se je potrebno plitvinam in skalam pod
vodno gladino, ki jih je na hrvaški strani otoka več.
o VUKOVCI (16)
Razlika med gladinama je 1,00 m. Jez je na nekaterih mestih močno narušen. Večina vode
preko tega jezu se pretaka po levih dveh tretjinah širine jezu (gledano dolvodno). Hrvaška
tretjina jezu je ob nizkih pretokih popolnoma suha, tako da se velika večina vode pretaka med
kamni. Na slovenskem bregu je obnovljena mlinska stavba, pod katerim reka nanaša sipino.
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Slika 27: Suh hrvaški del jezu

Slika 28: "Moker" del jezu Vukovci z mlinsko stavbo

Nadslapje pri tem jezu je nizko, tako da je izstop iz čolna varen in enostaven. Prečkanje jezu
ob nizkih pretokih je možno samo na ta način, da se čoln prenese na spodnjo stran jezu.
Najbolj varen del za to je hrvaški del jezu, saj je tam jez suh in skale niso drseče. Pri višjih
pretokih je potrebno na jezu poiskati primerno mesto, kjer je povečan pretok vode.
o UČAKOVCI - PAPOV MLIN (17)
Jez počasi propada. Nizka voda odteka med razrahljano konstrukcijo. Na sredini jezu so
poškodbe. Razlika med gladinama je 0,60 m. Mlin na slovenski strani je v ruševinah. Visoke
vode, ki so posledica nekajdnevnega deževja v povirnem in srednjem delu, skoraj v celoti
preplavijo jez (Slika 29).
Slika 29: Jez Učakovci – Papov mlin po nekajdnevnem deževju
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Vir: Matej Simčič, 2008
Na zgornji fotografiji je lepo vidno, da je ob višjih pretočnih vrednostih (pretok v Radencih je
znašal 40 m3/s; Tabelarični…, 2008) celotna dolžina jezu potopljena pod vodo. V takem
primeru, ko se na celotni dolžini jezu le-tega ne da prečkati "peš", je edini možni način
prečkanja jezu s čolnom. Ker je voda visoka (jez pa nizek), so tudi možnosti za poškodbe na
čolnu in jezu majhne. Nekje na sredini jezu so določena mesta, kjer ni večjih kamnov, na
katerih bi lahko prišlo do prevračanj ali poškodb. Ob visokih vodah je zaradi osebne varnosti
potrebno poiskati prehod na teh mestih.
Drugače je takrat, ko je pretok Kolpe nizek. Takrat je jez potopljen le delno in možen je
prehod tudi na ta način, da se izstopi iz čolna, se ga prenese/spusti po vrvi na spodnjo stran
jezu in nato nadaljuje pot v čolnu. Ob nizkih pretokih je na celotnem jezu samo eno mesto,
kjer se ga načeloma da prečkati s čolnom, in sicer na sredini - tam ima jez obliko nizkih brzic.
Slika 30: Jez pri Papovem mlinu ob nizkem pretoku

Pretok na v.p. Radenci je
takrat znašal 14,7 m3/s
(Tabelarični…, 2008). Skoraj
celotna krona jezu je nad
vodo, tako da je možen
prehod jezu z izstopom in
prenosom čolna na spodnjo
stran.

Vir: Simčič, 2008
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o UČAKOVCI - PROKŠELJ (18)
Jez je na svoji celotni širini enakomerno oblikovan in dobro vzdrževan. Gre za kamnito
zložbo z betonskim vencem. Razlika med gladinama je 1,20 m. Na slovenski strani je mlinska
stavba.
Pretok je preko celotne širine jezu enakomeren, kar priča o visoki vododržnosti jezu. Tudi ob
nizkih pretokih je pod vodo celoten jez.
Slika 31: Razpenjena voda pod jezom Učakovci - Prokšelj

Vir: Simčič, 2008
Ker je tudi ob nizkih pretokih pod vodo celoten jez, je višina vode na celotnem jezu zelo
nizka - le nekaj centimetrov. Od dejstvu, da je jez položen in razmeroma visok, to pomeni, da
je prečkanje jezu v čolnu nemogoče oziroma ni varno niti z vidika osebne varnosti, niti z
vidika varovanja čolnarske opreme.
Prav tako pa je tvegan tudi prenos čolna preko jezu - zaradi poraščenosti so vsi kamni spolzki,
podslapje pa je precej globoko (tudi več kot pol metra). Pri prenosu čolnov je torej potrebno
veliko previdnosti, vendar je kljub vsemu ta varianta prečkanja jezu bolj primerna in varna.
o PRIBANJCI - PROKŠELJ (19)
Še zadnji jez na izbranem odseku, tik pod mostom v Vinici, kjer je na obeh bregovih
mednarodni mejni prehod. Gre za razdrapan položen jez, katerega širina se menja. Voda se
preliva enakomerno. Razlika med gladinama je med 0,90 m (levi breg) in 1,20 m (desni breg).
Na hrvaški strani stoji mlin, katerega okolico so začeli obnavljati in urejati letošnje poletje
(julij 2008).
Pri srednjih in visokih pretokih je jez najbolj varno prečkati s čolnom in pri tem poiskati
mesto, kjer se preko jezu pretaka največ vode. Takrat izstop iz čolna ni varen, saj voda hitro
teče preko jezu in pri izstopu bi tvegali padec v mrzlo vodo (ponavadi je ob visokih pretokih
voda mrzla, saj dokaj hitro priteče iz višjeležečih krajev in je posledica večdnevnega deževja).
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Slika 32: Jez v Vinici ob srednjem pretoku

Na celotni širini preliva
gleda iz vode le nekaj
kamnov. Slika je bila
posneta po nekajdnevnem
deževju sredi junija (pretok
v Radencih približno 40
m3/s; Tabelarični…, 2008).

Vir: Simčič, 2008

Isti jez močno spremeni svojo podobo ob nižjem pretoku, saj takrat večina vode odteka med
kamni v jezu. Na sliki 33 je isti jez slikan nekaj dni kasneje, ko je pretok Kolpe pri v.p.
Radenci znašal nekaj manj kot 15 m3/s (Tabelarični…, 2008).
Slika 33: Jez v Vinici ob nizkem pretoku

Vir: Simčič, 2008
Na sliki je vidno, da je na večini jezu celotna dolžina preliva suha, saj ob nizkih pretokih na
takih mestih voda odteka med kamni. Zato je treba ob nizkih pretokih iz čolna izstopiti in ga
prenesti na spodnjo stran jezu. Od tam nam ostane le še 100 – 200 metrov do obeh kampov v
Vinici, kar predstavlja končno točko proučevanega odseka Kolpe.
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Kot že rečeno, je večina jezov že ob 2-letnih visokih vodah potopljena. Jezovi na Kolpi so v
hidrotehničnem smislu namreč nizki pragovi (Vodnogospodarska…, 2001). Izjema so najvišji
jezovi: Prelesje, Breg pri Špeharjih, Severin.
Načeloma velja, da je ob povprečnih pretokih s stabilnimi čolni prevozna večina jezov.
Vendar pa iz naravovarstvenih razlogov in zaradi ohranjanja oblike in funkcije jezov
priporočam tam, kjer je to možno, ravno obratno – izstop iz čolna in prenos čolna na
spodnjo stran jezu. Razlogov za to je več:
• Jezovi, ki imajo obliko kamnite zložbe (jez, enostavno zložen iz kamnov/skal) in niso
fiksirani z betonom, se namreč sčasoma pri masovnem prečkanju lahko poškodujejo
(čolnarjenje samo ni vzrok premeščanja večjih količin skal, lahko pa "pomaga" pri
razrahljanih strukturah, ki jih je na Kolpi veliko). S tem se lahko spremeni količina
vode, ki teče preko jezu na določenem mestu, lahko se spremeni tudi mesto največjega
pretoka in s tem dinamika dogajanja v rečnem koritu. Do omenjenih sprememb sicer
ne pride tako hitro, vendar je potrebno ravno zaradi velikega števila čolnov, ki
vsakoletno potujejo po Kolpi, delovati preventivno in ne kurativno. Časovna
razporeditev čolnarjev namreč ni enakomerna, temveč je (pre)močno skoncentrirana
na vikende v juliju in avgustu.
• Pri prečkanju jezov v čolnih, se poleg zgradbe jezu lahko poškodujejo rastlinske
združbe, ki imajo življenjski prostor na in pod jezom; gre predvsem za alge.
• Pod vsemi jezovi se nahajajo glavna drstišča rib (na proučevanem odseku prevladujejo
ciprinidne vrste), zato so le ta ogrožena zaradi čolnarjenja in kopanja. Čeprav se naj v
času drstenja ne bi čolnarilo, se drstna doba večine ribjih vrst in čolnarska sezona na
Kolpi le prekrivata. V izogib poškodovanja drstišč je v času drstenja priporočljiv način
prehoda jezov izstop in prenos čolna na spodnjo stran jezu.
• Pri prečkanju jezov s čolni lahko pride do poškodb čolnarske opreme (čoln, vesla) ali
pa celo do poškodb čolnarjev.
Res je, da prehod jezu s čolnom pomeni lepo popestritev sicer dokaj lenobnega dogajanja in
postavi na preizkušnjo kakovost vsakega čolnarja. Po drugi strani pa bi moralo prednost pred
osebnim zadovoljstvom imeti skrb in spoštovanje do narave. Takšno razmišljanje bi
čolnarjem v prvi vrsti morali podajati izposojevalci čolnarske opreme na tem območju, pa tudi
opozorila na informativnih tablah na vseh vstopno-izstopnih mestih in postajališčih.
Seveda ni noben jez enak drugemu in vsak ima svoje karakteristike, ki jih je težko podati
pisno; pri enih jezovih je nadslapje plitvo, pri drugih globoko; eni so visoki, drugi nizki; eni
so povsem potopljeni, pri drugih večina vode odteka skozi kamenje,… Veliko jezov kaže
povsem različne obraze pri različnih pretokih - tako se iz lahko prehodnih jezov pri nizkih
pretokih nekateri lahko prelevijo v nevarne brzice pri visokih pretokih.
Potrebno je opozoriti tudi na dejstvo, da so nekateri nižji jezovi tudi ob nižjih in srednjih
pretokih skoraj v celoti pod vodo. V takih primerih izstop iz čolna najpogosteje ni možen, saj
je voda ravno na teh delih najhitrejša. Na takih jezovih je potrebno poiskati pot preko jezu v
čolnu. Na ostalih jezovih, kjer jez gleda iz vode oziroma ima jez suh preliv, pa je vsekakor
priporočljiv način prehoda jezu izstop iz čolna in njegov prenos oziroma spust preko jezu na
vrvi.
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Karta 5: Prehodnost jezov (Dol - Vinica) (2008)
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5.1.5. Steze za čolne
Kot že rečeno, predstavljajo jezovi in njihovo prečkanje eno izmed najbolj prepoznavnih in
zanimivih stvari, povezanih s čolnarjenjem. Vendar pa lahko do največ neprijetnosti,
predvsem zaradi človekove potrebe po dokazovanju sebi in drugim, pride ravno na jezovih.
Niso namreč redki primeri, ko se je ob prečkanju jeza zlomil kakšen kanu, veslo, roka ali
noga. Pogoste so tudi kakšne ureznine, ki nastanejo zaradi neveščih čolnarjev ki se zapodijo
preko jezu. Do poškodb pa prihaja tudi na jezovih samih (opisi poškodb so v prejšnjem
poglavju). Zato imajo na nekaterih rekah v tujini, kjer je rekreacijsko čolnarjenje prav tako
oziroma še bolj razvito kot na Kolpi, na jezovih urejene posebne steze za čolne.
Dobre strani tovrstnih stez so omogočanje hitrejšega in razmeroma varnega prehoda čolnov
preko jezov ter koncentracija prečkanja jezov na točno določenem mestu.
Po drugi strani pa gradnja stez kot vodnih objektov pomeni grob poseg v rečno strugo. Zaradi
bolj položnega in s tem daljšega vzdolžnega profila je za zadostne količine vode potrebno leto usmerjati proti stezi in s tem se spremeni naravna oziroma dotedanja dinamika dogajanja
nad in pod jezom.
Pri jezovih, kjer je razlika med gladinama majhna, načeloma izgradnja steze za čolne ne
predstavlja večjega posega, če ostale razmere to dovoljujejo. Tako se lahko pri nižjem jezu na
določenem mestu v strugi, kjer sta pretok in globina vode že sama po sebi večja ali pa je jez
na tem delu že poškodovan in/ali porušen, uredi prehod za čolne. Takšna situacija je na jezu
Gorenji Radenci, kjer je na hrvaški strani urejena steza za čolne. Označena je z rdeče-belimi
količki. O funkcionalnosti te steze sem sicer že nekaj napisal pri opisu jezu v Radencih.
Pri visokih jezovih na Kolpi pa je tovrstna rešitev neustrezna, ker bi bilo potrebno za
zagotavljanje zadostne količine vode v stezi, spreminjati pretočne lastnosti na jezovih. Pri
srednjih in visokih pretokih to ni tako problematično, problem se pojavi pri nizkih pretokih.
Vemo namreč, da je čolnarjenje najbolj množično ravno takrat, ko ima Kolpa najnižje pretoke
(julij, avgust). Takrat bi torej bilo potrebno za zagotavljanje zadostne količine vode v stezah
na visokih jezovih veliko večino vode preusmeriti v steze, medtem ko bi ostala širina struge
ostala praktično brez minimalne količine vode. Zaradi že opisanih funkcij jezov
(vodnogospodarska in ekološka) menim, da je vplivanje v pretočne lastnosti jezov v tolikšni
meri nedopustno in nesprejemljivo.
Od "umetnih oblik" so najbolj razširjene tri oblike stez za čolne: lesena drča, široka steza in
"hodnik". Poleg teh so pogoste (predvsem na nižjih jezovih) "naravne" steze za čolne, ki se
uredijo na poškodovanem delu jezu, kot je primer na nekaj jezovih na Kolpi (Radenci,
Krivec).
T.i. lesena drča je uporabna za manjše oziroma ožje čolne, in sicer na višjih jezovih. Preko
drče je speljana minimalna količina vode, ki zadošča za varno prečkanje majhnih čolnov
(najpogosteje kanujev in kajakov). Vendar tovrstna rešitev grobo posega v izgled jezu, kar je
na Kolpi, tudi zaradi smernic Krajinskega parka, nesprejemljivo. Za izdelavo drče je namreč
na visokih jezovih potrebno na enem mestu predrti jez, kar pokvari "pejsažno vrednost"
pokrajine in spremeni pretočne razmere na jezu.
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Slika 34: Lesena drča

Vir: Schweiger, 2005, 2008
"Široka steza" ima za posledico tudi razdelitev jezu na dva dela: glavni del jezu in široka
steza. Tudi ta oblika kvari pejsažno funkcijo jezov, poleg tega pa je potrebno za potrebe
čolnarjenja preko steze usmeriti mnogo večje količine vode kot pri drči. Kljub temu, da je t.i.
široka steza veliko ožja od ostalega dela jezu (ponavadi je široka od 3-8 metrov), zahteva
večje količine vode. Poleg tega mora biti speljana bolj položno kot preostali jez, zato se poleg
pejsažne spremeni tudi vodnogospodarska funkcija jezov.
"Hodnik" je skrajna oblika umetne steze za
čolne, ki se ponavadi nahaja na najvišjih
jezovih, ki imajo še kakšno drugo
gospodarsko funkcijo (energetsko). Pri tej
obliki
je
zanemarjanje
tako
vodnogospodarskih kot ekoloških funkcij
jezov najbolj očitno. Gre namreč za dolgo in
ozko stezo v obliki hodnika, kjer je vodni tok
deroč.

Slika 35: Hodnik za čolne na Vltavi, Češka (Vir: Hodnik…, 2008)
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Jezove na reki Kolpi, ki vodo usmerjajo k slovenskemu bregu, ima v upravljanju država
Slovenija oziroma Ministrstvo za okolje in prostor RS. Le-to (v kolikor se pokažejo potrebe,
pogosto pa več let za tem) izbere izvajalca nalog, ki izvede vzdrževalna oziroma sanacijska
dela na jezovih. Za leto 2008 je bila na odseku Dol pri Starem trgu – Vinica načrtovana
obsežna sanacija dveh jezov: Damelj in Breg pri Špeharjih, vendar se do jeseni istega leta dela
na obeh jezovih še niso začela. Tako naj bi se dejansko sanacija izvedla v letu 2009. Pobuda
za načrtovana dela je bila podana že leta 2005, vendar pa so se postopki usklajevanja in
izdelave tehnične dokumentacije zavlekli za nekaj let. Pri obeh jezovih tehnična
dokumentacija predvideva izgradnjo steze za čolne, in sicer na isti strani, kot se nahaja
mlinski objekt. Obe stezi naj bi bili čim bolj strmi, da bi bil dejavnik atraktivnosti čim večji
(Občina Črnomelj).
V Sloveniji in s tem tudi na Kolpi ravno zaradi varnosti čolnarjev in s tem povezanim
vprašanjem odgovornosti pri morebitnih poškodbah, stezam za čolne niso najbolj naklonjeni.
Za čolnarjenje po Kolpi menim, da so tovrstne steze za čolne na visokih jezovih nepotrebne in
neprimerne, saj:
• primarna funkcija Kolpe ni rekreacijska, temveč gre za naravno vrednoto velikih
vrednosti, na kateri se lahko izvajajo rekreacijske dejavnosti v sonaravnih oblikah;
• razlike v višinah nadslapja in podslapja posameznih jezov niso tako velike, da se jih
ne bi v nekaj sekundah dalo premagati "peš";
• poleti, ko je sezona čolnarjenja v polnem razmahu in so pretoki najnižji, bi morala
večina vode teči skozi ozko stezo za čolne;
• jezovi v sedanji obliki so ostanek iz preteklosti in pričajo o načinu rabe reke; kot taki
so eden izmed glavnih elementov kulturne krajine ob Kolpi in se jih ne bi smelo
spreminjati. To je določeno tudi v Strokovnih podlagah k Uredbi o KPK (2006).
V primeru, da bi se na kakšnem jezu z majhno razliko med gladinama uredila steza oziroma
prehod za čolne, bi bilo potrebno lokacijo steze ustrezno označiti. Pri tem bi morali upoštevati
določila iz Uredbe o Krajinskem parku Kolpa, ki urejajo pravila za označevanje. Vidna
podoba jezov, Kolpe in bregov bi pri tem morala ostati čim manj spremenjena, zato bi bilo
treba vzeti v razmislek, kako najbolj smiselno in učinkovito označiti položaj stez za čolne na
jezovih, kjer se nahajajo. Ena izmed možnih rešitev je podajanje tovrstnih informacij na
tablah, ki so obvezna oprema vstopno-izstopnih mest in postajališč. Druga možna rešitev je
tudi zloženka, ki bila dostopna na vstopno-izstopnih mestih in bi jo upravljavec teh mest
izročil čolnarjem ob vstopu s čolni v vodo. Na jezu v Radencih so stezo za čolne, ki se nahaja
tik ob hrvaškem bregu, označili z barvnimi količki, kakršni se uporabljajo na tekmovanjih za
spust po divjih vodah (rdeče-beli kovinski količki).

5.1.6. Strmec
Eden izmed kriterijev za določanje primernosti vodne površine za čolnarjenje je tudi strmec.
Podatek o strmcu reke dobimo tako, da višinsko razliko med dvema skrajnima točkama
delimo z dolžino rečnega toka med tema dvema točkama. Rezultat, izražen v promilih (‰),
nam pove, koliko metrov znaša višinski padec reke na kilometer svoje dolžine. Strmec vodne
površine, ki bi še bil primeren za čolnarjenje, naj bi znašal od 0 do 1,3 ‰ na daljšem odseku
(Zasnova…, 1976).
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Tabela 10: Nadmorske višine vode na jezovih ter strmec med posameznimi jezovi

jez

a*

b*

c

Prelesje

185,1

183,7

1,4

Kot

183,4

183,1

0,3

Blaževci
Zapeč pri Blaževcih

183,0
179,7

181,9
179,2
176,9

1,0

Košac - D. Radenci

175,5

175,0

0,5

Lesci pri Lukovdolu

171,9

172,3
170,8
170,2

0,4

Severin

170,0

168,4

1,6

Damalj - Klanac II

168,2

167,9

0,3

167,1

167,0

166,5

0,5

Razvaje - Krivec

166,4

165,6

0,8

Otok

165,3

164,4

0,9

164,2

163,2

0,1

685

0,15

2,2

1.535

1,43

1,3

1.375

0,95

1,4

1.215

1,15

1,4

3.150

0,44

0,4

780

0,51

0,2

870

0,23

0,2

1.525

0,13

0,2

2.375

0,08

0,2

730

0,27

0,1

475

0,21

0,1

730

0,14

0,3

1.620

0,19

0,2

1.260

0,16

0,1

1.730

0,06

0,2

995

0,20

0,3

1.515

0,20

1,0

Učakovci - Papov
mlin

163,1

Učakovci - Prokšelj

162,3

161,1

1,2

Pribanjci - Prokšelj

160,8

159,6

1,2

162,5

0,29

0,6

Damelj

Vukovci

1.050

1,1

170,6

167,7

0,3

1,3

Lukov dol

Klanac

f

0,5

177,9

173,6

e*

1,1

Gorenji Radenci

Breg pri Špeharjih

d

0,6

* Vodnogospodarska…, 2001
Legenda:
a - nadmorska višina gladine nad jezom [m]
b - nadmorska višina gladine pod jezom [m]
c - razlika med gladinama nad in pod jezom [m]
d - razlika v nadmorski višini rečnega odseka med jezovi [m]
e - razdalja med dvema zaporednima jezovoma [m]
f - strmec med dvema zaporednima jezovoma [‰]
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Na izbranem odseku je najvišja točka Kolpe (Dol pri Starem trgu) 185,3 metrov, najnižja (v
Vinici) pa 159,6 metrov (Vodnogospodarska…, 2001). Razlika v nadmorski višini oziroma
absolutni padec znaša torej 25,7 metrov. Tok med obema točkama je dolg približno 24,7
kilometrov, torej znaša povprečen strmec 1,04 ‰ (1,04 metra padca na kilometer rečnega
toka). Vendar gre večina padca na račun jezov, ki jih je na obravnavanem odseku 19. Vsota
razlik med nadmorskimi višinami gladine Kolpe nad in pod vsemi devetnajstimi jezovi znaša
po podatkih Vodnogospodarskega inštituta Slovenije okoli 16,3 metra. Vsota padcev na
odsekih med posameznimi jezovi je torej na 24,7 km dolgi poti vsega 9,4 metra.
Podatke o nadmorskih višinah gladine Kolpe nad in pod jezovi, iz katerih sem izračunal
razlike med gladinama ter razliko v nadmorski višini rečnega odseka med zaporednimi jezovi
(Tabela 10), sem dobil iz kartografskega gradiva, ki je priloženo raziskavi
"Vodnogospodarska osnova povodja Kolpe" (2001). Podatke o razdaljah med zaporednimi
jezovi sem prav tako dobil iz omenjene raziskave, saj so v tabelarični obliki navedene na
meter natančne stacionaže vsakega jezu. Strmec med posameznimi jezovi sem preprosto
izračunal tako, da sem razdaljo med dvema zaporednima jezovoma delil z absolutnim padcem
vodne površine na tej razdalji.
Iz tabele je razvidno, da je absolutni padec vodne površine med veliko večino jezov manjši od
0,5 metra. Samo na štirih odsekih znaša absolutni padec rečnega toka med dvema
zaporednima jezovoma več kot en meter. Upoštevajoč še razdalje med jezovi je razvidno, da
na tem odseku Kolpe ne moremo govoriti o "divji reki" in ekstremnem čolnarjenju.
Gledano po območjih med posameznimi zaporednimi jezovi, vidimo, da znaša strmec več kot
1 ‰ samo na dveh odsekih:
• med jezovoma Blaževci in Zapeč pri Blaževcih (1,43 ‰) ter
• med jezovoma Gorenji Radenci in Košac - Dolenji Radenci (1,15 ‰).
Večji od 0,5 ‰ je strmec še na odsekih Zapeč pri Blaževcih - Gorenji Radenci (0,95 ‰) in na
odseku med jezovoma Breg pri Špeharjih - Lesci pri Lukovdolu, kjer znaša 0,51 ‰. Na vseh
drugih odsekih med zaporednimi jezovi je strmec manjši od 0,5 ‰.
Največje ovire pri čolnarjenju na Kolpi predstavljajo sami jezovi. V obeh primerih, ob
upoštevanju celotnega strmca Kolpe ali strmcev vodnih površin med zaporednimi jezovi, je
Kolpa po izbranem kriteriju primerna za čolnarjenje na vsej svoji dolžini.

5.1.7. Območja zadrževanj in drstenja ribjih populacij
V reki Kolpi ima svoj dom veliko različnih ribjih vrst. Ribje vrste v Kolpi se delijo na dve
veliki skupini: salmonidne (potočna postrv, sulec) in ciprinidne (krap, klen, podust, mrena,
platnica, pohra). Vsega skupaj je v povodju Kolpe prisotnih 45 različnih vrst rib, od tega je 42
avtohtonih, 3 pa so tujerodne (Vodnogospodarska…, 2001). V sami reki Kolpi pa ima svoj
dom 39 domorodnih in 2 tujerodni ribji vrsti (Ogrožene ribe…, 2006). Večina ribjih vrst, ki
imajo svoj dom v Kolpi, spada v skupino t.i. spomladanskih drstnic, kar pomeni, da se te vrste
rib pričnejo drstiti, ko se voda ogreje na 10 oC do 11 oC in se prične dan daljšati (Priročnik za
gospodarje…, 2003, str. 60).
6. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Ur.l. RS, št. 61/2006) definira drstišče kot
vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča razmnoževanje
posameznih ribjih vrst. Velika večina vrst se drsti v prodnatem rečnem dnu pod jezovi.
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Natančen obseg drstišč ni znan, po predvidevanjih strokovnjakov pa naj bi bil v času drstenja
ta pas dolg do 100 metrov, in sicer od spodnjega roba jezu navzdol.
Kot že rečeno, so glavna drstišča pod jezovi, kjer se drsti večina reofilnih ciprinidnih vrst.
Reofilne vrste so take, ki so kot odrasle po svojih prilagoditvah prilagojene na življenje v
hitro tekočih vodah z visokimi vsebnostmi kisika in nizkimi temperaturami (Povž et al., 1998,
str. 30). Take pogoje najdemo ravno v podslapjih.
Tabela 11: Ogrožene ribje vrste, zaradi katerih je Kolpa uvrščena v omrežje Natura 2000.

ribja vrsta
čas drstenja
zlata nežica
april - junij
zvezdogled
maj - junij
kapelj, glavač
februar - maj
pegunica
april - junij
pohra
maj - junij
upiravec
marec - maj
platnica
april - maj
pezdirek
april - maj
sulec
marec - maj
RDEČI SEZNAM SLOVENIJE
V ranljiva / Vulnerable
E ogrožena / Endangered
● Habitatna Direktiva
● Ribolovna vrsta

najpogostejša lokacija
Dol - Severin
Laze - Severin
izvir Kolpe - Severin
Dol - Breg
Kostel - Vinica
Dol - Damelj
Fara - Vinica
dolvodno od Vinice
izliv Čabranke - Severin

oznaka
E●
V●
V●
E●
●●
E●
E●●
E●
E●●

Vir: Ogrožene ribe…, 2006
25. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Ur.l. RS, št. 61/2006) prepoveduje
poseganje oziroma vznemirjanje rib na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. V
kolikor bi jezove prečkali v čolnih, bi:
• lahko fizično poškodovali drstišče in s tem preprečili repopulacijo rib;
• pregnali ribe iz drstišča.
Čas, ki z vidika ohranjanja ribjih populacij ne bi bil primeren za čolnarjenje, je torej čas
drstenja posameznih ribjih vrst. To obdobje je vrstno specifično. Velika večina tukaj živečih
vrst se drsti od aprila do maja/junija (pisanec, podust, klen, mrena, pohra, krap). V predlogu
občinskega Odloka o ureditvi plovbe v občini Črnomelj je datum konca prepovedi čolnarjenja
določen s 30. aprilom. Pri oblikovanju predloga odloka torej očitno niso bile upoštevane dobe
drstenja posameznih vrst. Vendar pa bi bila v primeru, da bi prepoved čolnarjenja na Kolpi
veljala do konca junija (takrat se konča drstenje večine vrst), že tako dokaj kratka čolnarska
sezona še občutno skrajšana. Potrebno bi bilo poiskati kompromis med varovanjem ribje
populacije in zahtevami/potrebami čolnarjev in ponudnikov čolnarskih storitev. Nedvomno bi
do konca drstne dobe posameznih ribjih vrst morala veljati prepoved čolnarjenja za velike,
organizirane skupine nad 20 čolnov (Strokovne..., 2006, str. 38). Posamezne čolnarje pa bi
potrebno opozoriti na problematiko, povezano z ribjimi drstišči in drstnimi dobami.
Predlagam, da bi datum začetka čolnarske sezone na Kolpi ostal 1. maj, vendar le za
posamezne čolnarje, in še to pod določenimi pogoji: pod vsakim jezom bi bilo potrebno
določiti koridor (najbolje ob enem izmed bregov), po katerem bi čolnarji morali v čim
krajšem času zapustiti območje drstenja.
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5.1.8. Varnostna opozorila in oprema
Na proučevanem odseku velja Kolpa za skoraj povsem nezahtevno in nenevarno reko.
Gledano z vidika zahtevnosti čolnarjenja in naravnih danosti, je temu res tako. Vendar pa je
potrebno (pogosto zaradi človeškega faktorja) pri čolnarjenju biti na nekaterih mestih zelo
pozoren.
Največjo pozornost zahteva prečkanje jezov. Ker jih je na obravnavanem odseku kar 19,
lahko to opravilo prehitro postane "rutina", zato se lahko zgodi kakšna neprijetnost. V kolikor
se čolnarji odločijo za prenos čolnov preko jezov (na veliki večini jezov je to mogoče),
opravijo s tem večkratno korist: izognejo se poškodbam sebe in čolnarske opreme, se malo
razgibajo, poleg tega pa ne poškodujejo drstišč (pomembno predvsem na začetku sezone, ko
se nekatere ribje vrste še drstijo) pri hitrem prečkanju jezov s čolni, ko se lahko zarijejo v
prodišče pod jezom. Najbolj je prenos čolna preko jezu priporočljiv na jezovih z veliko
razliko med gladinama nad in pod jezom in na tistih, kjer se velika večina vode pretaka preko
enega "ozkega grla". Na takih mestih je voda še posebej deroča, poleg tega lahko pod gladino
skriva velike kamne, veje, itd.
Pod nekaterimi jezovi se pojavljajo brzice. Ne gre sicer za nevarne brzice, vendar se lahko
čoln (predvsem ob čolnarjenju s klasičnimi kanuji - t.i. trdaki) zaradi hitrega toka ali kamnov
v strugi ob nepazljivosti prevrne. Pri tem lahko iz čolna izpadejo vse stvari, ki jih je potrebno
zbirati na in pod površino vode.
Naslednja stvar, na katero je treba biti pozoren, so plitvine. Na odseku Dol - Vinica jih sicer
ni veliko, vendar lahko predvsem ob najnižjih pretokih pokvarijo čolnarjenje (takrat je treba
izstopiti iz čolna in ga odvleči do globlje vode; pri tem se zlahka poškoduje čoln ali rečna
struga). Tudi zaradi tega razloga je uvedba prepovedi čolnarjenja pri nizkih pretočnih
vrednostih smiselna.
Nasploh je pri čolnarjenju potrebno biti pozoren na dogajanje okoli sebe, saj je čolnar tam
zaradi narave in ne obratno. Upoštevati in spoštovati je potrebno živali, tako tiste, ki jih
vidimo (najpogosteje siva čaplja), kot tiste, ki jih ne vidimo (ribe). Vse živali so namreč
občutljive na hrup v sicer mirnem okolju, zato je vzklikanje, vriskanje in udarjanje z vesli po
vodi povsem neprimerno. Vsi ponudniki čolnarske opreme sicer svojim strankam
prepovedujejo pokanje z vesli, vendar skoraj izključno zaradi skrbi za svojo opremo.
Poleg izkušenj in znanja čolnarjev lahko k varnosti pri čolnarjenju veliko doprinese tudi
varnostna oprema, ki jo velika večina ponudnikov čolnarske opreme priporoča in izposoja
(varnostna oprema je vključena v ceno izposoje čolna). Znani so primeri, ko so se čolnarji
zaradi spleta nesrečnih okoliščin morali boriti za življenje celo na nižjih jezovih Kolpe.
Dosledno nošenje čelade in rešilnega jopiča lahko prepreči nesreče. Po drugi strani razumem
čolnarje in njihove argumente proti nošenju varnostne opreme po celotni poti. V takem
primeru bi bilo smiselno uporabljati opremo vsaj med prečkanjem jezov; tudi če čoln le
prenesemo na spodnjo stran. Odvisno je tudi od pretokov in hitrosti rečnega toka: večji kot je
pretok, večje je tveganje za padec v vodo in poškodbo ali celo utopitev. Zato je potrebno
vsakega čolnarja seznaniti z razlogi za uporabo varnostne opreme in mu toplo priporočati
uporabo le-te. V končni fazi pa so za lastno varnost najbolj odgovorni čolnarji sami.
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5.2. Zunanji dejavniki čolnarjenja
Kot že omenjeno v uvodu poglavja "Dejavniki, ki vplivajo na čolnarjenje", sem s pomočjo t.i.
zunanjih dejavnikov določil najprimernejše lokacije za ureditev vstopno-izstopnih mest,
postajališč s prenočišči, na kratko opisal značilnosti in lokacije naravnih in kulturnih
znamenitosti ob poti ter podal pregled ponudnikov čolnarskih storitev na proučevanem
odseku Kolpe.
Ker je eden izmed namenov moje naloge tudi določitev režima čolnarjenja na Kolpi, ki izhaja
iz naravovarstvenih in zakonskih omejitev, sem moral celotno zadevo skrbno zastaviti.
Predvsem zaradi vse večjih teženj po sonaravnem razvoju območja in dejavnosti (tovrstna
razvojna politika je prav tako zapisana v Uredbi o Krajinskem parku Kolpa) v bližini Kolpe,
je določitev režima čolnarjenja po Kolpi edini način, da se zastavljeni cilji uresničijo. Osnova
za določitev režima čolnarjenja je vzpostavitev infrastrukture, ki zajema vstopno-izstopna
mesta in postajališča z vso pripadajočo komunalno opremo. Obvezen sestavni del teh točk
morajo biti tudi informacijske table, na katerih je definiran tako režim kot različni napotki za
varno čolnarjenje.
Osnova za določitev režima čolnarjenja je torej določitev vstopno-izstopnih mest, saj je vstop
in izstop iz reke dovoljen samo na teh mestih. Določitev potencialnih vstopno-izstopnih mest
in kasnejšo izbiro ustreznih mest sem opravil na podlagi kriterijev, za katere predvidevam, da
odločilno vplivajo na odločitev o lokacijah vstopno-izstopnih mest. Podobno sem opravil tudi
za mesta, kjer pogoji niso ustrezni za vstopno-izstopna mesta, lahko pa se uredijo postajališča
s prostorom za prenočišče (kampi, šotorišča).
Urejena vstopno-izstopna mesta ter postajališča, ki bodo opremljena z ustreznimi tablami, na
katerih bo definiran režim čolnarjenja ter morebitna opozorila, bodo osnova za
naravovarstveno primerno čolnarjenje. Pri pripravi režima čolnarjenja sem namreč upošteval
tako zakonske kot tudi naravne omejitve.
Ker pa Kolpa ob sebi skriva tudi veliko drugih naravnih in kulturnih lepot, sem v sklopu t.i.
"zunanjih dejavnikov" podal lokacije in glavne značilnosti teh točk/območij. Ker jih je na
proučevanem odseku kar nekaj, lahko ogled in doživljanje narave na teh točkah/območjih
postane pomembno dopolnilo samemu čolnarjenju. Nekatere od teh se nahajajo tik ob Kolpi,
nekatere pa so malo bolj oddaljene od reke in bodo zato verjetno zanimive za bolj "zahtevne
in osveščene" čolnarje, ki se jim ni težko malo sprehoditi.
Ob Kolpi na odseku Dol – Vinica je tudi nekaj gostinskih ponudnikov, kar je tudi lahko
dobrodošla popestritev predvsem večdnevnega čolnarjenja. V nalogi sem podal kratek pregled
gostinskih ponudnikov z lokacijami. Prav tako sem podal pregled ponudnikov čolnarske
opreme in doživetij na omenjenem odseku Kolpe.
Pri določanju kriterijev ter pri njihovi uporabi za izbor vstopno-izstopnih mest in postajališč,
sem moral upoštevati nekatere omejitve in smernice, ki jih določa veljavna zakonodaja:
Zakon o vodah (2002), Zakon o plovbi po celinskih vodah (2002), Uredba o Krajinskem
parku Kolpa (2006), Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi (2008).
Vsi ti zakoni ter uredbe in odloki vsebujejo definicije pojmov ter opis in obseg dovoljenih in
prepovedanih dejavnosti, ki so pomembne iz vidika naravovarstveno primernega čolnarjenja.
Pri posameznih določilih, ki sem jih upošteval pri določenem kriteriju, sem navedel iz
katerega zakona ali drugega dokumenta izhajajo.
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5.2.1. Vstopno-izstopna mesta
Po 3. členu Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, UL RS 30/2002) je vstopno-izstopno
mesto definirano kot "vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez". Glede
na to, da gre za celinske vode in ne morje, je termin "priobalni prostor" neprimeren; bolj
primerno bi bilo uporabiti termin npr. "obvodni prostor". Preprosto povedano, to je točka, kjer
čolnarji lahko v in iz vode postavijo svoje čolne in tam vstopijo v njih ali izstopijo iz njih. V
Uredbi o Krajinskem parku Kolpa (UL RS 85/2006) je v 12. členu določeno, da ni dovoljeno
vstopati v reko s čolni zunaj posebej za to določenih vstopnih mest. Zaradi tega, ker je v
poletnih mesecih čolnarjenje na Kolpi izredno priljubljeno in do sedaj ni bilo nobenega
nadzora nad izvajanjem te dejavnosti, bi bilo potrebno vstopno-izstopna mesta določiti iz več
razlogov:
• uvedba nadzora nad številom in frekvenco čolnov na Kolpi;
• koncentracija obremenjevanja okolja na minimalno število komunalno urejenih točk;
• boljša okoljska osveščenost in seznanjenost čolnarjev z razmerami na Kolpi;
• premik k sonaravno usmerjenemu turizmu na Kolpi.
Lokalna skupnost mora na vodni površini na svojem območju urediti plovbo s splošnim
aktom o določitvi režima čolnarjenja zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih
in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja (ZPCV,
2002, 4. člen). Če lokalna skupnost ne predpiše režima čolnarjenja za določeno vodno
površino (v tem primeru za Kolpo), je dovoljena plovba, če to dovoljujejo naravne danosti, in
ob upoštevanju splošnih varnostnih določil Zakona o plovbi po celinskih vodah. Ker zaenkrat
ni v veljavi noben dokument, ki bi določal režim čolnarjenja na Kolpi na odseku Dol –
Vinica, sta način in obseg le-tega nenadzorovana.
4. člen istega zakona določa tudi način določanja režima čolnarjenja na vodah, ki mejijo s
sosednjimi državami, in sicer z mednarodnimi sporazumi. Na primeru reke Kolpe je situacija
takšna, da na meddržavni ravni ni dogovora ali zakonskega določila, ki bi konkretno urejal
režim čolnarjenja. Že med posameznimi slovenskimi občinami, ki jih povezuje Kolpa, ni
določen enotni režim. Med slovensko in hrvaško stranjo stvari slonijo na podlagi dogovorov
posameznih interesnih skupnosti: ribiške družine, prijateljska društva, turistična društva.
Dogovori, ki so jih sprejele razne meddržavne komisije, imajo praviloma le simbolni pomen.
Omeniti je treba še to, da na omenjenem odseku velika večina čolnarjev vstopa v Kolpo (in
izstopa iz nje) na slovenskem bregu. Razlogov za to je več; na hrvaški strani je namreč v
neposredni bližini Kolpe le malo naselij, pa še ta so dokaj nerazvita, povezuje jih slabo
prometno omrežje. Nasploh je turizem na Kolpi (tako čolnarjenje kot plavanje) na hrvaškem
bregu zelo "podhranjen" v primerjavi z razmerami na slovenski strani.
Zakon o plovbi po celinskih vodah (2002) v svojem 14. členu določa, da lahko lokalna
skupnost izbere upravljavca vstopno-izstopnih mest (gospodarska javna služba ali
koncesionar). Ta mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje čolnov ter
vkrcanje in izkrcanje oseb oziroma tovora. Prav tako mora skrbeti za odvoz odpadkov iz
vstopno-izstopnega mesta in za njegovo splošno vzdrževanje. Lokalna skupnost oziroma
upravljavec lahko pobira pristojbino v zameno za uporabo vstopno-izstopnih mest.
S tema členoma ZPCV postavlja temelje naravovarstveno primernega čolnarjenja prav z
vzpostavitvijo režima čolnarjenja, vstopno-izstopnih mest ter določitvijo upravljavca vstopnoizstopnih mest.
Pri določitvi lokacij vstopno-izstopnih mest je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki
ureja tovrstno področje, predvsem pa tudi naravne razmere. Osnovni izbor območij, primernih
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za vstopno-izstopna mesta, sem opravil na podlagi širših zahtev, ki izhajajo predvsem iz
prostorske ureditve in namenske rabe zemljišč. Dokument Strokovne podlage k Uredbi o
Krajinskem parku Kolpa (2006) določa smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri urejanju
vstopno-izstopnih mest:
• dostope v reko se ureja le na območjih, predvidenih za rekreacijo;
• turistične in rekreacijske objekte naj se postavlja le na določenih območjih v drugem
ali tretjem varstvenem območju;
Karta 6: Lokacije območij, predvidenih za rekreacijo, od Dola do Vinice.

Vir: PISO (2008); Prostorski plan občine Črnomelj (2003); Odlok o prostorskih
ureditvenih…(2004).
V prostorskem planu Občine Črnomelj so določena območja, ki so predvidena za rekreacijo.
Z vidika čolnarjenja na Kolpi so seveda pomembna tista tovrstna območja, ki se nahajajo ob
Kolpi. Trenutno je ob Kolpi v občini Črnomelj od Starega trga do Vinice 7 (sedem) območij,
namenjenih rekreaciji: Kot ob Kolpi, Radenci, Daljne Njive, Damelj, Otok, Učakovci, Vinica
(natančne lokacije in oblike posameznih območij so prikazane na slikah, priloženih opisom
teh območij). Sodeč po podatkih v prostorskem planu občine Črnomelj, so bila na novo
pridobljena 4 območja, ki so predvidena za uporabo v rekreacijske namene. Dve taki območji
sta pri Radencih (vzhodno in severozahodno od že obstoječega), ter po eno območje pri Bregu
in Daljnih Njivah (severozahodno od že obstoječega).
V občini Kočevje (Dol pri Starem trgu namreč spada v omenjeno občino) pa je tako območje
eno samo.
Skupno število posameznih območij, predvidenih za rekreacijo, je torej 12.
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Območja, predvidena za rekreacijo
o DOL
Podatke o rekreacijskem območju (v nadaljevanju RO) Dol sem pridobil na občini Kočevje.
Namenska raba prostora je v prostorskih planih občine Kočevje definirana v drugačni obliki
kot pri občini Črnomelj, ker v času izdelave prostorskih planov zakonodaja in način izdelave
tovrstnih dokumentov še nista bila usklajena. Tako je iz uradnega dela prostorskega plana
občine Kočevje (Karta 7) razvidno, da je prostor v Dolu tik ob Kolpi po svoji osnovni rabi
namenjen stanovanjem - znotraj tega območja pa je predvidena raba za rekreacijo. Znotraj
tega območja se nahajata 2 ureditveni enoti, katerih del sta tudi dva kampa: Kamp Konda in
Kamp Muhvič. Kamp Konda se na Karti 6 nahaja v skrajnem južnem delu ureditvene enote
P11/S2 (SZ od oznake 1), Kamp Muhvič pa se nahaja v celotnem skrajnem vzhodnem kraku
ureditvene enote P11/T1 (nad oznako 2). Na karti je viden tudi jez v Dolu (spodnje stičišče
obeh ureditvenih enot), rdeče oznake pa označujejo potencialna vstopno-izstopna mesta (1 Kamp Konda pod mlinom; 2 - Kamp Muhvič).
Karta 7: Namenska raba prostora v Dolu

Vir: Odlok o prostorskih ureditvenih…, 2004.
Dostop do območja v Dolu je povsem enostaven in lahek, saj se območje nahaja na obeh
straneh ceste Prelesje – Fara. Gre za veliko območje, na katerem sta že urejena dva kampa.
Sanitarije so urejene, prav tako odvoz odpadkov.
Tik pod mlinom, ki je v Dolu na slovenski strani, je urejen položen peščen dostop do vode za
čolne (Slika 36). To mesto se nahaja le nekaj metrov stran od ceste Prelesje - Fara in spada v
območje Kampa Konda - poleg je prostor za parkiranje avtomobilov/kombijev s prikolicami.
Tukaj je voda ravno prav plitva, da se da enostavno in varno vstopiti/izstopiti iz čolna in
ravno toliko globoka, da s čolnom ne podrsamo po prodnatih tleh.
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Slika 36: Dostop do vode pod mlinom v Dolu

Vir: Simčič, 2008
Drugo mesto, kjer je urejen dostop do vode za čolne, se nahaja v Kampu Muhvič, ki je od
zgoraj opisanega mesta približno 100 metrov dolvodno. To mesto (dejansko sta dve, narazen
približno 30 metrov) po mojem mnenju ni tako dobro urejeno, in sicer zaradi dveh razlogov.
Dostopna "pot", ki je popolnoma umetno narejena iz skal in peska na sicer travnatem bregu, je
strma in ozka, ima pa tudi konveksno obliko, zato je prenos čolna v vodo ali iz vode otežen.
Voda ob vznožju dostopne "poti" je dokaj globoka, tako da ni omogočen varen vstop/izstop iz
čolna. Gledano iz možnosti varnega vstopa s čolnom v vodo in izstopa iz vode, je lokacija pod
mlinom veliko bolje urejena in varna od tukaj opisanih obeh "dostopov" v Kampu Muhvič.
o KOT OB KOLPI
Območje pri Kotu ob Kolpi, predvideno za rekreacijo, se nahaja med asfaltirano cesto, ki
povezuje obkolpske vasice na območju Starega trga, ter samo reko Kolpo. Tik pod območjem
se nahaja jez Kot. Situacija je prikazana na Sliki 37. Območje je podolgovate oblike z
najdaljšima osema 170 in 65 metrov in meri približno 6.400 kvadratnih metrov (PISO, 2008).
V neposredni bližini je površina, primerna za ureditev parkirišča. Na območju so urejene
sanitarije, tako prenosne, kot tudi v gostinskem objektu pri jezu.
Nasploh je celotno območje lepo urejeno, označeno z opozorilnimi tablami in opremljeno z
igrali za otroke. Del območja tik ob Kolpi je namenjeno šotorišču. Zaradi občasnih visokih
pretokov bi bilo potrebno prostor za šotorišče premakniti bolj stran od Kolpe, na višjo teraso.
Rekreacijsko območje se nikjer ne razteza povsem do vode (Slika 37). Najverjetneje je vzrok
za to dejstvo, da je v rekreacijsko območje zajet samo prostor, namenjen šotorjenju. Vendar
pa je Kot zaradi tradicije in dobre gostinske ponudbe priljubljeno mesto za postanek oziroma
začetek ali konec poti s čolnom.
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Slika 37: RO Kot ob Kolpi

Vir: PISO (2008).
Pod jezom oziroma izza gostinskega objekta, ki je urejen nad nekdanjo mlinsko stavbo, je
urejen neke vrste zasilni dostop do vode. Zasilni zato, ker je pot do vode strma, voda pa je na
tem mestu tudi ob srednjih pretokih zelo nizka, zato je treba čoln kar nekaj časa vleči za seboj,
da pridemo do globlje vode.
Slika 38: Dostop do vode pod jezom v Kotu ob Kolpi

Vir: Simčič, 2008
V nadslapju je urejen približno 15 metrov dolg leseni pomol, ki povezuje slovenski breg z
jezom. Tukaj je omogočen privez za čolne, saj je voda mirna (fotografija pomola je v
poglavju Jezovi - Slika 6).
Območje v Kotu je po mojem mnenju bolj kot za vstopno-izstopno mesto primerno za
postajališče, saj je urejen kakovosten privez za čolne (ta omogoča varen izstop iz čolnov) in
površina za raznovrstno preživljanje prostega časa.
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o RADENCI
Pri Radencih se nahajajo 3 območja, namenjena rabi v rekreativne namene. Zaradi
medsebojne bližine in funkcionalne zaključenosti območja sem, z vidika možnosti ureditve
vstopno-izstopnega mesta, vsa tri območja obravnaval kot celoto. Kljub temu bom podal opis
vsakega manjšega območja posebej. V smeri od severozahoda proti jugovzhodu sem območja
označil s številkami od 1 do 3. Skladno s tem sem jih poimenoval Radenci 1, Radenci 2 in
Radenci 3 (Slika 39).
Območje Radenci 1 obsega zemljišče, na katerem se nahaja šotorišče. Je podolgovate oblike
in meri nekaj več kot 6.000 kvadratnih metrov (PISO). Do območja vodi zadnjih nekaj 10
metrov ozka makadamska pot. Tukaj je urejen tabor, ki ga že dolga leta zasedajo skavti in
taborniki. Dostop do vode ni primeren za vnos in iznos čolnov, saj je tukaj breg visok več kot
1 meter. Ob bregu se sicer nahaja majhen plavajoč splav, ki pa je po mojem mnenju
premajhen za varen vstop/izstop iz vode. Poleg tega do območja vodi ozka in slaba
makadamska pot, ki je komaj primerna za osebne avtomobile, ne pa za kombije s prikolicami.
Prav tako do sem težko pripelje (če sploh) komunalno vozilo.
Nekaj metrov južneje od skrajne južne točke območja Radenci 1 se začne območje Radenci
2. Le-to ima izrazito podolgovato obliko (v dolžino meri 350 metrov, v širino pa največ 27
metrov) in meri približno 7400 kvadratnih metrov (PISO). Območje poteka vzporedno s
tokom Kolpe, mimo jezu Radenci. Na tem delu poteka skozi rekreacijsko območje
makadamska cesta od južnega roba vse do mlina pri jezu Radenci. Vstop za čolne bi bil
mogoč takoj pod mlinom, kjer se nahaja obsežno prodišče, vendar je dostop do tam ozek, pa
tudi prostora za parkirišče in obračališče ni dovolj.
Slika 39: Lokacija rekreacijskih območij Radenci 1 - 3

Vir: PISO (2008).
Najvzhodnejše od vseh območij pri Radencih, Radenci 3, ima daljšo os pravokotno na tok
reke Kolpe in meri 5.800 kvadratnih metrov (PISO). Do njega vodi asfaltirana cesta, ki je
zadnjih nekaj 10 metrov makadamska. Območje se dotika najjužnejšega dela vasi. Do tega
območja je izmed opisanih treh dostop najlažji.
Največji problem pri dostopu z avtomobilom do tega območja (in območja Radenci 2, saj ju
veže ista dostopna pot) je pravokotni ovinek, kjer je cestišče ozko, vendar lahko vsak voznik z
malo truda izpelje ta ovinek. Ko smo enkrat dejansko na območju Radenci 3, se pred nami
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odpre široka terasa, na kateri je obsežno parkirišče. Na južnem delu območja, kjer se le-to
stika z vodo, je urejeno široko betonsko-kamnito stopnišče, po katerem je mogoč varen
prenos čolnov v/iz vode (Slika 40). Če bi se dostop do vode urejal na novo, bi se moral urediti
drugače; bodisi v obliki lesenih stopnic ali pa v obliki nasipa grobega materiala. Ker pa je do
posega že prišlo, je treba v nadaljnje preprečiti tovrstne neprimerne posege v brežine Kolpe.
Slika 40: Mesto za vstop in izstop iz Kolpe v Radencih

Vir: Simčič, 2008
Gledano v celoti, je izmed vseh treh rekreacijskih območij (Radenci 1 - 3) za ureditev
vstopno-izstopnega mesta najbolj primerno najjužnejše območje, Radenci 3. Območje
Radenci 1 namreč že ima svojo funkcijo (taborniško/skavtsko šotorišče), Radenci 2 pa je
slabo dostopno območje, ki je bolj primerno za individualno kopanje in sončenje.
Radenci 3 že sedaj izpolnjujejo več ali manj vse pogoje, potrebne za ureditev vstopnoizstopnega mesta. Na območju bi bilo potrebno bolje urediti parkirni prostor, saj sedaj čolnarji
parkirajo osebne avtomobile na travnati površini, kjer ni poskrbljeno za lovilce olj in
odpadnih voda. Povsem enostaven in učinkovit ukrep bi bil ograditev parkirišča, saj sedaj
ljudje parkirajo dobesedno kjer se jim zahoče. Tako bi edini večji poseg, poleg ureditve
parkirišča, predstavljal postavitev informativnih tabel. Odvoz odpadkov (ločeno zbiranje) in
prenosne sanitarije so urejeni.
Slika 41: Rekreacijsko območje Radenci 3 z Radensko steno v ozadju.

Vir: Simčič, 2008
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o BREG
Rekreacijsko območje Breg se nahaja na dvignjeni terasi nad Kolpo in poteka vzporedno s
tokom. Po površini meri skoraj 8.700 kvadratnih metrov (PISO). Od jezu Breg pri Špeharjih
je oddaljeno nekaj več kot 500 metrov. Do območja vodi ozka in strma, a dobro vzdrževana
makadamska pot, na kateri ni možnosti srečevanja z avtomobili.
Slika 42: RO Breg

Vir: PISO (2008).
Iz naselja Breg (pri jezu; Slika 42) se proti rekreacijskemu območju nadaljuje poljska pot.
Nikjer na tej poti ali pri hišah v naselju ni mogoče urediti površine za parkirišče.
Največja ovira za ureditev vstopno-izstopnega mesta je slaba prometna povezava. Poleg tega
je v smernicah za ureditev rekreacijskih površin ob Kolpi zapisano, da naj bi se objekti in
infrastruktura, namenjeni rekreaciji, gradili na območjih, ki so že degradirana. Tudi sicer v
Bregu ni nikoli bila priljubljena točka za vstop ali izstop čolnarjev (prej izjema kot pravilo),
ampak je to rekreacijsko območje bolj namenjeno tabornikom in skavtom, zato ni nobene
potrebe po ureditvi vstopno-izstopnega mesta v Bregu. Če so se čolnarji že odločali za
vstop/izstop iz Kolpe v Bregu, so to počeli pri jezu in ne 500 metrov nad njim, kjer se nahaja
rekreacijsko območje.
V kolikor bi se na tem območju uredilo vstopno-izstopno mesto, bi potrebno na bregu
odstraniti rastje, nato pa še opraviti večji gradbeni poseg na bregu, da bi naredili klančino, po
kateri bi se lahko čolne nosilo v vodo oziroma iz vode. Kot že rečeno, se rekreacijsko
območje nahaja na dokaj visoki terasi tik ob Kolpi, ki je tik ob vodi zaraščena.
o DALNJE NJIVE 1
Zaradi večje medsebojne oddaljenosti območij v bližini naselja Dalnje Njive sem ju
obravnaval posamično.
Območje Dalnje Njive 1 se nahaja tik ob Kolpi in je obdano z gozdom in grmičevjem. Po
površini meri nekaj manj kot 2.500 kvadratnih metrov (PISO). Do območja vodi ozka
makadamska pot, neurejena za dostop z avtomobilom. Največjo pomanjkljivost torej
predstavlja dostop do območja. Na območju ni niti osnovne komunalne infrastrukture, saj je
to območje namenjeno bolj osebni rabi – individualno preživljanje prostega časa.
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Slika 43: RO Dalnje Njive 1

Vir: PISO (2008).
o DALNJE NJIVE 2
Približno 900 metrov jugovzhodno od Dalnjih Njiv 1 se nahaja območje Dalnje Njive 2.
Razteza se na nizki terasi ob Kolpi pri jezu Severin in meri 6.700 kvadratnih metrov (PISO).
Pot k temu območju zavije iz ceste Dalnje Njive - Špeharji.
Slika 44: RO Dalnje Njive 2.

Vir: PISO (2008).
Slika 45: Dostopna pot do rekreacijskega območja Dalnje Njive 2.

Območje je z osebnim avtomobilom zelo težko dostopno,
lahko rečemo da je cesta mestoma celo neprevozna. Do
sem namreč vodi strma in neurejena makadamska pot, ki
ponekod spominja na gozdno pot.

Vir: Simčič, 2008
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Tudi neposreden dostop do vode je tukaj otežen, saj je breg zaraščen in dvignjen nad Kolpo.
V primeru ureditve vstopno-izstopnega mesta na tem območju, bi torej morali opraviti
ogromno prilagoditvenih del na cesti, ki do sem vodi in na samem obrežju. Ravno zaradi
težkega dostopa in neatraktivnosti lokacije, je ureditev tega območja v vstopno-izstopno
mesto nesmiselna.
Na tem območju pa se pojavlja še en problem. Dolina reke Kolpe in s tem struga, je ozka
(približno 80 metrov pri jezu Severin), zato visoke vode hitro prestopijo bregove. Na obrežju
je to vidno tako, da so v vejah in grmičevju, ki se nahaja tudi do 1 meter nad bregom,
zataknjene razne vrečke in ostale smeti. Tudi zaradi občasnih visokih voda, ki prestopijo
bregove, ureditev vstopa in izstopa iz Kolpe na tem mestu ni priporočljiva.
o DAMELJ
Kilometer in pol vzhodno od najjužnejše točke Slovenije (Kot pri Damlju; 45º25′18′′ s.g.š., 15
º 10′56′′ v.g.d.; vir: Geografske koordinate…, 2008) se nahaja rekreacijsko območje Damelj.
Območje ima obliko trikrake zvezde in meri več kot 8.300 kvadratnih metrov (PISO). Tu sta
izgled in funkcija terase ob jezu Damelj že prilagojena rekreativnim namenom. Na
slovenskem bregu je namreč od jezu gorvodno urejena plaža in šotorišče s sanitarnimi
prostori (zidana stavba s tekočo vodo).
Slika 46: RO Damelj

Vir: PISO (2008).
Severno od jezu je urejen prostor za šotorišče. Problem predstavlja dostop z avtomobilom do
rekreacijskega območja ob Kolpi, saj je nadmorska višina med rečno teraso in naseljem, iz
katerega pride cesta, kar velika. Tukaj cesta naredi oster zavoj (oznaka na Sliki 46) in skupaj s
strmim cestiščem to povzroča nemalo težav pri dostopu. V primeru prevoza prikolice pa je
direktna izpeljava zavoja nemogoča in vozilo se mora obrniti nekje na poti proti Kotu pri
Damlju. Od ceste Vinica – Sinji vrh pa do naselja Damelj je asfaltno cestišče obnovljeno in
utrjeno.
Na tem območju sta vožnja in parkiranje prepovedani, do Kolpe se lahko spustijo samo
komunalna in dostavna vozila. Veliko parkirišče je urejeno ob vstopni cesti v naselje Damelj,
ki pa je približno 600 metrov oddaljeno od "plaže" - območja ob jezu Damelj, predvidenem za
rekreacijo. Ugotavljam, da v primeru Damlja največji problem predstavlja dostop do
rekreacijskega območja, medtem ko je za ostale potrebe poskrbljeno (sanitarije, zbiranje
odpadkov in odvoz odpadkov).
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o OTOK
Območje se nahaja ob istoimenskem jezu in je najmanjše med vsemi opisanimi območji, saj
meri le 1.160 kvadratnih metrov (PISO).
Dostop do območja je zelo slab, saj sem vodi strma in poškodovana makadamska pot brez
razširitev. Sedanja raba tal na tem območju je travnik, ponekod je na njem tudi sadno drevje.
Zemljišča ob jezu so v privatni lasti. Turizem v obliki kampiranja na tem območju ni razvit,
največji problem pa predstavlja prav težaven dostop.
Slika 47: RO Otok

Vir: PISO (2008).
Možnosti za parkiranje so neugodne, saj pot, ki vodi do območja, pelje mimo privatnih parcel.
Tudi sicer na območju ni tako velike sklenjene površine, primerne za ureditev parkirnega
prostora.
Tudi dostop do vode je otežen, saj je slovenski breg visok okoli 2 metra in strmo odsekan.
Tako so za maloštevilne plavalce urejene lesene lestve. Večina čolnov, ki so v lasti tukajšnjih
lastnikov, je v vodi privezanih za dalj časa, saj je vnos in iznos čolnov iz vode otežkočen
ravno zaradi visokega in strmega brega.
o UČAKOVCI
Slika 48: RO Učakovci

Vir: PISO (2008).
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V Učakovcih se dolina reke Kolpe že precej razširi in tukaj je dostop do vode lažji in hitrejši
kot na višjeležečih mestih, saj je v bližini glavna cesta Vinica - Črnomelj. Proti
rekreacijskemu območju Učakovci vodi asfaltirana cesta iz Vinice. Iz ceste se odcepi utrjena,
a slabo vzdrževana makadamska pot, ki po približno 200 metrih pripelje do razširitve tik ob
vodi. Po površini je to območje med manjšimi, meri namreč 4.700 kvadratnih metrov (PISO).
Razprostira se dolvodno od jezu Učakovci – Papov mlin.
Ob vodi je parkiranje prepovedano (resda samo z lesenimi tablami, tako da ne vem, kako je z
lastništvom parcel), pa tudi nasploh je možnosti za parkiranje avtomobilov bolj malo. Možna
rešitev bi bila razširitev makadamske poti v tolikšni meri, da bi bilo omogočeno varno bočno
parkiranje. Takšna ureditev je veljala tudi približno 10-15 let nazaj, ko je bilo tukaj
priljubljeno kopališče ljudi od blizu in daleč. Takrat je bilo tukaj priljubljeno napajališče,
predvsem za govedo, saj so okoliški kmetovalci imeli več živine.
Slika 49: Južni del rekreacijskega območja Učakovci

Največjo oviro za ureditev
vstopno-izstopnega mesta
predstavlja dejstvo, da je ob
visokih vodah, ki so
posledice
nekajdnevnega
deževanja v zgornjem toku
reke Kolpe, skoraj celotna
uravnava ob Kolpi pod
vodo. Zato so tukaj tla
vlažna, muljasta in blatna.

Vir: Simčič, 2008
Glede na to, da sta dokaj blizu dve lokaciji, bolj primerni in že sedaj bolj opremljeni za
ureditev vstopno-izstopnega mesta (Kot/Damelj in Vinica), ne vidim potrebe po urejanju
prostora za potrebe čolnarjenja. Sicer je bilo v Učakovcih predvsem priljubljeno kopališče,
čolnarji se tukaj le redko ustavljajo oziroma vstopajo ali izstopajo iz Kolpe - gre prej za
izjemo kot pravilo.
o VINICA
Najbolj vzhodno ležeče obvodno rekreacijsko območje na proučevanem odseku leži v Vinici.
Gre za največje območje, saj ima površino skoraj 25.000 kvadratnih metrov (PISO). Celotno
območje je uravnano in dobro dostopno. Nahaja se na najnižji terasi reke Kolpe, nad njim pa
se dviga stari del naselja z gradom.
Dostop do rekreacijskega območja Vinica je enostaven; edini večji problem lahko predstavlja
zavoj pri mednarodnem mejnem prehodu Vinica, kjer se iz glavne ceste Črnomelj – MP
Vinica pod kotom 180º odcepi cesta proti rekreacijskemu območju. Rešitev je obračanje
prevoznega sredstva nekaj metrov naprej, kjer se nahaja razširitev cestišča v okviru MP
Vinica. Druga težava pri dostopu do območja (od zavoja pri mednarodnem mejnem prehodu
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Vinica) pa je ozko cestišče, ki ima na eni strani strmo pobočje, na drugi strani pa bodisi
travnik, bodisi ograjo. Večje razširitve niso mogoče, zato so na nekaj mestih urejene lokalne
razširitve, da se lahko srečata dve vozili.
Na tem območju se nahajata dva kampa, in sicer starejši Kamp Vinica (vzhodno) ter novejši
Avtokamp Katra. V obeh kampih so urejene sanitarije in odvoz komunalnih odpadkov. Na
voljo je veliko površin za aktivno preživljanje prostega časa (igrišča za nogomet in odbojko,
mize za namizni tenis, igrala za otroke,...).
Slika 50: RO Vinica

Vir: PISO (2008).
V Kampu Vinica, kjer so urejene betonske stopnice za dostop v vodo, se nahaja opozorilna
tabla, ki prepoveduje izstop s čolni iz vode na tem mestu. Vzrok za to vidim v dejstvu, da je
tukaj zelo priljubljeno kopalno območje, in najverjetneje je vstop/izstop s čolni iz Kolpe tukaj
prepovedan zaradi navzkrižja interesov. Izstop s čolni je mogoč približno 100 metrov
vzhodno od tega mesta, na skrajnem vzhodnem robu rekreacijskega območja, kjer je na breg
pritrjen plavajoči splav (Slika 51).
Slika 51: Plavajoč splav v Kampu Vinica.

Vir: Simčič, 2008
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"Slaba stran" tega splava je to, da je levo in desno od njega breg poraščen z rastlinjem, prav
tako pa tudi rečno dno, zato mestu ne moremo pripisovati prevelike "atraktivnosti". Vseeno to
ne predstavlja nobene ovire za varen in enostaven izstop iz čolna na suho. Dobra stran te
lokacije je neposredna bližina parkirišča in sanitarij. Z avtomobilom ali kombijem (lahko tudi
s prikolico, saj je prostora dovolj) se namreč lahko pripeljemo vsega 20 metrov stran od
splava, tako da čolna ne rabimo nositi daleč.
V bližini Kampa Katra je načeloma urejeno mesto za vstop in izstop s čolni v Kolpo v obliki
širokih in dolgih betonskih stopnic, ki vodijo v Kolpo. Problem pri tej lokaciji je ta, da ne
spada v rekreacijsko območje oziroma v Kamp Katra, zato je pot od stopnic do kampa ozka in
nevzdrževana, pa tudi nasploh neprimerna za prenos čolnov do najbližjega parkirišča.
Slika 52: Zračni posnetek RO Vinica.

Vir: Šaver, 2004
Na zgornji fotografiji (Slika 52) je z oznako 1 označen plavajoč splav v Kampu Vinica, ki
predstavlja najprimernejšo točko za izstop s čolni iz vode v rekreacijskem območju Vinica. Z
oznako 2 je označeno mesto v bližini Avtokampu Katra, kjer so na obrežju urejene betonske
stopnice. Predvsem zaradi odmaknjenosti stopnic od kampa in težjega dostopa, je ta lokacija
neprimerna za ureditev vstopno-izstopnega mesta. Z oznako 3 je označen težaven zavoj pri
mejnem prehodu Vinica.
Na spodnjem jezu (Pribanjci-Prokšelj) sta vidni dve mesti, kjer je jez nekoliko poškodovan in
se preko njega pretaka nekoliko večja količina vode tudi ob nizkih pretokih. V skrajnem
desnem zgornjem kotu slike je viden jez Vinica - Benetič.
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Nekatera območja izmed opisanih so že po tradiciji bolj priljubljena od drugih. Po osebnih
izkušnjah in navedbah izposojevalcev čolnarske opreme so najbolj priljubljena mesta za
začetek in konec čolnarjenja tam, kjer se bodisi nahaja baza kakšnega izmed izposojevalcev
opreme ali pa je dostop z avtomobili in prikolicami najlažji. Izmed opisanih območij,
planiranih za rekreacijo, so takšna območja v Dolu (ponudnik, dostop, tradicija), Radencih
(ponudnik, dostop, tradicija), Damlju (tradicija) in Vinici (ponudnik, dostop, tradicija). Tudi
izposojevalci čolnarske opreme imajo izdelane načrte oziroma že ob izposoji opreme dajo
čolnarjem na izbiro nekaj lokacij, kamor jih lahko prepeljejo.
Poleg naštetih pa obstajata še dve območji, katerih raba sicer ni namenjena rekreaciji, si pa
kljub temu zaslužita tehten premislek o morebitni ureditvi vstopno-izstopnega mesta. Prvo je
območje v Prelesju (neposredno ob istoimenskem jezu), drugo pa območje pri Kotu pri
Damlju (ob jezu Damalj - Klanac II).
• Prelesje
Območje v Prelesju ima zaradi velike turistične vloge (tam se nahaja znano gostišče in
prenočišče), enostavnega dostopa in razvijajočih gostinskih zmogljivosti pomembno vlogo
tudi pri čolnarjenju na Kolpi. Tukaj je namreč priljubljeno mesto za vstop v Kolpo in izstop iz
nje s čolni.
Dostop do Prelesja je enostaven, saj se nahaja tik ob asfaltirani cesti, ki pelje proti Fari.
Neposredno ob jezu, kjer je primerno mesto za vnos in iznos čolnov iz Kolpe, se nahaja
gostišče, ob njem pa stavba z apartmaji. Za prenočišča je torej poskrbljeno, prav tako za
zadosti veliko parkirišče. Prav tako je lastnik zemljišča in pripadajočih objektov poskrbel za
komunalno ureditev, saj tukaj obratuje privatna čistilna naprava (!), kar je velika, a
dobrodošla redkost.
Slika 53: Potencialno vstopno-izstopno mesto Prelesje

Vir: PISO (2008).
Kljub temu, da je med Dolom in Prelesjem zelo majhna razdalja (loči ju vsega 800 metrov
rečnega toka), bi zaradi priljubljenosti, razbremenitve obeh točk in zelo enostavnega dostopa
do obeh območij bilo smiselno razmisliti o ureditvi vstopno-izstopnega mesta na obeh
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območjih. V prostorskih planih občine Črnomelj (2003) je tudi v Prelesju namreč predvideno
vstopno-izstopno mesto. Možni lokaciji za ureditev vstopno-izstopnega mesta v Prelesju sta
celo dve - nad in pod jezom. Potrebno bi se odločiti le za eno in po mojem mnenju je
primernejša lokacija pod jezom (približno 100 metrov dolvodno); na tem mestu bi treba bolje
urediti dostop do vode.
• Kot pri Damlju
Zanimiva in izvedljiva alternativa območju ob jezu v Damlju kot vstopno-izstopnemu mestu
bi bila površina nekje na pol poti med Damljem in Kotom pri Damlju. Trenutno imajo
tukajšnja zemljišča status najboljših kmetijskih zemljišč. V prihodnosti se naj bi na podlagi
utemeljenih argumentov lahko spreminjalo namembnosti prostorskih enot. V kolikor bi se
izkazal interes za ureditev vstopno-izstopnega mesta prav tukaj, bi lahko prišlo do spremembe
namenske rabe prostora.
V Prostorskih načrtih občine Črnomelj (2003) je pri naselju Kot pri Damlju predvideno
vstopno-izstopno mesto, čeprav tam ni območja, predvidenega za rekreacijo. Razlog za to je
najverjetneje enostaven dostop, tako do rečnega brega, kot do same vode, saj do sem vodi na
novo asfaltirana cesta iz vasi Damelj, ki v celoti poteka ob vznožju vzpetine Sebetih.
Območje, kjer bi se lahko nahajalo vstopno-izstopno mesto Kot pri Damlju, je prikazano na
Sliki 54 (za lažjo predstavo o izoblikovanosti površja sem uporabil 3D prikaz). Nahaja se
približno 500 metrov pred naseljem Kot, na zemljišču med cesto Damelj – Kot in Kolpo.
Vzporedno s predlagano lokacijo se nahaja jez Damalj – Klanac II.
Slika 54: Lokacija potencialnega vstopno-izstopnega mesta Kot pri Damlju

Vir: Kot pri Damlju (2008).
Z vprašanjem lastništva in namembnosti zemljišč se v tem primeru namerno ne ukvarjam, saj
gre samo za predlog lokacije vstopno-izstopnega mesta.
Lokacija, kjer bi se lahko nahajalo vstopno-izstopno mesto, predvsem zaradi enostavnejšega
dostopa kot v Damlju, je že sedaj lepo urejena, in sicer v obliki zasebnega prostora za piknik.
Tukaj se nahajajo prenosni WC-ji, nekaj je tudi miz in klopi. Vse kaže, da je lastnik zemljišča
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mislil tudi na mesto, primerno za vnos in iznos čolnov iz Kolpe (Slika 55). Pri vstopu na
območje nas pričaka informativna tabla, na kateri je razvidno, da ima lastnik zemljišča
registrirano dejavnost izposojevalca plovil in opreme (kot tak, si pridržuje pravico, da v
primeru neugodnih vremenskih ali vodnih razmer zavrne izposojo plovil in opreme).
Slika 55: Možna lokacija vstopno-izstopnega mesta pri Kotu pri Damlju.

Prikazano mesto se nahaja
približno 20 metrov pod
jezom, kjer je voda povsem
mirna in plitva, tako da je
vstop v čoln in izstop iz njega
ter njegov vnos/iznos iz Kolpe
popolnoma enostaven.
V ozadju je viden hrvaški del
jezu Damalj - Klanac II.

Vir: Simčič, 2008
Gledano iz vidika lažjega dostopa in možnosti ureditve parkirišča, je območje pri Kotu veliko
ugodnejša alternativa od območja v Damlju. Glede na to, bi bilo smiselno pri Kotu urediti
vstopno-izstopno mesto, v Damlju pa postajališče, saj je tam že sedaj večji prostor, namenjen
šotorišču in preživljanju prostega časa.

Ožji izbor območij, primernih za ureditev vstopno-izstopnih mest
Širši izbor območij, primernih za vstopno-izstopna mesta, sem torej opravil na podlagi enega
kriterija. Kot potencialna vstopno-izstopna mesta sem namreč določil vsa tista območja
neposredno ob Kolpi, katerih namenska raba v prostorskem planu je območje za rekreacijo.
Tem sem dodal še dve območji, ki temu kriteriju sicer ne ustrezata (Prelesje ter Kot pri
Damlju), vendar je v prostorskih planih občine Črnomelj na obeh lokacijah predvideno
vstopno-izstopno mesto, pa tudi pogoji za ureditev vstopno-izstopnih mest so tukaj primerni.
Nato sem vsako izmed teh območij vrednotil še z vidika dopolnilnih kriterijev, ki pa so zelo
pomembni pri določanju ustreznih vstopno-izstopnih mest.
Izbral sem naslednje dopolnilne kriterije:
• dostop z avtomobilom (upošteval sem kvaliteto cestne podlage, širino cestišča,
kategorijo cestišča);
• prostor za parkirišče (večje/manjše; 5-10 avtomobilov); na mestih, kjer se bodo uredila
vstopno-izstopna mesta in s tem parkirišča za avtomobile, bi morala parkirišča biti
opremljena z lovilci olj, da se prepreči morebitno razlitje olj in drugih tekočin v
površinsko in podzemno vodo; parkirišča so pomembna zato, da se lahko ponudniki
ali čolnarji sami pripeljejo na vstopno/izstopno mesto in tam izložijo/naložijo čoln;
• dostop do vode; na vstopno-izstopnem mestu mora biti dostop do vode čim lažji, se
pravi dovolj širok in položen; voda na tem mestu naj ne bo globoka;
• pogoji za vzpostavitev komunalne infrastrukture (prenosni sanitarni zabojniki,
zabojniki za smeti, vodovod, kanalizacija).
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Idealne razmere na območjih za ureditev vstopno-izstopnih mest bi bile podobne naslednjim:
• asfaltirana cesta širine 3m z utrjenimi bankinami (da se lahko srečata nasproti vozeči
vozili);
• parkirišče za najmanj 10 avtomobilov;
• lahek in varen dostop do vode (travnata ali peščena brežina);
• prostor za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov;
• prostor za najmanj dva (M in Ž) prenosna sanitarna zabojnika ali zidane sanitarije.
Pri določanju ustreznosti območij na podlagi dopolnilnih kriterijev sem se odločil za
tristopenjsko ocenjevanje:
• 1 oz. neprimerno (urejanje stanja bi bilo preveč obremenilno za okolje ter preveč
energijsko in stroškovno potratno);
• 2 oz. pogojno primerno (potrebna prilagoditvena dela);
• 3 oz. primerno (sedanje stanje ustreza zahtevam);
Za lažjo primerjavo vrednotenja potencialnih lokacij, primernih za ureditev vstopno-izstopnih
mest z vidika izbranih kriterijev, sem uporabil matrično predstavitev (Tabela 12).
Tabela 12: Matrična predstavitev ocen primernosti območij za vstopno-izstopna mesta

območje
Dol
Prelesje
Kot ob Kolpi
Radenci 1
Radenci 2
Radenci 3
Breg
pri
Špeharjih
Dalnje Njive
1
Dalnje Njive
2
Kot
pri
Damlju
Damelj
Otok
Učakovci
Vinica

dostop z
avtomobilom

prostor za
parkirišče

dostop do
vode

3
3
3
2
3
2

3
3
2
1
1
3

3
2
2
2
3
3

pogoji za
vzpostavitev
komunalne
infrastrukture
3
3
3
3
2
3

2

1

1

3

7

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

2
1
2
2

1
2
2
3

3
2
3
3

3
2
2
3

9
7
9
11

skupna
ocena
12
11
10
8
9
11

Ko sem posamezna območja, predvidena za rekreacijo, ovrednotil na podlagi opisov in
terenskega dela, sem skupno oceno določil v obliki vsote ocen pri posameznih dopolnilnih
kriterijih. Pri skupni oceni se tako vidi, katera rekreacijska območja so na podlagi izbranih
kriterijev najbolj primerna za vstopno-izstopna mesta, in katera izmed njih so za to povsem
neprimerna. Območja, ki nimajo najvišje ocene, bi lahko (ob izpolnjevanju določenih
pogojev) poleg najbolje ocenjenih tudi bila primerna za postajališča/prenočišča.
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Kot območja, primerna za ureditev vstopno-izstopnega mesta, sem smatral tista, ki so pri vseh
dopolnilnih kriterijih dosegla popolno oceno (skupna ocena 12) ali pa so pri le enem
dopolnilnem kriteriju dosegla oceno pogojno primerno (poleg popolnih ocen pri ostalih treh
dopolnilnih kriterijih; skupna ocena 11).
Kljub jasnosti točkovnega ocenjevanja sem pri končnem določanju primernih lokacij naletel
na dve dilemi:
•

Prvo je predstavljala meja, pri kateri določiti primernost za ureditev vstopnoizstopnega mesta. Zaradi očitne "prevlade" petih najbolj primernih mest sem mejo
postavil na 11 točk. Ob pogledu na tabelo se morda ne zdi logično, da območja v Kotu
ob Kolpi ne smatram primernega za ureditev vstopno-izstopnega mesta, čeprav je
"doseglo" 10 točk. Razlog za to je dokaj enostaven in je predvsem praktične narave.
Poleg omenjenih kriterijev sem se držal tudi načela, da naj bi bila vstopno-izstopna
mesta nekako logično medsebojno razporejena, glede na dosedanje trende in dejanske
potrebe. V tem primeru sta se zaradi že opisanih razlogov kot primerni lokaciji za
vstopno-izstopno mesto izkazali tako Dol kot Prelesje, čeprav sta oddaljena vsega 800
metrov. Če bi se vstopno-izstopno mesto nahajalo tudi v Kotu, bi to pomenilo veliko
koncentracijo vstopno-izstopnih mest na zelo kratki razdalji (v tem primeru bi se na
razdalji dobrih 1.800 metrov nahajala 3 vstopno-izstopna mesta). Naslednje območje,
primerno za vstopno-izstopno mesto, Kot pri Damlju, leži 9.900 metrov dolvodno od
Radencev, Vinica pa nadaljnjih 9.000 metrov dolvodno od Kota pri Damlju. Ker
celoten proučevan odsek Kolpe ni tako dolg (24,7 km), se ne zdi smiselno postavljati
vstopno-izstopna mesta preveč na gosto. Ob izbranih petih bi bile razdalje med njimi
približno 800 m, 4.700 m, 9.900 m in 9.000 m.

•

Druga je bila dilema pri izbiri lokacij Kot pri Damlju - Damelj. Na strani Damlja je
bila v tem primeru predvsem tradicija, saj je območje ob jezu Damelj že od nekdaj
priljubljena točka, tako čolnarjev, kot plavalcev. Mesto ima v glavah obiskovalcev
"veliko težo" in vsekakor prednost pred Kotom pri Damlju, kjer gre za skoraj povsem
novo lokacijo. Vendar sem se pri izbiri Kota pri Damlju bolj kot na tradicijo
osredotočal na naravne danosti, pomembne za ureditev vstopno-izstopnega mesta. V
izbranem primeru sta veliko lažji dostop do območja ter možnosti parkiranja, kar je
predstavljalo glavni jeziček na tehtnici. Poleg tega je v dolgoročni strategiji urejanja
prostora občine Črnomelj predvidena tudi možnost spreminjanja namembnosti
zemljišč, v kolikor bi interese imel lastnik in/ali občina. Ker je občini Črnomelj v
interesu, da čim prej določi režim čolnarjenja ob Kolpi in s tem določi vstopnoizstopna mesta, ta možnost ni izvzeta. Ostale razmere, kar se tiče dostopa do vode in
komunalne opremljenosti, so v obeh območjih iste. Seveda pa to ne pomeni, da v
Damlju ni primerna lokacija za prenočevanje čolnarjev.

Ko sem opravil z obema težavama, sem dokončno določil primerna območja. Vsoto 12 oz. 11
točk so dosegla 3 območja, predvidena za rekreacijo (RO Dol, RO Radenci 3 in RO Vinica),
ter območji Prelesje ter Kot pri Damlju.
Na tem mestu velja omeniti dejstvo, da so na občini Črnomelj leta 2002 pri oblikovanju
delovne različice "Odloka o ureditvi plovbe v občini" (pri delovni različici je tudi ostalo, saj
odlok do danes še ni bil sprejet) kot vstopno-izstopna mesta definirali zemljišča ob jezovih na
naslednjih lokacijah: Prelesje, Kot ob Kolpi, Srednji Radenci, Damelj in Vinica (Dol ni
omenjen, ker spada v občino Kočevje). Zanimive so bile pripombe, ki so jih postavili
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sodelujoči v razpravi. Med drugim je eden izmed ponudnikov čolnarske opreme predlagal, da
bi za domačine poleg "standardnih", uredili še nekaj dodatnih vstopno-izstopnih mest. Tako
naj bi npr. v Prelesju nad jezom bilo vstopno-izstopno mesto za "zunanje čolnarje", pod istim
jezom pa za domačine. Kaj je razlog za tako razmišljanje, ne vem, upam pa si trditi, da gre za
zgrešeno razmišljanje. Tako domačini kot ostali obiskovalci, ki na Kolpo pridejo bodisi zaradi
čolnarjenja, bodisi zaradi kopanja, bi morali imeti enake pravice in dolžnosti do narave. Pri
tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, ki pa naj bodo enotni in ne
ustvarjajo različnih skupin uporabnikov.
Pri izbranih območjih je potrebno za popolno ureditev vstopno-izstopnega mesta urediti
parkirišča (lovilci olj) in namestiti informativne table (seveda po sprejetju občinskega Odloka
o režimu čolnarjenja na Kolpi), ki bi vsebovale vse pomembne informacije, potrebne za varno
čolnarjenje.
Tako bi informativne table morale obvezno vsebovati:
• režim čolnarjenja na Kolpi;
• seznam vstopno-izstopnih mest;
• seznam postajališč/prenočišč;
• pregledno
karto
območja z
lokacijami
vstopno-izstopnih mest
postajališč/prenočišč;
• seznam naravnih in kulturnih znamenitosti ob Kolpi;
• opozorilo, da čolnarji izvajajo vse dejavnosti na in ob reki na lastno odgovornost.

ter

Informativne table bi morale imeti enotno topologijo in ureditev, urejeno pa bi moralo biti
tudi plačevanje parkirnine oziroma nadomestila za vstop v vodo. Zbrana sredstva bi se
porabljalo za urejanje in vzdrževanje vstopno-izstopnih mest.
Pomemben odlok, ki ga je potrebno upoštevati pri urejanju vstopno-izstopnih mest ob Kolpi,
je Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi, ki ga je občina Črnomelj objavila v Uradnem
listu RS št. 53/2008, z dnem 30.05.2008.
Omenjeni odlok namreč, v času poletne turistične sezone (od 1. maja do 30. septembra), poleg
veljavnih prostorskih aktov občine, dodatno določa režim na področju prometa, parkiranja in
druge rabe obravnavanega prostora. Najpomembnejši so členi, ki določajo režim parkiranja
ter omogočajo lastnikom oziroma najemnikom parkirišč pobiranje parkirnine. Le-ta pa naj se
namensko porablja, med drugim tudi za povračilo stroškov urejanja in vzdrževanja parkirišč.

5.2.2. Postajališča s prenočišči
Kot že omenjeno, je pred kratkim stopil v veljavo Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi
(2008). Le-ta poleg režima parkiranja in vožnje na širšem območju ob Kolpi določa tudi
režim kampiranja. Kampiranje, postavljanje šotorov in taborjenje je tako dovoljeno samo v že
urejenih kampih oziroma na območjih, ki so v te namene predvideni v prostorskih aktih
občine. Ta območja ustrezajo območjem, predvidenim za rekreacijo. Vsa tovrstna območja so
opisana v poglavju Vstopno-izstopna mesta.
Ker se veliko čolnarjev odloča za večdnevne spuste (največkrat gre za dvodnevne), je
potrebno ob Kolpi poleg vstopno-izstopnih mest urediti tudi postajališča, kjer je čolnarjem
omogočeno aktivno preživljanje prostega časa in prenočevanje (tukaj je mišljeno
prenočevanje v naravi oziroma v šotorih). Seveda lahko tudi vstopno-izstopna mesta
izpolnjujejo te pogoje, tako da ima eno območje lahko dvojno funkcijo:
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• mesto za vstop in izstop s čolni iz vode;
• prostor za prenočišče (kamp, šotorišče).
Glavna poteze postajališč morajo biti površina, kjer se lahko postavi šotore in opremljenost z
zabojniki za odpadke.
V petih območjih, ki so pri izbiri primernih vstopno-izstopnih mest prejela najvišjo oceno, je
situacija takšna, da je prav na vseh lokacijah poskrbljeno za čolnarje, če se odločijo za
prenočevanje. V Dolu se tako nahaja urejen kamp z vso pripadajočo infrastrukturo, ista je tudi
situacija v Radencih (prenočevanje je načeloma pogojeno z izposojo čolnarske opreme pri
lastniku kampa) in Vinici (kot že omenjeno, dva kampa). Prelesje premore velik objekt z
apartmaji, poleg tega objekta pa je možno tudi kampiranje v šotorih. V Kotu pri Damlju pa je
prenočevanje mogoče na obsežni travnati površini, predvideni za piknike, in sicer v dogovoru
z lastnikom zemljišča.
Poleg vseh petih območij, najbolj primernih za ureditev vstopno-izstopnega mesta, so za
postajališče in prenočevanje čolnarjev ter ostalih uporabnikov prostora ob Kolpi primerna tudi
naslednja mesta:
• Kot ob Kolpi (urejen prostor za šotorišče tik ob vodi);
• Breg pri Špeharjih (v tem primeru je čolne potrebno pustiti nekje v bližini jezu na
bregu, ali pa jih prenesti 500 metrov do šotorišča);
• Damelj (urejen prostor za šotorišče tik ob vodi).
Ostale lokacije so za prenočevanje na prostem z vidika postavljenih kriterijev neprimerne:
• obe območji pod Dalnjimi Njivami sta iz vode težko dostopni oziroma nedostopni;
prav tako na teh območjih ni nobene infrastrukture;
• pri Otoku so vsa zemljišča v privatni lasti, obiskovalci so maloštevilni; tudi sicer na tej
lokaciji predvsem zaradi težkega dostopa in privatnega lastništva kampiranje ni
razvito;
• v Učakovcih ni nobenega prostora za kampiranje, pa tudi sicer je lokacija z vidika
preživljanja prostega časa dokaj "neatraktivna".
Čolnarji, ki so na večdnevnem izletu po Kolpi, pa lahko prenočijo tudi drugače kot v šotorih.
V Dolu, Prelesju in Sodevcih lahko namreč prenočijo v apartmajih, saj se tukaj pospešeno
razvija kmečki turizem. Ponekod pa se da za prenočišče dogovoriti tudi z domačini. Domačini
igrajo pomembno vlogo tudi pri gostinski ponudbi na obravnavanem odseku Kolpe.
Neposredno ob vodi je gostinska ponudba na tem delu Kolpe namreč bolj skromna, če
upoštevamo samo gostišča: Madronič v Prelesju, Okrepčevalnica Kolpa v Kotu ob Kolpi,
turistična kmetija Žagar v Damlju (Poljanska dolina…, 2007). Ravno belokranjski domačini
mimoidočim vedno rade volje ponudijo kaj za pod zob, pa naj gre za zelo znano belokranjsko
pogačo, jabolčni štrudelj ali požirek domačega žganja.
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Karta 8: Predlagane lokacije za ureditev vstopno-izstopnih mest ter postajališč (Dol - Vinica)
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5.2.3. Naravne in kulturne znamenitosti ob Kolpi
Kolpe ne krasi le lepota njenega toka in doline, temveč tudi naravna in kulturna dediščina, ki
lahko predstavlja pomembno dopolnilo turistične in rekreacijske ponudbe. Glavna
znamenitost in atrakcija je seveda sama reka Kolpa, ki jo dopolnjuje značilna kulturna krajina
z značilno stavbno dediščino in skrbno obdelanim kraškim svetom.
Za floristične in favnistične navdušence so najbolj zanimiva topla strma pobočja nad Radenci
in Sodevci. Znotraj celotnega parka je poleg reke Kolpe posebno varstvo namenjeno 16
naravnim in 41 kulturnim spomenikom, na obravnavanem odseku pa je 7 naravnih
spomenikov: reka Kolpa, gozdni rezervat Dečina, Velika stena nad Radenci, kraška jama
Kobiljača pri Dalnjih njivah, Fortunova brajda na Sinjem vrhu, jama v kamnolomu v Sečjem
selu in Grajska lipa v Vinici (Uredba o krajinskem…, 2006).
Karta 9: Naravne vrednote v Krajinskem parku Kolpa na odseku Stari trg – Vinica

Vir: Uredba o krajinskem…, 2006.
Vasice na obravnavanemu odseku Kolpe že same po sebi nudijo prijetno okolje za kratek
sprehod in ogled vaškega načina življenja (čeprav je ponekod ob domačijah parkiranih več
avtomobilov kot traktorskih priključkov); večino vasic povezujejo razne obkolpske pohodne
poti.
Glavna ideja naravovarstveno primernega čolnarjenja ne zajema le čolnarjenja kot
preživljanja časa v čolnu in čim hitrejšega premagovanja poti med točko A in B. Poleg tega
obsega tudi doživljanje narave ter ogled naravnih in kulturnih znamenitosti ob poti. Sem
namreč mnenja, da bi potrebno čolnarje vzpodbujati k temu, da bi se na vstopno-izstopnih
točkah in postajališčih ustavili ter si vzeli čas za ogled njim zanimivih reči. Predpogoj za to je
seveda zadostna količina časa, tako da bi si na proučevanem odseku Kolpe treba vzeti npr.
dva dni časa, da bi si lahko ogledali večino znamenitosti. Vendar pa tudi ob enodnevnem
izletu ostane nekaj časa za hiter ogled vsaj nekaj takšnih točk.
Določene zanimivosti si lahko ogledamo v neposredni bližini Kolpe, za nekatere pa si je
potrebno vzeti več časa, tudi pol dneva ali več.
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• Dol - Kozice
Iz Dola vodita na Kozice, 730 metrov visoko prepadno ostenje nad Kolpo, dve krožni poti.
Obe sta markirani, in vzameta od približno 3 (krajša, a bolj strma) ali 6 ur hoje (daljša, bolj
"pohodniška"). Na dokaj kratki razdalji mora obiskovalec premagati kar 640 metrov višinske
razlike, ob tem pa si lahko ogleda ruševine samotnih domačij. Na vrhu je obiskovalec
nagrajen z razgledom na dolino Kolpe, ki jemlje dih. Poleg klopi za oddih in občudovanje
narave, je na vrhu urejeno tudi vzletišče za zmajarje.
• Velika stena nad Radenci
Radenska stena je toplo strmo pobočje neposredno nad Kolpo pod vasjo Radenci. Dostop do
stene je možen iz vstopno-izstopnega mesta Radenci, od koder je pol ure hoje po cesti
navkreber, potem pa še dobre pol ure hoje po ozki pešpoti. Z Radenske stene se nam odkriva
lep razgled na dolino reke Kolpe.
• Mlin Breg ("Breška malenica")
Na slovenskem bregu ob jezu Breg pri Špeharjih stoji mlin Breg. Sodi med najstarejše še
ohranjene mline ob reki Kolpi in je edini na belokranjskem delu Kolpe, ki občasno še deluje.
Zasnovan naj bi bil v drugi polovici 18. ali začetku 19. stoletja, pred njim pa naj bi na istem
mestu stal še starejši mlin. Sedanji zunanji videz naj bi dobil okoli leta 1900. Z mletjem žit je
oskrboval vaščane Brega in okoliških krajev: Dalnje Njive, Špeharji, Sinji vrh, Lukov Dol
(Breška malenica, 2002).
Neposredno ob mlinu poteka tudi pešpot Radenci - Damelj in ob organiziranih pohodih je
tukaj postojanka, kjer domačini pohodnikom ponudijo domačo jedačo in pijačo.
• Jama Kobiljača
Le nekaj metrov od jezu Lesci pri Lukovdolu je na slovenskem bregu kraška jama Kobiljača.
Raziskanih je 346 metrov rovov, kar jo uvršča med najdaljše izvirne jame ob reki Kolpi. Pod
jamskim vhodom izvira potoček, ki ob visokih vodah preplavi jamo. Po Vhodnem rovu, kjer
je dovoljen ogled brez spremstva, se jama razcepi na Severni in Južni rov. Oba rova sta
mestoma zasigana. Kobiljača je življenjski prostor številnih jamskih živali (Kraška jama
Kobiljača, 2002).
Vhod v jamo se nahaja ob pešpoti in je opremljen z informativno tablo.
• Kot pri Damlju
V zaselku, ki je včasih spadal k bližnjemu Damlju, se nahaja najjužnejša točka republike
Slovenije, kar nam nakazuje tudi spominsko obeležje. Mimo obeležja poteka pešpot Radenci Damelj.
• Damelj
200 metrov pod jezom v Damlju lahko ljudje s kančkom raziskovalne žilice odkrijejo skrito
votlino Lapič, ki je Dameljcem služila kot skrivališče pred Turki. Do nje vodi kratek, a ne
ustrezno zavarovan vzpon, zato ni primeren za "nedeljske" izletnike. Izpred vhoda votline se
odpre lep razgled na reko Kolpo in jez Damelj.
Iz Damlja se lahko po Suhi dolini odpravimo na izlet v Sinji Vrh.
V Damlju se konča najjužnejša slovenska pešpot, se pa tukaj začne nova pot, in sicer
"Mlinarska pot Damelj - Vinica".
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• Vinica
Vinica, ki predstavlja končno točko proučevanega odseka, predstavlja izhodiščno točko za
dve pohodne poti, Župančičevo in Sejemsko pot. Prav tako je v Vinici rojstna hiša Otona
Župančiča, nad naseljem pa vzpetina Žeželj, do katere vodi križev pot.
Na odseku Kolpe od Dola do Vinice se pojavi tudi nekaj vodnih izvirov, od katerih po
vodnatosti izstopa Poganac v Dolenjih Radencih, medtem ko voda iz izvira Trpotec (pod
Veliko steno nad Radenci) po ljudskem pričevanju ohranja večno mladost.
Pešpoti ob Kolpi
• "Trška pešpot"
Gre za krožno pot, ki jo lahko začnemo kjerkoli na njeni poti. Le-ta zajema vasice Kot ob
Kolpi, Stari trg ob Kolpi ter Sodevce, na poti pa si lahko med drugim ogledamo tudi
Starotrški kal, Sodevski kal in Sodevsko steno.
• "Najjužnejša slovenska pešpot"
V Radencih se začne (ali konča) "najjužnejša slovenska pešpot", ki poteka od Radencev do
Damlja. Pot je dolga 12 kilometrov in se vije tik ob Kolpi, mimo vasic Breg in Kot pri Damlju
(najjužnejša točka Slovenije). Pot je brez vzponov in ni zahtevna, zato je primerna za vse
generacije. Pot po označeni poti traja približno 2-3 ure (Najjužnejša…, 2007).
• "Mlinarska pot"
Mlinarska pot poteka od Damlja do Vinice ob reki Kolpi. Na njeni poti je kar 6 mlinov. Pot
nas vodi od gradu nad jamo Lapič, mimo izvira potoka Krivec, mlina Krivec (nekoč eden
izmed večjih mlinov na Kolpi), vse do grajske lipe pri viniškem gradu. Pot je dolga približno
10 kilometrov, tako da pohod po označeni poti traja približno 2 uri (Mlinarska…, 2006).
• "Sejemska pot"
Sejemska pot sicer ne poteka ob odseku Kolpe, ki je predmet moje naloge, vendar se začne v
Vinici. Tako lahko čolnarji, ki svoje čolnarjenje končajo v Vinici, dopolnijo izlet tudi s
pohodom po Sejemski poti.
Pot poteka od Vinice do Žuničev. V preteklosti so po tej poti ljudje iz bližnjih in daljnih vasi
gonili živino na sejem v Vinico. Na njej lahko opazujemo značilno kulturno krajino območja.
• "Župančičeva pot"
Še ena pot, ki ima s proučevanim odsekom Kolpe skupno le eno točko, Vinico. Vendar gre za
izredno slikovito in zanimivo pot, ki je vsekakor vredna ogleda, zato bi jo treba priporočati
vsakemu čolnarju, ki svoj večdnevni izlet konča v Vinici.
Pot poteka med Vinico, kjer se nahaja rojstna hiša Otona Župančiča, in Dragatušem, kjer je
pesnik in pisatelj preživel svoje otroštvo. Iz Vinice se po romarski poti povzpnemo na Žeželj,
in nato skozi slikovite vasice Perudina, Hrast in Belčji Vrh dosežemo rob Krajinskega parka
Lahinja. Le-ta je izredno bogat z naravno in kulturno dediščino, tako da lahko samo ogledu
KP Lahinja namenimo skoraj cel dan. Sledi še nekaj kilometrov do Dragatuša, kjer je končna
točka poti ob gostišču, kjer se pohodniki lahko okrepčajo.
Poleg opisanih znamenitosti in poti se ob Kolpi nahaja še več bolj ali manj skritih kotičkov in
pojavov, ki jih bolj radovedni in pozorni čolnarji zlahka lahko odkrijejo.
Glede na to, da od Dola do Vinice ob Kolpi vzporedno potekajo različne poti, ki so primerne
za hojo in kolesarjenje, lahko te dejavnosti medsebojno kombiniramo in dopolnjujemo s
čolnarjenjem. Ljudje, ki radi preživljajo čas v naravi, bodo rade volje npr. en dan čolnarili po
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Kolpi, si nato vzeli en dan za pohodništvo, tretji dan pa nadaljevali čolnarjenje do izbrane
točke. Le takšno "low-tempo" doživljanje narave lahko vodi do prave sprostitve in uživanja v
naravi.

5.2.4. Pregled ponudnikov storitev, povezanih s čolnarjenjem
Od Dola pri Starem trgu do Vinice obstaja kar nekaj ponudnikov izposoje čolnov. Seveda ta
seznam ne omejuje izbora ponudnikov, saj obstaja veliko ponudnikov, tako ob Kolpi navzgor,
kot tudi navzdol od obravnavanega odseka. Posamezniki lahko čolnarijo po Kolpi tudi s
svojimi čolni in ostalo pripadajočo opremo, vendar morajo v tem primeru sami poskrbeti za
osebni prevoz in prevoz opreme. Pri vseh ponudnikih so tovrstne storitve (prevoz oseb in
opreme na začetno/končno točko čolnarjenja) vključene v ceno izposoje opreme, se pravi
čolna, vesel, zaščitnega jopiča in vodotesnega soda/vreče.
Pregled ponudnikov omenjenih storitev bom podal po vrstnem redu, kot si sledijo od Dola do
Vinice. Namen pregleda ponudnikov je zgolj informativen in ne vključuje podatkov o cenah
storitev.
Tabela 13: Ponudniki čolnarskih storitev na odseku Dol - Vinica (2008)

Ime ponudnika
DOL d.o.o. *
MADRONIČ
GRAND KOLPA *

Sedež ponudnika
Dol
Prelesje
Stari trg ob Kolpi

Obseg storitev
(mini) rafti, kanuji
mini rafti
(mini) rafti, kanuji, organizacija
spustov, vodenje, airsoft
rafti, kanuji, piknik

OKREPČEVALNICA Kot ob Kolpi
KOLPA
TINE & CO. d.o.o. *
Srednji Radenci

rafti, kanuji, organizacija spustov,
vodenje
rafti, kanuji, piknik, paintball
rafti, vodenje

KAMARETA d.o.o.
Kot pri Damlju
TURISTIČNA
Damelj
KMETIJA ŽAGAR
Žagar
Vinica
* Vir: Poljanska dolina…, 2007

kanuji

Iz tabele je razvidno, da je ponudnikov čolnarske opreme na izbranem odseku Kolpe dokaj
veliko. Večina od njih ima na svetovnem spletu postavljeno stran, na kateri je predstavitev
njihove dejavnosti, vključno s cenikom, opisom "voznega parka", možnostmi rezervacije, in
marsikaterimi koristnimi informacijami. Nasprotno se nekateri zanašajo na stalne stranke in
za tovrstne ponudnike lahko izvemo samo od nekoga, ki si je pri njih že izposodil opremo.
Vsekakor ima nekdo, ki se odloča za čolnarjenje po Kolpi, na izbiro veliko različnih
ponudnikov - gledano tako cenovno, kot kvalitetno. Nekateri ponudniki (ne velja samo za
naštete) imajo pred očmi le eno stvar, in sicer čim večji zaslužek, kar pa je tudi razumljivo.
Vendar bi poleg tega morali dajati večjo pozornost naravnim omejitvam, predvsem pri
skupnemu številu čolnov, ki jih naenkrat izposodijo. Na drugi strani pa je peščica
ponudnikov, ki se stvari lotevajo zares profesionalno, a zaenkrat zaradi tega dobivajo pod
noge polena s strani konkurentov.
Vedeti je treba, da je ponudnikov čolnarske opreme ob Kolpi še veliko več, nekaj jih je tudi v
vasicah in zaselkih neposredno nad Dolom. Vendar pa sem v ta pregled namenoma zajel samo
tiste ponudnike, ki imajo sedež v mejah proučevanega odseka Kolpe.
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6. SONARAVNO VREDNOTENJE ZNAČILNOSTI KOLPE IN
OKOLICE Z VIDIKA ČOLNARJENJA
Čolnarjenje na Kolpi predstavlja dolgo tradicijo. Pomeni predvsem sprostitev ter uživanje v
naravi in miru. Vendar pa zaradi velike mobilnosti ljudi, večje usmerjenosti k preživljanju
prostega časa v naravi, pa tudi nespoštovanja naravnih načel postaja ta dejavnost preveč
množična in obremenjujoča za okolje.
Po načelih sonaravnega razvoja naslednje generacije ne smejo imeti slabših pogojev za
življenje in razvoj kot sedanje. Da bi bilo čolnarjenje na Kolpi v prihodnje skladno z načeli
sonaravnega razvoja, se morajo zmanjšati obremenitve na okolje, in sicer morajo biti manjše
od samočistilne moči narave. Ena izmed temeljnih sestavin usklajenega sonaravnega razvoja
je ohranjanje biotske raznovrstnosti, varovanje naravnih znamenitosti in vrednot (Plut, 1998,
str. 80). Trajnostni sonaravni razvoj je opredeljen kot skladen regionalni razvoj v okviru
nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in
človeških virov (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 399). Z namenom, da bi
čolnarjenje na Kolpi v prihodnosti poosebljalo sonaravni razvoj, je potrebno postaviti in
strogo upoštevati omejitve in smernice, ki upoštevajo naravne omejitve in zmožnosti.
Na plovnih vodnih površinah v Sloveniji se mora po Zakonu o plovbi po celinskih vodah
(Ur.l. RS, št. 30/2002) določiti plovni režim (oziroma režim čolnarjenja), ki naj bi določal
časovni in prostorski obseg čolnarjenja, lokacijo in način označitve vstopno-izstopnih mest ter
ostale detajle. Ker v občini Črnomelj režim čolnarjenja po Kolpi še ni določen, predstavlja
moje diplomsko delo dobro osnovo za izdelavo tovrstnega dokumenta.
Določanje smernic za naravovarstveno primerno čolnarjenje zahteva široko gledanje in
upoštevanje različnih predpisov, zakonov, načel. Osnovo predstavljajo zakoni, povezani z
varovanjem okolja in uredbe o posebnem statusu proučevanega območja (Krajinski park
Kolpa, območje Natura 2000). Proučevanemu območju namreč dajeta pečat predvsem
neokrnjena narava ter značilna kulturna pokrajina, ki se medsebojno prepletata.
Ker je glavna nit čolnarjenja sama reka Kolpa, je nujno treba poskrbeti, da se sčasoma njena
kvaliteta zaradi čolnarjenja ne bi zmanjšala - kvečjemu obratno. Iz tega vidika je zelo
pomembna določitev najnižjega pretoka, ko je čolnarjenje po Kolpi še dovoljeno. Glede na to,
da ima Kolpa značilnosti dinarskega dežno-snežnega rečnega režima, je značilen poletni
primarni pretočni nižek (julij, avgust), takrat pa je Kolpa s strani čolnarjev najbolj
obremenjena. Najnižji izmerjeni pretok v obdobju od leta 1956 do danes je znašal 2, 35 m3/s
(31.07.1983). Iz različnih virov lahko vidimo različne interpretacije o tem, koliko naj bi
znašal najnižji pretok, ko bi bilo čolnarjenje še dovoljeno. V razpravi ob oblikovanju delovne
verzije Odloka o ureditvi plovbe v občini Črnomelj leta 2002 so za mejo določili pretočno
vrednost 4 m3/s, eden izmed ponudnikov čolnarske opreme pa na svoji spletni strani omenja
vrednost 4,25 m3/s. Na proučevanem odseku Kolpe te vrednosti ne morejo in ne smejo veljati.
Glede na najnižjo izmerjeno vrednost in glede na dejstvo, da je znašal absolutni minimalni
pretok v mesecih julij, avgust in september za obdobje 1991 - 2004 manj kot 4 m3/s, je kot na
dlani, da je potrebno mejo postaviti višje.
Sam predlagam postavitev spodnje meje, ko je čolnarjenje še dovoljeno na celotnem
proučevanem odseku, pri pretoku 6 m3/s, kar na vodomerni postaji Radenci ustreza
vodostaju 70 cm. Že pri tem pretoku je v strugi zelo malo vode in ta vrednost po mojem
mnenju predstavlja absolutno spodnjo mejo, ko bi se čolnarjenje še lahko izvajalo. Voda v
strugi mora namreč v prvi vrsti zadovoljevati potrebe vodnega rastlinstva in živalstva, gre za
t.i. biološki minimum. Seveda se nekateri ponudniki opreme s tem ne bi strinjali in se
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(razumljivo, saj je izposoja čolnarske opreme njihova glavna ali pa postranska dejavnost)
ozirajo za zaslužkom, ki je ponavadi največji takrat, ko so pretoki na Kolpi najnižji. Takrat je
namreč izpolnjenih več dejavnikov - visoke temperature, malo ali nič padavin, čas dopustov.
Zakaj vrednost 6 m3/s? Kratka analiza pogostosti takšne vrednosti nam pove, da gre za
vrednost, ki se pojavlja ob izjemno suhih letih (lep primer sta leti 2001 in 2003). V obdobju
od 2001 do 2008 je bilo (v mesecih maj - september) na vodomerni postaji Radenci 128 dni,
ko je pretok znašal manj kot 6 m3/s; od tega jih je bilo v letih 2001 in 2003 skupaj kar 112. V
osmih (8) sezonah bi torej delež dni, ko čolnarjenje na celotnem odseku Dol - Vinica ne bi
bilo dovoljeno zaradi prenizkega pretoka, znašal 11 %. Sam osebno mislim, da je meja 6 m3/s
primerna - v obdobju najnižjih pretokov bi namreč Kolpo zaščitili pred preobremenjenostjo,
obenem pa ta meja ni postavljeno tako visoko, da bi (razen v najbolj suhih letih) bila
čolnarska sezona bistveno krajša.
Tabela 14: Kolpa, VP Radenci - Število dni s skrajnimi pretoki (2001-2008)

leto\pretok [m3/s] pod 6 m3/s med 6 m3/s in 60 m3/s
nad 60 m3/s
skupaj
2001 (maj-sep)
35 (23%)
102
16 (10%)
153
2002 (maj-sep)
5 (3%)
138
10 (7%)
153
2003 (maj-sep)
78 (51%)
73
2 (1%)
153
2004 (maj-sep)
0 (0%)
141
12 (8%)
153
2005 (maj-sep)
0 (0%)
135
18 (12%)
153
2006 (maj-sep)
1 (1%)
130
22 (14%)
153
2007 (maj-sep)
9 (6%)
136
8 (5%)
153
2008 (maj-jul*)
0 (0%)
85
7 (8%)
92
skupaj dni
128 (11%)
940 (80,9%)
95 (8,1%)
1163
Vir: Mesečni bilteni 2001-2008 (* za leto 2008 so dostopni podatki samo do vključno meseca julija).
Glede na razpoložljive podatke zadnjih 8 let (Tabela 14) se zdi, da meja 6 m3/s ne predstavlja
prestroge omejitve s tega vidika, da bi ponudnikom čolnarske opreme onemogočala posel.
Izjema so le najbolj suha leta, ko je število dni, ko pretok znaša manj kot 6 m3/s, zelo veliko
(30 in več).
Graf 4: Kolpa, VP Radenci – Število dni v čolnarski sezoni pod/nad mejnimi pretočnimi vrednostmi
(2001-2008)
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Vir: Mesečni bilteni 2001 – 2008 (* za leto 2008 so dostopni podatki samo do vključno meseca julija).
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Razen najbolj suhih let v zadnjem obdobju (2001 in 2003), število dni, ko je bil pretok
prenizek za čolnarjenje po celotnem odseku Dol – Vinica, ni presegalo 10 dni/sezono. V treh
sezonah (2004, 2005, 2008 do vključno avgusta) pretok ni padel pod to mejo, v sezoni 2006
pa se je to zgodilo samo enkrat (Graf 4).
Omejitev 6 m3/s naj bi veljala, če bi gledali na odsek Dol - Vinica kot celoto. Vendar pa bi
zaradi značilnosti struge, ki je ponekod zelo plitva, spet drugod pa globoka tudi več kot 2
metra, bilo smiselno razmisliti o "omilitvi" te omejitve oziroma o upoštevanju te omejitve
samo na tistih odsekih Kolpe, kjer izoblikovanost struge ne nudi primernih razmer za
čolnarjenje ob najnižjih pretokih. To velja predvsem za odseka med Kotom ob Kolpi in
Radenci ter med Radenci in Bregom pri Špeharjih. Po drugi strani pa sta odseka od Dola do
Prelesja ter od Damlja do Vinice primerna za čolnarjenje tudi ob zelo nizkih pretokih, saj je
na teh mestih struga globlja. Zato predlagam, da je tudi ob pretokih, nižjih od 6 m3/s, na
odseku Dol – Vinica čolnarjenje dovoljeno med vstopno-izstopnimi mesti Dol - Prelesje ter
Kot pri Damlju - Vinica. Med Prelesjem in Kotom pri Damlju pa je struga izoblikovana tako,
da ne omogoča varnega in naravovarstveno primernega čolnarjenja ob najnižjih pretokih.
Vendar pa je podrobnejša analiza pretočnih razmer in natančna določitev odsekov, ki so ob
najnižjih pretokih neprimerni za čolnarjenje, predmet nove raziskave, ki bi jo predvsem z
vidika sonaravnega čolnarjenja bilo smiselno čim prej narediti.
Drugi pomemben vidik varnega čolnarjenja, tokrat predvsem z vidika varovanja človeškega
življenja, je določitev zgornje meje oziroma zgornje pretočne vrednosti. Le-ta se za klasične
kanuje/kajake (t.i. trdaki) razlikuje od širših in bolj stabilnih raftov in napihljivih kanujev.
Absolutna zgornja meja za kajake in kanuje naj bi znašala nekje okoli 60 m3/s, kar na VP
Radenci ustreza vodostaju 120 cm. Pri pretočnih vrednostih nad omenjeno naj bi se v vodo
podajali samo izkušeni čolnarji v raftih. Seveda se pri določitvi zgornje pretočne vrednosti kot
meje varnega čolnarjenje ne da popolnoma izogniti dejavniku nesreč. Veliko je namreč
odvisno od izkušenosti čolnarjev, ki pa je na Kolpi zaradi statusa "lene lepotice" v večini
primerov na nizki ravni. Ravno zaradi tega ponudniki čolnarske opreme nudijo tudi zaščitne
jopiče in čelade, ki pa jih, resnici na ljubo, čolnarji za naslednjim rečnim zavojem snamejo in
položijo poleg sebe. Zavedati se je treba, da je lahko reka tudi pri povprečnih ali nizkih
pretočnih vrednostih mestoma zahrbtna in nevarna. Najpogosteje je to na jezovih. Poznani so
primeri utopitev ljudi tudi v globini vode manj kot pol metra, in to samo zato, ker jih je močan
skoncentriran tok vode na jezu potiskal pod gladino. Tudi zaradi tega sam na tistih jezovih,
kjer je mogoče, predlagam izstop iz čolna in njegov prenos na spodnjo stran jezu. To ima
dvojno korist: čolnar vsaj za trenutek spremeni sedeči položaj za stoječega in se tako
pretegne; po drugi strani pa tudi ni nevarnosti, da bi se poškodovala čolnarska oprema ali
čolnar sam.
Kar se tiče zgornje meje varnega čolnarjenja, stanje ni tako občutljivo kot pri najnižjih
pretokih (gledano z vidika čolnarjenja). Takrat je v ospredju človeška varnost. Število dni, ko
v čolnarski sezoni pretok na VP Radenci znaša več kot 60 m3/s, praviloma ni večje od 20. V
obdobju od leta 2001 do danes se je v mesecih maj-september v Radencih to zgodilo le
enkrat, in sicer leta 2006, ko je bilo takih dni 22. Sicer je število dni s pretoki nad 60 m3/s z
leti dokaj spremenljivo (Graf 4).
Ustrezno obveščenost čolnarjev o primernosti Kolpe za čolnarjenje bi najlažje zagotovili na ta
način, da bi na vseh vstopno-izstopnih mestih in postajališčih v vodo fiksno postavili neke
vrste merilne palice. Na tej palici bi bila npr. tribarvna oznaka, iz katere bi bilo takoj razvidno
ali je voda primerna za čolnarjenje ali pa je prenizka oziroma previsoka. Rešitev se mi zdi
zelo enostavna, nedvomno pa bi bila njena implementacija cenovno ugodna. S tem bi se jasno
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definiralo pogoje, znotraj katerih je čolnarjenje varno, prav tako pa se čolnarji pristojnim
organom v primeru prekrška ne bi mogli izgovarjati na nevednost in nepoznavanje razmer.
Poleg tega je potrebno v ozir vzeti tudi ribje populacije, s katerimi je Kolpa izredno bogato
naseljena. Drstna doba posameznih ribjih vrst, ko so le-te najbolj občutljive na zunanje
dražljaje in začetek čolnarske sezone na Kolpi se namreč prekrivata, in v preteklosti se je le
malo pozornosti posvečalo tematiki varovanja in zaščite ribjih vrst. Ker so nekatere vrste
ogrožene, je potrebno dati več poudarka na varovanje le-teh in nujno prilagoditi način
čolnarjenja na ta način, da bo potencialni negativni vpliv na ribe kar najmanjši.
Najbolj so občutljive tiste ribje vrste, pri katerih se konec drstne dobe prekriva z začetkom
čolnarske sezone. Pri ogroženih ribjih vrstah, ki jih najdemo na proučevanem odseku Kolpe,
traja drstna doba nekje do maja (glavač, upiravec, platnica, sulec) ali celo junija (zlata nežica,
zvezdogled, pegunica, pohra). To pa je čas, ko se na Kolpi že pojavljajo večje skupine
čolnarjev. Pred mesecem junijem so namreč največkrat kombinacije pretočnih (srednji pretoki
maja okoli 35 m3/s, junija 23 m3/s) in temperaturnih razmer (srednja temperatura maja znaša
12 ºC, junija pa 15 ºC) na Kolpi takšne, da ne dovoljujejo varnega in sproščenega čolnarjenja.
Začetek čolnarske sezone različne interesne skupine postavljajo na različne datume. Tako si
ponudniki čolnarske opreme želijo začetka sezone čim prej. Eden izmed najmočnejših
ponudnikov opreme je na delovnem sestanku o Odloku o ureditvi plovbe v občini Črnomelj
lobiral celo za datum 1. april - z izgovorom, da takrat na Kolpi poteka državno prvenstvo v
raftingu. To bi pomenilo, da bi ponudniki že takrat začeli tržiti svoje storitve sicer manj
številnim čolnarjem. Situacija bi se dala rešiti tako, da bi v tistem času čolnarjenje bilo
dovoljeno samo za reprezentance oziroma udeležence tekmovanja. Podoben sistem imajo tudi
na reki Soči.
Na drugi strani predstavniki ribiških družin in ostali delavci v ribiških društvih poudarjajo, da
je potrebno z začetkom čolnarske sezone počakati najmanj do 1. maja. Do takrat namreč traja
drstenje sulcev in ostalih ribjih vrst. Ribe v Kolpi se namreč v času drstenja najraje zadržujejo
pod posameznimi jezovi, saj so tam najboljše razmere za drstišča. Ob množičnih prehodih
čolnov preko jezov pa se ta drstišča lahko poškodujejo, poleg tega pa ribe moti tudi udarjanje
z vesli po vodi in odmetavanje raznih organskih odpadkov v vodo.
Tudi sam se strinjam s tem, da bi začetek čolnarske sezone predstavljal datum 1. maj. Poleg
tega, da naravne razmere (predvsem povečan pretok in hladnejše vreme) pred tem datumom
ne omogočajo množičnega čolnarjenja, menim, da ribe potrebujejo mir, saj so tik pred
začetkom čolnarske sezone v najbolj občutljivem stanju. S pomikanjem začetka čolnarske
sezone v sredino aprila pa po mojem mnenju tudi izposojevalci čolnarske opreme ne morejo v
večji meri vplivati na končno sezonsko bilanco v svojem poslu, saj se največji naval čolnarjev
ponavadi začne nekje julija.
Kolpa slovi kot ena izmed najčistejših in najtoplejših rek v Sloveniji. Prava redkost je, da sta
oba pogoja izpolnjena v eni sami reki. Vendar se tudi na tem področju v zadnjih letih kaže
nekonstantnost. Kakovost vode sama po sebi ni odločujoč dejavnik pri čolnarjenju, ima pa
velik vpliv na dojemanje reke in njene okolice, medtem ko smo na čolnu. Na proučevanem
odseku Kolpe se na treh mestih izvajajo meritve kakovosti vode. Skladno z evropsko
zakonodajo (že leta 1976 je bila v EU sprejeta Direktiva o kopalnih vodah) je v Sloveniji v
veljavi Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda. Le-ta
med drugim določa obseg območij kopalnih voda in trajanje kopalne sezone (15. junij - 31.
avgust). V času kopalne sezone se izvajajo redne analize mikrobiološke in kemijsko-fizikalne
onesnaženosti vzorcev voda. Na proučevanem območju se nahajata dve kopalni območji:
območje od Prelesja do Srednjih Radencev in območje med Učakovci in Vinico. Znotraj teh
dveh območij so določena tri odvzemna mesta: Prelesje, Srednji Radenci in Vinica.
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Največkrat pride do onesnaženja zaradi povečane koncentracije bakterij fekalnega izvora. Ker
pa je število vzorcev razmeroma nizko, se lahko celotno kopalno območje, znotraj katerega se
nahaja merilno mesto, označi kot neprimerno. Gledano v celoti, je kvaliteta Kolpe na
proučevanem odseku z vidika čolnarjenja dobra; potrebno pa je poskrbeti za to, da samo
čolnarjenje ne bi slabšalo kvalitete vode. Za to morajo v prvi vrsti poskrbeti čolnarji sami
(kultura odnašanja smeti), takoj za njimi pa tudi odgovorne institucije, ki morajo na bregovih
poskrbeti za sanitarije in odlagališča za odpadke.
Temperaturne vrednosti Kolpe v mesecih, primernih za čolnarjenje, variirajo tako med leti,
kot tudi znotraj posameznih mesecev. Amplitude znotraj posameznih mesecev so v obdobju
1991 - 2000 dosegale tudi več kot 10 ºC (v Radencih je julija minimalna temperatura v
omenjenem obdobju znašala 9,5 ºC, maksimalna temperatura pa 22,5 ºC). Največ je
temperatura Kolpe odvisna od dolgotrajnega vremena določenega tipa. Tako dolgotrajno
deževje pomeni znižanje temperature in povečanje pretoka, medtem ko se dolgotrajno sončno
in sušno obdobje izraža v višjih temperaturah vode in manjših pretočnih vrednostih.
Vendar pa zopet ugotovimo, da temperatura vode sama po sebi ni omejitveni dejavnik za
čolnarjenje. Temperatura vode je odvisna od vremenskih razmer, ki vplivajo tudi na pretok.
Tako vidimo, da so razmere za preživljanje prostega časa na Kolpi lahko povsem primerne ali
pa povsem neprimerne. Ko so vremenske razmere dlje časa ugodne (visoke temperature
ozračja, jasno, sončno vreme), so praviloma višje temperature vode in bolj umirjeni pretoki.
Ko pa prevladuje slabo vreme (oblačnost, deževje, nizke temperature ozračja), preživljanje
prostega časa ob ali na Kolpi ni niti malo privlačna ideja, saj je to poleg nizkih temperatur
vode povezano tudi z višjimi pretoki. V vsakem primeru se razmere na Kolpi dokaj hitro
normalizirajo, tako da tudi po nekajdnevnem deževju lahko počakamo nekaj dni in razmere za
čolnarjenje in lenarjenje ob Kolpi so ponavadi zopet ugodne (temperatura Kolpe se ob
sončnem in toplem vremenu dvigne tudi za eno stopinjo na dan).
Jezovi predstavljajo pomemben ostanek iz polpreteklega obdobja in pričajo o izrabljanju
naravnih sil. Poleg tega predstavljajo največje ovire in izzive pri čolnarjenju. Imeli so več
funkcij, najpogostejša in najpomembnejša pa je bila usmerjanje vode k objektu na bregu reke
(mlin ali žaga). Manjše število jezov je bilo postavljenih samo zaradi ribolova.
Detajlni opisi posameznih jezov in njihove lokacije so podani v poglavju "Jezovi", načeloma
pa velja da, kjer je to mogoče, priporočam prehod jezu izven čolna: izstop iz čolna na zgornji
strani jezu - prenos ali spust čolna po vrvi na spodnjo stran jezu - ponovni vstop v čoln na
primernem mestu na spodnji strani jezu.
Na proučevanem odseku Kolpe (med vstopno-izstopnima mestoma Dol in Vinica) se nahaja
19 jezov, ki se razlikujejo po obliki, ohranjenosti, prehodnosti in ostalih karakteristikah. Vsak
izmed njih zahteva previden pristop in ogled razmer, da bi se kar najbolje odločili o načinu in
mestu prestopa jezu. Nekateri jezovi so namreč kar precej oddaljeni od "civilizacije" in v
primeru poškodb, ki lahko nastanejo pri vožnji preko jezov, lahko preteče precej časa, da
prispe pomoč.
Eden izmed načinov, kako prečkati jez, lahko predstavljajo steze za čolne. Vendar pa glede na
izjemno naravovarstveno in ekosistemsko vrednost Kolpe in njene neposredne okolice ter
glede na dejstvo, da jezovi predstavljajo še zadnje propadajoče priče o rabi reke, menim, da je
gradnja novih stez za čolne na Kolpi nepotrebna in ne spada v ta prostor. Izmed omenjenih 19
jezov se urejena steza za čolne nahaja le na dveh jezovih: Gorenji Radenci in Klanac. Poleg
tega je na 7 jezovih v primeru ugodnih pretočnih razmer možno prečkanje s čolnom. Vendar
kljub temu priporočam izstop iz čolna, saj je na nekaterih jezovih tok vode skoncentriran na
enem mestu in tam še lažje pride do poškodbe čolnarske opreme ali čolnarja.
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V tekočem letu (2008) sta bili načrtovani celoviti sanaciji jezov Breg pri Špeharjih in Damelj,
vendar se je izvedba obeh premaknila v leto 2009. V okviru sanacije naj bi na obeh jezovih
uredili tudi steze za čolne - to pa je povezano s spremembo vodnih razmer nad in pod jezom.
Vprašanje je, če sta projekta dobro premišljena in zamišljena tako, da bi bil vpliv na funkcijo
in izgled narave čim manjši. Obe stezi za čolne naj bi se nahajali tik ob objektu na
slovenskem bregu (v obeh primerih gre za mlin; v Bregu je še občasno delujoč). Vendar glede
na sedanje razmere v Bregu močno dvomim o upravičenosti takšnega posega in menim, da
bodo potrebna zelo velika prilagoditvena dela, ki bodo korenito spremenila dinamiko
dogajanja v vodi nad in pod jezom v Bregu.
Analizo strmca posameznih odsekov Kolpe med jezovi na proučevanem odseku Kolpe sem
opravil s pomočjo podatkov o nadmorskih višinah gladine nad in pod vsakim jezom ter
podatkov o razdalji med jezovi. Le-te sem pridobil v raziskavi "Vodnogospodarska osnova
povodja Kolpe", ki jo je izdelal Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane.
Razlika v nadmorski višini skrajnih točk proučevanega odseka je 25,7 m, kar ob dolžini
odseka 24,7 km pomeni povprečni strmec 1,04 ‰. Ob upoštevanju rezultatov , . Vidimo torej,
da gre z izjemo jezov za mirno reko.
Analiza je pokazala, da prav vsi "pododseki" (deli Kolpe med posameznimi jezovi) razen
enega ustrezajo zahtevanemu kriteriju (Zasnova…, 1976). Po njem naj bi namreč za
čolnarjenje bila primerna vodna površina, katere strmec naj ne bi presegal 1,3 ‰. To vrednost
presega le odsek med jezovoma Blaževci in Zapeč pri Blaževcih, kjer strmec znaša 1, 43 ‰.
Vendar v naravi povečanega strmca sploh ni opaziti oziroma nima oblike neke divje reke.
Poleg opisov jezov in določitve najvarnejšega načina prečkanja le-teh, je enega izmed glavnih
delov moje naloge predstavljala določitev vstopno-izstopnih mest. Zakonsko je namreč
določeno, da je vstop in izstop čolnov iz vode dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih.
Glede na izbrane kriterije sem določil 5 lokacij, za katere menim, da so najprimernejše za
ureditev vstopno-izstopnih mest.
Osnova za ureditev vstopno-izstopnega mesta je namenska raba tal; tako naj bi območja,
primerna za ureditev vstopno-izstopnih mest, bila v prostorskih planih namenjena rekreaciji.
Takih območij je od Dola do Vinice 12, poleg tega pa sem kot potencialni mesti upošteval
tudi lokaciji v Prelesju ter pri Kotu pri Damlju (le-ta ima v prostorskih planih občine
Črnomelj sicer status kmetijskega zemljišča, vendar je dejanska raba namenjena rekreaciji).
Po določitvi dodatnih kriterijev (dostop z avtomobilom; prostor za parkirišče; dostop do vode;
pogoji za vzpostavitev komunalne infrastrukture) in ocenjevanju stanja na vseh lokacijah, je
sledila skupna analiza in določitev 5 območij, ki so dosegla najvišjo oceno glede na izbrane
kriterije. Ta območja so Dol, Prelesje, Radenci, Kot pri Damlju in Vinica. Ta območja so že
sedaj dobro opremljena, lahko dostopna in njihova dokončna ureditev ne zahteva veliko dela.
Večina ostalih območij, ki ne ustrezajo postavljenim kriterijem, je primernih za ureditev
postajališč z možnostjo prenočevanja. Tukaj sem pogoje postavil bolj ohlapno, saj je glavni
kriterij bil zadosti velika površina za postavitev šotorov, poleg tega pa enostaven dostop do
vode/brega in opremljenost z zabojniki za odpadke.
Te kriterije v največji meri izpolnjujejo območja v Kotu ob Kolpi, Bregu pri Špeharjih in
Damlju. Ostala območja so bodisi težko dostopna (zaraščenost bregov), imajo premalo
prostora za šotorjenje in postavitev zabojnikov ali pa so enostavno premalo atraktivna z
vidika preživljanja prostega časa.
Poleg same reke Kolpe je za čolnarje lahko izredno zanimiva tudi njena neposredna okolica,
saj ta skriva veliko naravnih in kulturnih vrednot. Po celotni poti od Dola do Vinice so ob
Kolpi razporejene razne zanimivosti, za ogled katerih morajo čolnarji izstopiti iz čolna.
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Najbolj zanimiva se zdi možnost kombiniranja čolnarjenja in pohodništva ob Kolpi. Ob Kolpi
(cela pot vodi neposredno ob vodi ali pa ima tam le izhodišče) je namreč cela množica poti, ki
vodijo večinoma po nezahtevnem terenu in nudijo obiskovalcu veliko lepot. V kolikor se
čolnarji odločijo za večdnevno čolnarjenje po Kolpi, se odločitev o kombiniranju s
pohodništvom zdi samoumevna.
K ogledu naravnih in kulturnih znamenitosti ob poti bi čolnarje morali vzpodbujati tudi
ponudniki opreme; vključno s tem pa bi jim morali v ušesa polagati načela varnega in naravi
prijaznega čolnarjenja.
Ponudnikov čolnarske opreme je ob Kolpi veliko. Vsak ima svoje "prijeme" za vabljenje
strank, veliki večini pa je vodilo le zaslužek. Zato bi potrebno premik k večjemu spoštovanju
narave in njenih zahtev začeti ravno pri ponudnikih samih. Velika večina sicer spoštuje
zakone in predpise, vendar bi jih pri poslu morala voditi tudi moralna načela do narave.
Zadnja, a ne najmanj pomembna zadeva, je vprašanje omejevanja obsega čolnarjenja na
Kolpi. Prvi in osnovni predpogoj za to je uskladitev režimov čolnarjenja med vsemi občinami,
po ozemlju katerih teče Kolpa. Vstopno-izstopna mesta se namreč nahajajo tako nad
proučevanim odsekom Kolpe, kot tudi pod njim.
Za primerjavo in vzgled se lahko upošteva ureditev na Soči. Tam je potrebno za uporabo
vstopno-izstopnih mest plačati pristojbine, ki se razlikujejo glede na velikost čolna oziroma
glede na to, koliko oseb se lahko s čolnom prevaža. S tem se zagotovi financiranje
vzdrževalnih in nadzornih del, v pristojbino pa je lahko všteta tudi parkirnina na parkirišču v
okviru vstopno-izstopnega mesta.
Mislim, da je ob upoštevanju sonaravnih kriterijev omenjeni sistem dober, je pa na strani
občine Črnomelj, da določi takšne kriterije, ki bodo smiselno določali število čolnov na Kolpi.
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7. ZAKLJUČEK
Čolnarjenje po Kolpi je izredno priljubljena dejavnost, katere obseg je zaradi večje mobilnosti
ljudi in zaradi vse močnejših teženj po preživljanju prostega časa v naravi, v porastu.
Območje od Dola do Vinice je, glede na težavnost in lepoto, eden izmed najbolj priljubljenih
odsekov za čolnarjenje. Vstopna točka večine čolnarjev na tem odseku predstavlja območje
od Dola do Radencev, izstop pa je najbolj pogost v Damlju ali Vinici.
Čolnarjenje na Kolpi je najobsežnejše v višku poletne sezone (meseca julij in avgust), ko so
za Kolpo značilni nizki pretoki; poleg tega je glavnina čolnarjenja močno skoncentriranega na
konce tednov (petek, sobota, nedelja). Zaradi velikega števila čolnov in posledično čolnarjev,
je obremenjevanje vode in njene okolice zadnja leta vse večje. K temu poleg številčnosti
pripomore tudi pogosto nizka kultura čolnarjev, pa tudi količinsko nezadostna in slabo
označena obstoječa odlagališča odpadkov. Ker poleg vsega ni jasno določenih vstopnoizstopnih mest, ljudje vstopajo in izstopajo iz Kolpe na vseh mogočih mestih in pri tem
poškodujejo naravno vegetacijo in bregove.
Prvi korak k izboljšanju stanja bi bilo sprejetje in strogo izpolnjevanje režima o čolnarjenju.
Le ta mora poleg določitve vstopno-izstopnih mest ter pretočnih in časovnih omejitev varnega
čolnarjenja vsebovati tudi naravovarstvene smernice. V prvi vrsti jih morajo prevzeti
ponudniki čolnarske opreme, saj se le tako lahko zagotovi učinkovit prenos pravih informacij
do končnih uporabnikov. Najbolj očiten takšen primer so navodila izposojevalcev glede
prečkanja jezov. Večina izposojevalcev, ki ima napihljive čolne (gumijasti kanuji ali rafti),
vzpodbujajo svoje stranke k prečkanju jezov v čolnih, ne glede na to, kakšen pretok je v času
spusta. To se mi zdi zgrešeno, saj veliko število tovrstnih čolnov lahko povzroči veliko škodo
na že tako ali tako slabo vzdrževanih jezovih na Kolpi. Večina jezov ima namreč obliko
skalnate zložbe, poleg tega je marsikateri jez že močno poškodovan. Skrajni primeri nizkih
propadlih jezov so Košac - Dolenji Radenci, Lukov Dol ter Damalj - Klanac II. Izmed visokih
jezov, ki so poškodovani in ob srednjih in visokih pretokih predstavljajo nevarnost čolnarjem,
naj izpostavim jezove Zapeč pri Blaževcih, Lesci pri Lukovdolu in Severin. Pri slednjih bi,
tudi ob nizkih pretokih, močno priporočal izstop iz čolna ter prenos čolna na spodnjo stran
jezu. Pri večini ostalih jezov, ki se jih od Dola do Vinice zvrsti 19, sta načeloma možna oba
načina prečkanja: prečkanje jezu v čolnu in prenos čolna preko jezu. Vendar ravno zaradi
možnosti poškodb jezov, drstišč pod jezovi ter čolnarske opreme in čolnarjev samih,
priporočam izstop iz čolna in njegov prenos preko jezu, kjer je to le mogoče.
Zaenkrat na Kolpi ni učinkovitega nadzora nad številom in dejanji čolnarjev, zato se nekateri
od teh obnašajo povsem v neskladju z načeli varovanja narave in spoštovanja rastlinskih in
živalskih vrst, po katerih življenjskem prostoru čolnarijo. Ker ima proučevano območje
izredno velik naravni pomen, je pomembno, da naravo ohranimo tako kot je, ali celo
izboljšamo sedanje stanje. Z delovanjem Krajinskega parka Kolpa so se položili temelji za
tovrstno ravnanje. V dokumentih, ki predstavljajo okvire delovanja Krajinskega parka Kolpa,
so namreč definirane dejavnosti in posegi, ki jih lahko na in ob Kolpi izvajamo, ne da bi pri
tem narava utrpela škodo. Prav tako so podana dokaj stroga navodila o tem, kaj je
prepovedano in v kakšnem obsegu naj se izvajajo vzdrževalna dela. Tudi podatek, da večina
proučevanega območja spada v območja Nature 2000 pove, da gre za izredno bogat
življenjski prostor. V Kolpi namreč živi kar nekaj ribjih vrst, ki so na seznamu ogroženih vrst;
prav tako to velja za nekatere ptiče in sesalce, ki imajo svoj dom v neposredni okolici reke.
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Vedeti pa je potrebno, da sta sonaravna rekreacija in turizem, kamor spada tudi čolnarjenje,
pomembna dejavnika ohranjanja kulturne pokrajine in poselitve v obkolpskem območju. Zato
ima lahko vsakršno prestrogo omejevanje te dejavnosti ravno nasprotne posledice od želenih.
S skrbno zastavljenimi smernicami je potrebno vplivati na čolnarje in čolnarjenje v tolikšni
meri, da bo ta dejavnost še vedno dajala pečat Kolpi in njeni okolici, po drugi strani pa se bo
izvajala v takšni obliki in meri, da ne bo negativno vplivala na naravo in njene dobrine. S tem
bomo sledili načelom trajnostnega razvoja.
Kot rezultat mojega dela je najbolj vidna sintezna karta, na kateri so označene lokacije in
prehodnost vseh jezov ter lokacije vstopno-izstopnih mest in postajališč/prenočišč.
Pomembno dopolnilo karti so navodila oziroma priporočila za varno čolnarjenje. Le-ta
predstavljajo osnovo za definiranje režima čolnarjenja po Kolpi v občini Črnomelj. Dejstvo
pa je, da bi tovrstni režimi na rekah, ki tečejo po ozemlju več občin, morali biti usklajeni, saj
se le tako lahko izvaja učinkovit nadzor nad sprejetimi določili.
Glavni sklepi, do katerih sem prišel pri izdelavi naloge, so:
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Plovba po Kolpi je dovoljena v kanujih, kajakih, raftih in ostalih čolnih, ki so brez
motornega pogona;
Vstop in izstop iz reke je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih;
Na odseku Dol - Vinica so na podlagi izbranih kriterijev za ureditev vstopno-izstopnih
mest najprimernejša naslednja mesta: Dol, Prelesje, Srednji Radenci, Kot pri Damlju in
Vinica;
Vstopno-izstopna mesta ter postajališča naj bodo opremljena z merilnimi palicami, ki
nedvoumno prikazujejo primernost vodnega odseka za čolnarjenje;
Datum, ki označuje začetek čolnarske sezone, naj bo 1. maj;
Najnižji pretok, ko je čolnarjenje še dovoljeno na celotnem proučevanem odseku, naj
znaša 6 m3/s na vodomerni postaji Radenci; na odsekih Dol - Radenci in Kot pri Damlju Vinica se lahko čolnarjenje načeloma izvaja tudi pri nižjih pretokih;
Najvišji absolutni pretok, ko je čolnarjenje še varno z vidika varovanja človeškega
življenja, je odvisen od vsakega posameznika; vseeno velja, da naj se na Kolpo čolnarji ne
bi podajali v primeru pretokov, večjih od 60 m3/s;
Čolnarjenje je prepovedano med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj;
Prepovedano je izvajanje organiziranega hkratnega čolnarjenja v skupini nad 20 čolnov;
Čolnarji naj praviloma na zgornji strani jezov izstopijo iz čolnov, jih prenesejo na spodnjo
stran jezu in od tam nadaljujejo svojo pot;
Čolnarji ne smejo onesnaževati okolja (snovno in hrupno), odlagati odpadkov,
poškodovati rastlin in vznemirjati živali; odpadke naj čolnarji odložijo na vstopnoizstopnih mestih v zabojnike;
Pred kopanjem naj čolnarji preverijo kakovost vode na informativnih tablah na merilnih
mestih;
Osebe v čolnu ne smejo biti pod vplivom alkohola;
Osebe v čolnu izvajajo čolnarjenje na lastno odgovornost;

Prav tako je med plovbo in pri dostopu do plovnega območja prepovedano:
• Onesnaževanje vode;
• Odlaganje odpadkov, razen na za odlaganje odpadkov namenjene in urejene prostore;
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•
•
•

Izkopavanje, nabiranje, poškodovanje ali lomljenje rastlin prostorastočih vrst;
Namerno vznemirjanje živali, uničevanje ali poškodovanje gnezdišč, drstišč in prostorov,
kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;
Povzročanje prekomernega hrupa.

Glavna izmed teh določil naj bi bila napisana na informativnih tablah, ki morajo biti obvezna
vsebina vsakega vstopno-izstopnega mesta.
Čolnarjenje je na Kolpi razvito zaradi izrednih naravnih lepot in miru. Vendar te stvari ob
konicah, ko je čolnarjenje najbolj obsežno, prihajajo vse manj do izraza. Veliko odpadkov se
namerno odvrže v vodo ali na bregove. Še več stvari se iz čolnov raztrese ob prečkanju jezov
v neprimernih čolnih ali ob neprimernih razmerah. Sčasoma se lahko pojavi paradoks, da
lahko ob množičnem izvajanju dejavnosti na naravni prvini pride do upada le-tega, saj pride
do uničenja prvine, zaradi katere ljudje sploh prihajajo.
Kljub temu, da se v diplomski nalogi nisem ukvarjal z neposrednimi učinki čolnarjenja na
okolje, lahko potrdim prvo hipotezo. Menim namreč, da je bil razvoj čolnarjenja do sedaj
usmerjen nesonaravno in posledice nepremišljenega človekovega delovanja so v naravi vse
bolj opazne. Ob takem obnašanju čolnarjev in nekaterih ponudnikov je zlasti zaskrbljujoče
dejstvo, da ima skrb za naravo relativno majhno težo v primerjavi z željo po užitku ter
zaslužku. Vendar bi bilo z minimalnimi napori in premiki predvsem v obnašanju, stvari
premakniti na bolje.
Tudi za drugo hipotezo se je izkazalo, da drži, saj bi upoštevanje predlaganih smernic poleg
velike prispevka k varovanju narave nudilo zanimivo in bolj doživeto čolnarjenje, Zopet je
največ odvisno od posameznikov, ki se morajo odločiti o najprimernejšem prečkanju jezov,
izboru predlaganih vstopno-izstopnih mest ter postajališč. Če bi čolnarji v večji meri prečkali
jezove na ta način, da bi čolne prenesli na spodnjo stran, bi se jezovi manj in počasneje
razdirali (gledano iz vidika čolnarjenja). Prav tako manjše število vstopno-izstopnih mest
pomeni manjše obremenjevanje okolja, manjšo degradacijo bregov in naravne vegetacije.
Posebno vsebino čolnarjenju bi v prihodnje lahko dajale naravne in kulturne znamenitosti ob
Kolpi. Le-teh je namreč relativno veliko, obsegajo pa predvsem pohodne poti, kraške pojave,
ter značilno kulturno rabo tal in prostora. Na ponudnikih čolnarske opreme ter turističnih
delavcih Bele krajine je, da v prihodnje to dodatno ponudbo vključijo v okvir čolnarjenja.
Zaradi velike izbire in lepote znamenitosti ob Kolpi potrjujem tudi tretjo hipotezo.
Kako kaže čolnarjenju na Kolpi v oziru varovanja narave v prihodnje?
Glede na opazen zamik v splošnem razmišljanju družbe k varovanju narave bi morali biti
optimistični. Vendar še vedno posamezniki prispevajo premalo k uresničevanju tega cilja.
Ravno tisti, od katerih bi pričakovali resno in odgovorno ravnanje (gledano z vidika varovanja
narave in človeške varnosti), se največkrat obnašajo v nasprotju s pričakovanji. Čas in
prizadevanja okoljsko naravnanih ljudi bodo pokazali svoje. Možno pa je, da čez 10 let
čolnarjenje na Kolpi v takšni obliki, kot ga poznamo sedaj, ne bo več mogoče, bodisi zaradi
poškodovanja jezov ali zaradi zmanjšane naravne vrednosti območja, ki ne bo nujno posledica
samo neprimernega čolnarjenja.

100

8. SUMMARY
Canoeing down the Kolpa is an extremely popular leisure activity. It is on the increase
because of the ever greater mobility of people and their desire to spend their free time
outdoors, in a natural environment. Regarding the difficulty of paddling and the beauty of
nature, the strip from Dol to Vinica can be regarded as one of the most popular sections for
canoeing.
The number of canoe- and raft enthusiasts reaches the highest tip during the summer (July and
August, predominately at the weekends) when the Kolpa usually has lowest discharge. Every
year, the number of tourists increases, which unfortunately means that more rubbish is
scattered along the river's banks. In addition, since entry and exit points are not distinctly
marked, people enter the river on all sorts of places and by that they damage the vegetation on
the river banks.
The first step towards improving the current situation would be to reach an agreement on the
regime of canoeing and to stick to it thoroughly. Next to stating the points of entry and exit,
the document should also include guidelines to safe canoeing and restrictions in terms of
environmental protection. The contents of the document should first and foremost be taken up
by canoe- and raft rentals who offer service to the users, since it is the only way that all
crucial information can be conveyed adequately. The example is most blatant when canoeand raft rentals encourage their customers to pass the dams in the vessels (which can also be
inflatable), regardless of the water level. The action damages not only the shape and structure
of the dams, which are already in a poor condition, but also the underlying spawning places.
Last but not the least, crossing the dam in the vessel may also lead to human injuries.
For now, there is not any adequate control either over the number or over the actions of the
people. Since the examined area provides a habitat to many species, it is vital to maintain the
current condition if not to improve it. By founding the regional park Krajinski park Kolpa, the
first step has been taken. The documents which represent the framework of the Park's
operation clearly define the permitted activities in nature, landscape and the extent of the
maintenance works. Namely, most of the area is part of Natura 2000, thereby providing
several dozen fish, bird and mammal species with a natural environment.
It is also important to realise that recreation and tourism go hand in hand. Both are important
factors of preserving the region in a pristine state and keeping it populated at the same time.
Any over-rigorous actions could have undesired effects. Therefore, the canoeing guidelines
must allow for the Kolpa and its surroundings to be recognizable in the future, while at the
same time not affecting the nature negatively, thus keeping with the principles of sustainable
development.
Perhaps the most visible result of my dissertation is a map showing the locations of the dams,
the adequateness of their crossings, and locations to enter and exit the Kolpa, and where to
overnight. It also includes recommendations for safe canoeing/rafting. Where river runs
through several municipalities, they should work together if the control of the passed regimes
is to be carried out effectively.
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The chief resolutions of my B.A. dissertation are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigation along the Kolpa is permitted to canoes, kayaks, rafts and other motorless
vessels;
Entry to and exit from the river is allowed only at the entry/exit points;
Entry/exit points from Dol to Vinica are: Dol, Prelesje, Srednji Radenci, Kot pri Damlju
and Vinica;
The opening of the season should be 1 May;
The lowest discharge allowing navigation should be 6 m3/s at Radenci, while it can be
lower at some sections (e. g. Dol - Prelesje and Kot pri Damlju - Vinica);
The highest discharge for safe navigation should not exceed 60 m3/s;
No paddling activities from 8 p.m. to 8 a.m.;
There can be maximum 20 boats in an organized group;
The participants must not alarm the flora and fauna in any way;
No excessive noise;
Water quality should be checked prior to swimming;
Paddling under the influence of alcohol is strictly forbidden;
Navigation is at one's own risk.

The basic principles should be written on notice boards, which are to be set at every entry/exit
point.
Regarding environmental protection in the future, what are the odds for continuing
paddlesports on the Kolpa?
Judging by the shift in the society's general thinking, one is inclined to be optimistic. Still,
there is much more work to be done from the point of view of an individual. Time and
endeavors of the environmentalists will show. Yet, it is possible that in ten year's time
canoeing on the Kolpa will no longer be possible in the way that is known now, whether of
the damage to the dams or of reduced natural value of the area, not necessarily inflicted by
inappropriate paddlesports activities.
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