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1 UVOD
Naloga se ukvarja z območjem umetnega Vonarskega oziroma Sotelskega jezera, ki je
nastalo z zajezitvijo reke Sotle leta 1980. Akumulacija je bila na začetku opredeljena kot
večnamenski mokri zadrževalnik s primarno funkcijo zadrževanja poplavnega vala. Poleg
zagotavljanje obrambe proti poplavam so bile opredeljene tudi naslednje funkcije:
zagotavljanja pitne in industrijske vode, namakanje kmetijskih zemljišč, energetska raba in
turizem. Višina stalne gladine jezera je bila načrtovana na koti 207,5 mnv. Zaradi
onesnaženja so vodo po osmih letih obratovanja izpustili. Po izpustu onesnažene vode iz
akumulacije se je dno doline začelo zaraščati in vzpostavili so se številni novi biotopi,
rastlinske združbe in živalski habitati.
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Večnamensko načrtovana akumulacija po izpustu vode opravlja svojo primarno funkcijo –
zadrževanje poplavnega vala kot suhi zadrževalnik. Ostale predvidene namembnosti so s
praznim akumulacijskim prostorom onemogočene (Krajnc in sod, 2007). Po letu 2005 so
se začele pojavljati pobude za ponovno vzpostavitev akumulacije in umeščanje dejavnosti
ter infrastrukture v prostor. Naloga izpostavi tri obstoječe predloge stalnih ojezeritev,
predlagane s strani različnih interesnih skupin, ki predstavljajo različne razlivne površine,
globino ojezeritve in posledično drugačne programske ter prostorske ureditve.
Po prvem predlogu so območje Vonarskega jezera ornitologi in naravovarstveniki
prepoznali kot pomembno pribežališče za številne živali, predvsem ptice. Zaraščanje
doline s pestrim mozaikom rastlinskih združb je oblikovalo ugodne habitate za bivanje
številnih vrst ptic, zato so Rubinič in sod. oblikovali predlog v obliki grobega coninga in
niza okvirnih ukrepov za ureditev prostora kot naravni/ornitološki rezervat s predlagano
višino gladine ojezeritve na koti 200,0 mnv. (Rubinič in sod., 2005)
V drugem predlogu sta občini Podčetrtek in Rogaška Slatina izrazili interes za umeščanje
turistično-rekreacijskih dejavnosti s predlagano ojezeritvijo z gladino na koti 204,0 mnv.
Dosedanji predlogi ureditev so bili izdelani individualno za dve različni lokaciji. Občina
Podčetrtek predvideva nove rabe na lokaciji Vonarje v bližini spodnje pregrade Vonarje,
medtem ko občina Rogaška Slatina na lokaciji Breznica na severnem delu načrtovane
ojezeritve.
Tretji predlog je podal prof. dr. Mitja Rismal leta 2015 v članku Vodna akumulacija je že
26 let prazna. V članku je povedal, da je najbolj primerna vzpostavitev največjega obsega
jezera, ki bi zagotovila najboljšo možno kakovost vode in tako omogočila turizem in
rekreacijo na in ob jezeru. Predlagana je bila stalno gladino ojezeritve na koti 209,35 mnv.
(Rismal, 2015).
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Problem, ki ga naloga poskuša reševati je, da se izmed vseh evidentiranih predlogov kote
vodne gladine izbere tisti predlog, ki najbolje izkoristi obstoječe lastnosti prostora in hkrati
ponudi zanimive programske ter oblikovalske rešitve, ki bi nekaj doprinesle vsaki interesni
skupini in privabile širši krog obiskovalcev v ta prostor.
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen naloge je, da predstavi in primerja tri predloge različnih ojezeritev, ki v prostoru
pomenijo različne obsege ojezeritev in programskih usmeritev. Na podlagi pregledane
literature, analiz in primerjave zbranih predlogov ojezeritev se izbere predlog, ki
predstavlja osnovo za nadaljnje oblikovanje zasnove obravnavanega območja. Osnovni cilj
naloge je izdelava novega predloga ureditve območja Vonarskega jezera.
Ostali cilji naloge so:
-

predlagati program, ki bi vključeval naravovarstveno izobraževalne dejavnosti s
turistično-rekreacijskimi aktivnostmi,

-

določitev lokacij programskih točk na območju obdelave,

-

predstavitev konkretnih programskih in prostorskih ureditev.

1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Naloga predpostavlja, da se za območje Vonarskega jezera lahko izdela nov predlog
celostne ureditve z izbranim obsegom ojezeritve, ki bi s celovito in domiselno rešitvijo
ponudila prostor za čim širši krog uporabnikov.
Nova ureditev upošteva značilnosti prostora ter z novim programom poudarja značaj
prostora, ki se je ustvaril v času prazne akumulacije. Območje se predvidi kot naravni/
ornitološki rezervat, ki bi omogočil in dopolnil ornitološke dejavnosti z izobraževalno in
raziskovalno funkcijo. Hkrati pa bi se območje oblikovalo kot povezovalni člen med
turističnima krajema z blagimi oblikami turistično-rekreacijskih aktivnosti.
1.4 METODE DELA
Pri izdelavi magistrskega dela so bile uporabljene naslednje metode:
-

pregled obstoječih prostorskih usmeritev in izdelanih projektov na obravnavanem
območju,

-

pregled literature v zvezi z obravnavano tematiko,

-

določitev območja obdelave,
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-

inventarizacija prostora: terenski ogled s foto-dokumentacijo območja obdelave in
izdelava inventarizacijskih kart dostopnosti, rabe prostora, zavarovanih območij ter
karte poplav,

-

evidentiranje obstoječih predlogov ureditev za območje obdelave in analiza treh
predlogov kote vodne gladine. Strnitev ugotovitev v primerjalni tabeli,

-

izdelava predloga ureditve območja Vonarskega jezera.
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2 ZNAČILNOSTI IN RABE VODNIH ZADRŽEVALNIKOV
Akumulacija Vonarje je bila leta 1980 zgrajena kot večnamenski mokri zadrževalnik.
Slabo poznavanje karakteristik obravnavanega prostora (plitva kotanja, slaba kakovost reke
Sotle, kmetijsko in industrijsko zaledje prispevnega območja) in delovanja zadrževalnikov
je pripeljalo do onesnaženosti zadrževane vode, ki so jo leta 1986 izpustili iz akumulacije.
Od takrat akumulacija svojo primarno funkcijo opravlja kot suhi zadrževalnik. Zato je za
ponovno vzpostavitev akumulacije in njeno večnamensko izrabo treba poznati osnovne
značilnosti in delovanje zadrževalnikov.
Na zadrževalnik sta neposredno vezana dva pojma – pregrada in vodni zadrževalnik.
Pregrada je definirana kot stalen ali začasen objekt, ki ločuje prostor z namenom
zadrževanja voda. Najstarejše pregrade so zidane, podobne tistim na prelomu 19. stoletja,
ki so kombinirane z betonom, medtem ko so najnovejše betonske ali nasute (Humar in
Kryžanowski, 2012). Zadrževalnik pa je prostor za pregrado, ki lahko zadrži različno
količino vode, zlasti ob povodnji.
Primarna funkcija zadrževalnikov je urejanje vodnega režima vodotoka, na katerem je
zgrajena zajezitev. To uspešno opravljajo suhi zadrževalniki, ki zadržujejo vodo samo
občasno, ob preseženih količinah padavin. Zadrževalniki zadržijo vodo in tako
onemogočijo hitro odtekanje vode v nižje ležeče kraje in preprečujejo povodnji. Po drugi
strani pa so pogoste tudi trajne ojezeritve, kot so mokrotni zadrževalniki oziroma
akumulacijska jezera. Stalne ojezeritve se gradijo iz naslednjih primarnih razlogov: varstvo
pred poplavami, pridobivanje pitne vode, namakanje obdelovalnih površin, pridobivanje
električne energije, zajem industrijske vode in bogatenje nizkih voda vodotokov. Poleg teh
imajo lahko še sekundarne funkcije kot na primer ribištvo, ribogojništvo, vodne in obvodne
rekreacije (Kravanja in Kopač, 1991).
Veliko znanja o zadrževalnikih temelji na klasičnih raziskavah naravnih jezer.
Zadrževalniki so relativno novi limnološki sistemi in posledično niso bili deležni večjih
limnoloških ali ekoloških raziskav, poleg tega so inženirski sistemi. Znanstveniki se
nagibajo k preučevanju naravnih pojavov, procesov in sistemov, medtem ko se inženirji
osredotočajo na načrtovanje in nadzor procesov ali sistema. Hkrati pa so zanimivi in
kompleksni sistemi polni izzivov. Sestavljeni so iz serije dveh ali treh ekoloških sistemov
od rečnega pri vtoku do jezerskega pri pregradi (Thornton in sod., 1990).
Dejavnike, ki vplivajo na limnologijo zadrževalnikov lahko razvrstimo v tri sklope. Prvi
sklop sestavlja klima, geografska lega in geološka podlaga. Drugi sklop je raven porečja z
razlikami v topografiji, hidrologiji in vremenskih vzorcih. Tretji sklop dejavnikov določa
nivo posameznega zadrževalnika, kot je morfometrija, meteorologija in hidrologija
zadrževalnika (Vrhovšek in Slak, 1997).
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V vzdolžnem pogledu zadrževalnika ločimo tri dele, edinstvene v kemijskih, fizikalnih in
bioloških lastnostih. Deli si sledijo od rečnega v prehodni do jezerskega dela pri pregradi.
(Thornton in sod., 1990)

Slika 1: Delitev vzdolž zadrževalnika (prirejeno po Reservoir Limnology, 1990: 10, 150)

Prečni prerez jezerske kotanje delimo na usedline (bental) in prosto vodo (palegial), med
katerima poteka stalna izmenjava snovi, ki je povezana z letnim temperaturnim krogom,
vetrovi in biotskim premeščanjem. Problem umetno ustvarjenih vodnih sistemov je, da ni
razvitega bentalnega prostora, ki bi lahko zmanjševal vplive z vodo prispevnega območja
(Toman, 2015).
Stanje vodnega telesa je odvisno tudi od njegovih toplotnih razmer. Letni toplotni potek v
stoječih vodah lahko strnemo v temperaturni krog, ki obsega jesensko in pomladansko
kroženje vode ter zimsko inverzno plastovitost in poletno termično plastovitost. Zaradi
specifične teže vode v posameznih plasteh in temperaturnih razlik se voda med plastmi ne
meša. To za organizme pomeni, da začne primanjkovati kisika na dnu in hranilnih snovi v
površinskem sloju. Intenziteta pojava je odvisna od trofičnega tipa jezera (Tarman, 1992).
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Poletna stratifikacija in jesensko mešanje se v jezerih pojavita vsako leto ob približno
enakem času, medtem ko se v zadrževalnikih lahko med leti spreminja, saj je sistem veliko
bolj odvisen od dotokov kot v naravnem jezeru. Prav tako so toplotne razmere drugačne,
saj so odvisne od načina izpuščanja vode iz določenih plasti zadrževalnika. Zaradi
stratifikacije je voda v zadrževalnikih poleti najslabše kakovosti in zato je treba prilagoditi
odvzem in uporabo vode (Vrhovšek in Slak, 1997). Problem, ki se je pojavil v Vonarskem
jezeru je bilo nestrokovno upravljanje z izpusti hipolimnijske vode, kar je povzročilo
zmanjšanje kisika v Sotli pod pregrado in občasne pogine rib (Krajnc in sod., 2007).
2.1 PROBLEMI KAKOVOSTI VODE V AKUMULACIJSKIH JEZERIH
Zadrževalniki v Sloveniji v večini predstavljajo zajezitve na rekah (rečne akumulacije).
Krajnc (2007) navaja naslednje spremembe, ki jih povzročajo zajezitve rek: zmanjšanje
hitrosti vode, spremembe v morfologiji vodotoka, intenzivirana sedimentacija
suspendiranih delcev, zmanjšanje prodonosnosti, svetlobne in temperaturne spremembe,
podaljšanje zadrževalnega časa, spremembe vsebnosti kisika in dušika ter vpliv na združbe
organizmov v vodi.
Počasi tekoče in stoječe vode so zaradi slabše čistilne sposobnosti bolj podvržene
onesnaževanju kot tekoče vode. Stanje posameznega naravnega jezera ali zadrževalnika je
odvisno od njegovih morfoloških in hidroloških značilnosti. Najpogostejši problem večine
stoječih voda v Sloveniji je prekomeren vnos hranilih snovi, kot sta dušik in fosfor.
Velik pomen v jezerih in mokriščih ima litoral s pestro sestavo makrofitov, bakterij v
usedlinah in živali v prosti vodi ter usedlinah. Zato se upravičeno imenuje puferska cona,
ki zmanjšuje in blaži vplive od zunaj. Predstavlja prvi branik pred hranilnim
obremenjevanjem spodnjega dela jezera. Pri varovanju vodnih okolij se tega dejstva
premalo zavedamo in se negativne posledice pokažejo šele s posegom v rastlinsko zarast.
Napredujoče procese evtrofikacije pa je zelo težko ustaviti in evtrofno vodno telo ni več ne
biološka ne družbena dobrina (Toman, 2008).
Evtrofikacija oziroma postopno staranje jezer je naraven proces, ki ga doživi vsako jezero.
S pravilnim upravljanjem lahko ta proces upočasnimo, v obratnem primeru pa pospešimo.
Prekomeren vir obremenitev s hranili je največkrat spiranje z obdelovalnih površin in
neurejeno iztekanje komunalnih ter industrijskih odpadnih voda, kjer se poleg evtrofikacije
pojavi problem kopičenja pesticidov, težkih kovin in drugih halogenih organskih spojin, ki
so pri povišanih vsebnostih nevarne za vodne organizme in človeka (Ramec-Rekar in Bat
2003).
Zato je za dobro gospodarjenje z zadrževalnikom treba najprej poznati in reševati prehiter
razvoj evtrofikacije, ki običajno poteka dosti hitreje kot v naravnih jezerih (Vrhovšek in
Slak, 1997). Procesi evtrofikacije so bili pospešeni tudi v Vonarskem jezeru zaradi plitvosti
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jezera, nizkega letnega dotoka, nezadostne izmenjave vode, zaradi velikega vnosa hranil in
povišane temperature vode. Pomanjkanje kisika in povišana temperatura zajezene vode sta
pospešila gnitje, cvetenje različnih alg in cianobakterij ter zastrupljanje ostalega živeža.
Tako so zaradi slabe kakovosti vode v akumulacija izpustili zadrževano vodo.
Preglednica 1: Primerjalne lastnosti med naravnimi jezeri in zajezitvami (prirejeno po Thornton in sod.,
1990)

ZNAČILNOST

NARAVNA JEZERA

ZAJEZITVE

Porečje

Krožna, jezerska kotanja običajno v
sredini, majhno območje v primerjavi
s površino jezera.
Stabilna.
Malo in stabilno.
Naravni režim, pogosta dimiktična ali
monomiktična jezera.

Po navadi ozka, podolgovata jezerska
kotlina. Veliko območje v primerjavi s
površino jezera.
Astatična.
Veliko in neenakomerno.
Spremenljiva, pogosto preplitva za
toplotno plastovitost v rečnem in
prehodnem delu. Možna delna
plastovitost v jezerski coni.
Preko večjega rečnega dotoka;
kompleksno prodiranje v stratificirane
plasti.
Neenakomeren s porabo vode, iztek
vode s površinske ali hipolimnijske
plasti.
Visoko odlaganje, velika poplavna
območja, hitro stopnjevanje.
Visoko odlaganje v rečnem delu, od tam
eksponentno pada proti jezerski coni,
sezonsko variira.
Nekoliko višje kot v naravnih jezerih.
Nižja topnost (višje tem.), večja
horizontalna variabilnost.
Prevladujejo horizontalni svetlobni
gradienti. Izginjanje svetlobe
neenakomerno in pogosto zelo visoko
(rečni in prehodni del zaradi usedlin).
Višje kot pri naravnih jezerih (večje
porečje, človeška aktivnost, večje
nihanje vode), spremenljive in
nepredvidljive.
Prevladuje za primarno produkcijo
jezera in je pomemben za regulacijo in
raztapljanje hranil in organskih snovi.
- nizka raznolikost,
- široka specializirana niša,
- hitri postopki izumiranja in
priseljevanja,
- neto proizvodna visoka kmalu po
poplavi, nato zmanjšuje.
Podobno kot pri naravnih jezerih a zelo
pospešeno, močno poudarjeno s
človeškimi manipulacijami kotanje in
porečja.

Obala
Nihanje ravni vode
Toplotna plastovitost

Dotok
Iztok

Preko majhnih pritokov in razpršenih
virov; prodiranje v stratificirane plasti
majhno in razpršeno.
Relativno stabilen, izteka površinska
voda.

Obremenjevanje s
sedimentom
Nalaganje usedlin

Nizko odlaganje, majhne delte in
počasno stopnjevanje.
Nizko, omejena razpršenost,
sezonsko relativno nespremenljive.

Temperature vode
Raztopljen kisik

Običajno nižje temperature.
Višja topnost (nižje tem.), majhna
horizontalna variabilnost.
Prevladujejo vertikalni svetlobni
gradienti. Izginjanje svetlobe se
spreminja ampak relativno malo.

Svetlobe razmere

Obremenitve s hranili

Litoralni pas
Biotske skupnosti

Uspešnost ekosistema

Spreminjajoče ampak relativno
predvidljivo. Obremenitve pogosto
ublažijo mokrišča in litoralni obalni
pas jezera.
Nepravilen in omejen z visoko
stopnjo nihanja.
- visoka raznolikost
- ozko specializirana niša,
- počasni procesi izumiranja in
priseljevanja,
- proizvodna nizko do zmerna in
relativno konstantna.
Podobno kot pri umetnih jezerih,
vendar zelo dolgotrajno.
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2.2 ZADRŽEVALNIKI V SLOVENIJI
Slovenija ima veliko akumulacijskih jezer, ki predstavljajo vir pitne vode in hrane za
kmetijske in industrijske namene, vir energije, zaščito pred poplavami ter možnosti
turističnega razvoja. Žal pa je večina naših zadrževalnikov v slabem stanju in brez
opredeljene namembnosti (Vrhovšek in Slak, 1997).
Za vsak zadrževalnik se mora predvideti namembnost, za katero je treba doseči zahtevano
stopnjo kakovost vode, če ta še ni dosežena, in jo potem vzdrževati. Za dosego
namembnosti posameznega jezera država ali uporabnik (koncesionar) potrebuje strokovne
podlage (predlog sanacijskih ukrepov). Podlage morajo obravnavati preventivne in
kurativne ukrepe za dosego določene namembnosti. V času obratovanj pa bi morala država
z rednimi monitoringi spremljati kakovost vode v zadrževalnikih in prispevnem območju
ter ugotavljati, ali se določena namembnost izvaja. Z monitoringom bi lahko omogočali
napovedovanje trendov evtrofikacije, ki bi narekovali dodatne ukrepe za zaščito
akumulacijskih jezer.
Poleg nedefinirane namembnosti in gospodarjenja akumulacij prav tako niso jasno
določeni pojmi: lastnik, upravljalec in gospodar jezera. Posledično, vsak od njih gospodari
in izkorišča akumulacijo po lastnih interesih in ne v interesu družbe in države. Pritiski na
jezera s strani uporabnikov so iz dneva v dan večji, stanje pa iz leta v leto slabše, zato je
pomembno, da se določi in uredi politika gospodarjenja s pregradami, akumulacijami ter
ostalimi stoječimi vodami (Vrhovšek in Slak, 1997).
Vonarsko jezero ima upravljalca, ki regulira iztok iz akumulacijskega prostora in izvaja
monitoring pretokov in gladin. Objekt opravlja primarno funkcijo zadrževanja poplavnega
vala. Ostale namembnosti se tako niso izrabljale, ne v času polne, in ne v času prazne
akumulacije. Danes se pojavljajo pobude o ponovni poplavitvi doline, ki bi z različnimi
razlivnimi površinami ponujala obnovitev ali dopolnitev namembnosti in rab na območju.
Ob ponovni vzpostavitvi jezera je treba utemeljeno določiti namembnost glede na
ojezeritev, ki na jezero nebi predstavljala prevelikega pritiska. Pomembno je upoštevati
razmerje poletne intenzitete aktivnosti in kakovosti vode, ki je takrat najbolj
problematična.
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2.3 VPLIV OJEZERITEV NA KRAJINO
Vplive, ki jih prinaša novo vodno telo, kot to opredeljujeta Kravanja in Kopač (1999),
lahko razdelimo v dve skupini: vplivi na ekološke razmere in vplivi na vizualne značilnosti
krajine.
Trajna ojezeritev pomeni izgubo kopnine, kar posledično pomeni izgubo vegetacije,
biotopov in kopenskih živali ter ima velik vpliv na značilnosti vodotoka. Zaradi pojavnosti
nove velike vodne površine, se spremeni tudi vizualna podoba krajine. Predstavlja
izenačeno zrcalno površino, ki deluje svetlo in s tem vzpostavi novo kontrastno razmerje z
okolico, kjer navadno prevladujejo temne gruče drevnine. Obenem vizualno podobo kazi
vidno izpostavljen vodni rob, ki je značilen za umetne ojezeritve. Zaradi nihanja vodne
gladine je ta rob gol, brez vegetacije, zamuljen in vpliva na vizualne značilnosti vodnih
zadrževalnikov ter zmanjšuje njihovo rekreacijsko privlačnost.
Na drugi strani so suhi zadrževalniki s krajinskega vidika manj problematični, saj ne
pomenijo popolne spremenjenosti za pregrado kot tudi izgubo kopnine. Pojavijo se drugi
problemi, kot je prisotnost pregrade, ki v stanju brez vode ne deluje logično. Drugi
problem je težje prilagajanje določene vegetacije na občasne poplavne dogodke. Kljub
vsemu pa so v ekološkem pogledu suhi zadrževalniki sprejemljivejši. Kar je pomembno pri
stalnih zajezitvah, je, da se poskušajo uporabljati večnamensko (Kravanja in Kopač, 1991).

Slika 2: Pogled na spodnjo pregrado Vonarje z vodne strani zadrževalnika (Podhraški, 2019)
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3 VONARSKO JEZERO
3.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA VONARSKEGA JEZERA
Sotelsko območje se nahaja na vzhodni meji Slovenije in je zaradi odročnosti pretežno
agrarno, nerazvito in gospodarsko zaostalo območje. Sotla je osrednja vodna žila, na kateri
so leta 1976 kot skupno naložbo vodnih gospodarstev tedanje Republike Slovenije in
Republike Hrvaške naredili umetno akumulacijsko jezero s pregradama Vonarje in Prišlin
(Prah, 2008). Vonarje je prostorsko zaokroženo območje, če odmislimo mejo na reki Sotli.
Je široka in plitvo zravnana kotanja, ki se na robovih vzpne v blago nagnjena pobočja
(Cimprešek, 2008).

Slika 3: Pogled na del območja Vonarskega jezera v času poplav (zgoraj) in v času brez vode (spodaj).

Slika 4: Zgornja armiranobetonska pregrada Prišlin in spodnja zemeljska pregrada Vonarje.
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Slika 5: Prikaz območja skozi prečne prereze in značilne poglede (kartografska podlaga: Digitalni …, 2018)
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3.1.1 Razvoj Vonarskega jezera
Pred akumulacijo je bilo na območju približno dvajset manjših kmetij. Zaradi vsakoletnih
poplav Sotle so bili na ravnini samo travniki, v jesenskem času tudi pašniki. Na višjih
legah, do koder niso segale poplave, pa so bile manjše njivske površine (Rubinič, 2005).

Slika 6: Območje Vonarskega jezera okrog leta 1978 (Renier, 1978), med leti 1980–1988 (Petdeset let ribiške
družine, 2002) in danes

Vonarsko ali Sotelsko jezero so začeli graditi leta 1976 z zajezitvijo reke Sotle pri kraju
Vonarje. Vodno akumulacijo sestavlja spodnja zemeljska pregrada Vonarje, akumulirana
dolina in zgornja armiranobetonska pregrada Prišlin, katere namen je preprečitev
zamočvirjanja zgornjega dela akumulacije (Rismal, 2015). Akumulacija je bila dolga 7 km
in široka od 100 do 500 m. Jezero so začeli polniti leta 1980. Predvidena gladina zajezitve
je bila na koti 207,5 mnv. Do omenjene kote jezera niso nikoli napolnili, saj je bila voda že
leta 1986 tako onesnažena, da so jo morali izpustiti (Rubinič, 2005). Kronološki potek
dogodkov je predstavljen v Prilogi A.
Glavni nameni akumulacije so bili: sploščitev visokovodnega vala, zagotavljanje pitne in
industrijske vode, vode za namakanje obdelovalnih površin, energetsko rabo in turizem. Po
izpraznitvi akumulacija ne služi drugim namenom, razen zadrževanju poplavnih valov
(Rismal, 2015).
Voda se je zaradi nizkega pretoka v poletnih mesecih, takrat še neobstoječih čistilnih
naprav in plitvosti, hitro segrevala, kar je pospeševalo evtrofikacijo in izhlapevanje.
Dušikove in fosforjeve spojine so pospeševale razvoj cianobakterij, s poginom le teh in
kasnejšemu gnitju se je sproščal strupeni žveplovodik, ki je povzročil pogine rib in ostalih
živali najprej v akumulaciji ter po izpustu onesnažene vode v reki Sotli za jezom (Rubinič,
2005).
Po izpustu vode se je začelo dno akumulacije zaraščati s sekundarnimi sukcesijskimi
vrstami antropogene vegetacije. Razvoj v smeri gozda je bil moten v času spomladanskega
ali jesenskega deževja, ko so zaradi nevarnosti poplav zaprli zapornice in je voda za nekaj
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dni poplavila območje. Kljub temu pa je bilo zaraščanje zanimivo in poučno, saj je razvoj
potekal od enoletnih pionirskih terofitov preko večletnih šašev, visokih zelišč do grmiščnih
in drevesnih vrb (Cimprešek, 1997). Novo nastajajoči življenjski pogoji so hitro privabili
številne ptice, kačje pastirje, metulje, dvoživke in plazilce. Zaraščajoče dno nekdanjega
Vonarskega jezera je danes izjemen habitat za rastlinski in živalski svet (Podhraški, 2008).
3.1.2 Opis območja obdelave
Obravnavano območje leži na vzhodni meji Slovenije s Hrvaško. Dolina Sotelskega jezera
leži med pomembnima turističnima krajema Rogaško Slatino na severu in Podčetrtkom na
jugu.
Območje obdelave v nalogi uokvirjata glavni prometnici na obeh straneh jezera. Na
desnem bregu je to povezava Rogaška Slatina–Podčetrtek, na levem bregu povezava Hum
na Sutli–Harina Žlaka. Na severu mejo območja določa cesta čez mejni prehod Rajnkovec,
na jugu pa pregrada Vonarje.

Slika 7: Lega območja (podlaga: Turistična karta Rogaške Slatine, 2018)
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Prispevno območje
Porečje Sotle leži v Panonski Sloveniji in se razteza na severu med Bočem in Macljem ter
Krško ravnjo na jugu. Območje na polovico deli politična meja, saj je Sotla mejna reka
med Slovenijo in Hrvaško. Sotla je osrednja žila in kot edini vodotok odvaja vodo v reko
Savo (Cimperšek, 2008). Omrežje pritokov je izrazito pahljačasto in neenakomerno, saj
ima večinski delež pritokov s slovenske strani. Edini in najpomembnejši vodnogospodarski
objekt Posotelja pa je umetna akumulacija Vonarje, ki leži na dolžini Sotle, 55,3 km od
izvira (Prah, 2008).
Območje vpliva obratovanja akumulacije, ki ga je določila Direkcija republike Slovenije za
vode v projektni nalogi Revitalizacija Vonarskega/Sotelskega jezera za namene
hidroloških raziskav, obsega poplavna območja Sotle pod sotočjem z Ložnico do Sotočja z
Olimščico in Mestinjščico od sotočja s Tinskim potokom do izliva v Sotlo (Direkcija
republike Slovenije za vode, 2019).

Slika 8: Lega Vonarskega jezera v porečju reke Sotle in območje obdelave vpliva obratovanja akumulacije
(Direkcija republike Slovenije za vode, 2019)
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Dostopnost območja

Slika 9: Dostopnost in prometna infrastruktura območja (Kart. podlaga: dopolnjen TTN5, 1995)
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Območje je precej oddaljeno od glavnih prometnic in leži na stičišču občin Rogaška
Slatina in Podčetrtek. Zaradi bližine omenjenih turističnih krajev, od koder že sedaj
prihajajo obiskovalci, ima lega območja velik potencial. Zato je zelo pomembna cestna
povezava med njima ter vzporedna kolesarska steza, ki je bila zgrajena leta 2015.
Vzdrževana in dokaj prometna cesta je zaradi nepreglednih ovinkov in ozkega vozišča na
nekaterih predelih dokaj nevarna. Zato v nalogi predlagam, da se na odsekih, kjer bi bile
načrtovane programske točke, določijo cone upočasnjenega prometa. Ob kolesarski stezi so
zgrajena štiri počivališča s klopmi in informacijskimi tablami. Obiskovalci nimajo
neposrednega dostopa s ceste ali kolesarske steze do jezerskega dna. Do tja vodijo le
nekatere poljske ceste namenjene dostopu do obdelovanih površin. Na levem bregu reke
oziroma na hrvaški strani je cestna povezava v slabšem stanju. Cesta je sicer asfaltirana,
vendar slabo vzdrževana, kar pričajo udrti deli cestišča, ki že nekaj časa niso bila sanirani.
Cesta je manj prometna kot na slovenski strani, saj ne povezuje večjih naselij.
3.2 PODROBNEJŠI PRIKAZ OBMOČJA OBDELAVE
3.2.1 Nihanje vodne gladine
Današnji prostor Vonarskega jezera je opredeljen kot suhi zadrževalnik, kar pomeni, da se
zapornice na pregradi zapro samo ob poplavnih dogodkih in takrat je za nekaj dni
akumulacija napolnjena z vodo. Razlivna površina in globina jezera sta odvisni od
padavinskih razmer. Razlivne površine so prikazane na karti poplav (glej sliko 11).
Poplave so pogojene s padavinskim režimom reke Sotle, ki ima panonski dežno-snežni
rečni režim. To pomeni, da so viški pretokov v pozni jeseni in na začetku pomladi (Slika
10).

Slika 10: Višine gladine vode v akumulaciji tekom leta (Povzetek podatkov dnevnih vrednosti …, 2018)
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Slika 11: Karta poplav (Portal Geopedia, 2007), kart. podlaga: dopolnjen TTN, 1995
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3.2.2 Obstoječa raba prostora Vonarskega jezera

Slika 12: Obstoječa raba (Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKO, 2019; Bioportal, 2019), kart.
podlaga: dopolnjen TTN5, 1995
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Izpraznjeno in s hranili bogato dno jezera se je začelo po izpustu leta 1988 hitro zaraščati z
raznovrstno mokrotno vegetacijo. Kljub nenehnim motnjam zaradi poplav se je na dnu
pojavljala dinamika naravnih sukcesij in antropogenih regresij. Zato danes na
obravnavanem območju prevladujejo zamočvirjene površine, ki jih sestavlja vegetacija od
primitivnih, enoletnih in pionirskih združb, zaraščajočih opuščenih travnikov do večletnih,
visokih zelišč ter grmovnih in drevesnih logov (Cimprešek, 2008). Na robovih proti cesti,
kjer zemljišča niso poplavljena, se pojavljajo še ekstenzivno obdelovalne površine, kot so
manjše njive in travniki. Proti severu območja, kjer so poplave redkejše, je vedno več
obdelovalnih površin, prevladujejo predvsem mokrotni travniki in pašniki. Na zgornji meji,
pri mejnem prehodu Rajnkovec prav tako prevladujejo obdelovalne površine. Znotraj
obdelovalnega območja je tudi nekaj razpršene poselitve, opredeljene z nizko gostoto
pozidave in z različnimi oblikami manjših strnjenih naselij.
Zaledje obdelovalnega območja je značilno za južne subpanonske regije. Gradi ga
mozaična krajina obdelovalnih površin od njiv, sadovnjakov, vinogradov do travnikov in
pašnikov. Vinogradi ležijo na strmih prisojnih legah, na položnejših legah pa sadovnjaki.
Pozidane površine so v obliki strnjenih gručastih naselij ali pa v obliki razpršenih gradenj
zidanic, počitniških hišk in tudi bivalnih objektov. Krajinsko sliko pa dopolnjujejo gozdne
zaplate, ki so bolj pogoste na težko dostopnem terenu in osojnih legah (Marušič in sod.,
1994).
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3.2.3 Zavarovana naravna območja ob Vonarskem jezeru

Slika 13: Zavarovana naravna območja (Naravovarstveni atlas, 2019), kart. podlaga: dopolnjen TTN, 1995
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Reka Sotla je geomorfološka in zoološka vrednota državnega pomena, zavarovana kot
naravna vrednota. Levi pritok reke Save z dobro ohranjenimi meandri in odseki do
Velikega Obreža (Naravovarstveni atlas, 2019).
Obravnavan prostor je označen kot ekološko pomembno območje Kozjansko – Sotla
(16500 Sotla). Gre za pretežno ekstenzivno obdelano kulturno krajino med reko Sotlo in
Bistrico. Obravnavajo se habitatni tipi vezani na človekovo prisotnost, ki se delijo na
obdelovalne površine (senožetni sadovnjaki, gojeni travniki) in grajene strukture, kot so
cerkve, gradovi in gospodarska poslopja kmetij, kjer najdejo zatočišče različne vrste ptic
(sove), netopirjev, žuželk in drugih živali. Zaradi geografske lege in nerazvitosti območja
omogočajo posebnosti in ohranjenost v ekosistemih. Tako je veliko popisanih rastlinskih in
živalskih vrst (preko 2000) med ogroženimi, redkimi ali drugače posebnimi.
Območje prav tako spada tudi v zavarovanje Nature 2000, katere mrežo posebej varovanih
območij oblikuje Evropska unija že več kot desetletje. Namen je ohranjanje biotske
raznovrstnosti z varovanjem naravnih habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na
podlagi pravnih podlag Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst in Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic (Natura2000,
2019). Območje Nature 2000 na obravnavanem prostoru je bilo določeno leta 2015,
imenovano Sotla s pritoki. Območje je bilo, po opredeljeno pod Naturo 2000 zaradi
ohranjenosti rečnih meandrov, prisotnosti raznolikih vodnih in obvodnih habitatov, ki
nudijo življenjski prostor mnogim vrstam rib, kačjih pastirjev, rakov, školjk in sesalcem,
vezanih na vodno okolje (Naravovarstveni atlas, 2019).
Rastlinske združbe in živalske vrste na območju Vonarskega jezera
Popis vegetacije med letoma 1991 in 2008 je prikazal nenavadne nadomestne in
antropogeno izzvane ekosisteme in jih zato po načelih srednjeevropske klasifikacije težko
umestimo v fitocenološki sistem, posledično so združbe opredeljene kot ekološke
formacije. Netipične ekobiomorfne združbe nimajo diferencialnih vrst niti značilnic,
prepoznajo se le po prevladujočem graditelju. Ko je voda leta 1988 odtekla, je na dnu ostal
blaten, hranljiv, polprepusten glinasto-meljast mulj. Zaraščanje gole površine je potekalo
podobno kot ob koncu ledene dobe, ko se po umiku ledenikov začne oblikovati zelena
odeja. Za ta proces so poskrbele ptice s prenosom semen. Tako se je zaradi različnih
orografskih in mikroreliefnih razmer ter občasnih poplav izoblikovalo mozaično pestro
močvirsko rastje. Na dnu Vonarskega jezera tako najdemo naslednje rastlinske združbe
(Cimperšek, 2010):
-

vodne združbe v manjših kotanjah in mrtvicah,

-

pionirske združbe mokrih zemljišč, ki so izpostavljene periodičnemu poplavljanju
(območja jesenskih in spomladanskih poplav),

-

rastlinske združbe pod stalnim vplivom talne in zaledne vode (visoke steblike,
grmičevja),

-

opuščeni mokrotni travniki v zaraščanju in

-

gozdovi mehkih listavcev (vrbe in jelše).

22
Peperko K. Možnosti ureditev območja Vonarskega jezera glede na višino gladine akumulacije.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

Mokriščne fitocenoze so samostojen mozaičen vegetacijski kompleks, kjer je voda
odločilen dejavnik. Značilne so skrajnostne ekološke razmere, hidrofilna vegetacija, hladna
hidromorfna tla, velika ekološka pestrost, vrstno siromaštvo in hitre spremembe.

Slika 14: Rastlinske vrste na območju Vonarskega jezera: divja ščetica, rogoz, navadna krvenka in bele
preproge črnega trna (Cimprešek, 2010)

Na območju reke Sotle in njenih poplavnih ravnicah se razvoj vegetacije konča v stadiju
loga ali loke mehkih listavcev. Vrbine so pionirski gozdovi in ne končna razvojna stopnja
ali klimaks. V Obsotelju vrbine uspevajo na mehkem mulju in pesku, medtem ko podobne
združbe naseljujejo kamnita prodišča. Njihov razvoj ni okrnjen zaradi rečne dinamike,
temveč zaradi človekovih udarcev s ponavljajočim poplavljanjem, vendar kljub poplavam
vztrajajo na območju zaradi svoje regeneracijske sposobnosti.

Slika 15: Vrbove združbe na dnu Vonarskega jezera

Prostor je izjemno pester in kot takšen zanimiv za mnoge živalske vrste. Novo-nastajajoči
življenjski pogoji so hitro privabili številne vrste ptic, kačjih pastirjev, metuljev in dvoživk
ter plazilcev. Zaraščajoči prostor Vonarskega jezera ima velik naravovarstveni pomen
zaradi gnezditvenih prisotnosti ptic in kot območje prehranjevanja ptic ter vmesnega
postanka ptic selivk. Prav obširni kompleksi vlažnih in poplavnih travnikov, pasov
grmičevja in zaraščajočih vlažnih površin, ki gradijo tamkajšnje mokrišče, imajo velik
pomen z ornitološkega stališča. Na jezeru je bilo do danes zabeleženih že več kot 120 vrst
ptic (Podhraški, 2008).
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V prostoru Vonarskega jezera gnezdijo naslednje vrste ptic:
-

kosec (Crex crex) gnezdi na vlažnih in poplavnih travnikih,

-

vodomec (Alcedo atthis), mokož (Rallus aquaticus) in mali martinec (Actitis
hypoleucos) gnezdijo na območju naravne struge reke Sotle,

-

rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis), kobiličar (Locustella naevia), rjava penica
(Sylvia communis) in rjavi srakoper (Lanius collurio) gnezdijo na zaraščajočih
predelih in

-

siva čaplja (Ardea cinerea), ki gnezdi na spodnjem pogosto poplavljenem predelu,
vrsta ima ob jezeru eno večjih gnezdilnih kolonij pri nas.

Območje pa ima velik pomen tudi za ptice selivke, ki na območju Vonarskega jezera
najdejo hrano in zavetje. Med najštevilčnejšimi vrstami ptic Podhraški (2008) navaja:
črnoglavka (Sylvia atrcapilla), kmečka lastovka (Hirundo rustica), siva pevka (Prunella
modularis), taščica (Erithacus rubecula), kos (Turdus merula), močvirska trstnica
(Acrocephalus palustris), grmovščica (Phylloscopus sibilatrix), rumeni vratnik (Hippolais
icterina), rjava penica (Sylvia communis), vijeglavka (Jynx torquill), veliki detel
(Dendrocopos major), prosnik (Saxicola torquat), vrtna penica (Sylvia borin), plavček
(Parus caeruleus), velika sinica (Parus major), rjavi srakoper (Lanius collurio), trsni
strnad (Emberiza schoeniclus). O pomenu selitev priča prenočišče kmečkih lastovk v
trstišču na severovzhodnem delu jezera, kjer se jih v tistem času vsak večer zbere tudi do
25 tisoč.

Slika 16: Ptice opažene na območju Vonarskega jezera: vodomec, kosec, siva čaplja (foto: Buchner, Kravos,
cit. po Društvo …, 2019)

Da ima območje velik ornitološki pomen, pove tudi dejstvo, da so bili na območju
opredeljeni štirje prostori obročkanja, kjer so ptice obročkali med leti 1995 in 2010. V tem
času so med leti 1995 in 2007 izvedli popis ptic in drugih živali, ki je pokazal številčnost in
pestrost ptičjih vrst ter prisotnost nekaterih ogroženih vrst. Obročkanje ptic se je prekinilo
leta 2010, saj so na celotnem spodnjem območju posekali vso vegetacijo. Leta 2015 je bila
na slovenski strani ob cesti zgrajena tudi kolesarska steza, ki je preprečila dostope v
notranjost območja za raziskovalne namene.
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4 PREDVIDENA NOVA RABA PROSTORA
Akumulacija je bila izpraznjena leta 1988 zaradi slabe kakovosti zadrževane vode.
Območje je bilo prepuščeno osnovnemu vzdrževanju s strani upravljavca ter procesom
naravne sukcesije. Namembnost praznega prostora zadrževalnika se je spremenila.
Akumulacija danes opravlja svojo primarno funkcijo zadrževanja poplavnega vala,
medtem ko za namakanje in pitno vodo ni izraženega interesa. Močno pa je izraženo
zanimanje s strani lokalnih skupnosti za umeščanje športnih, rekreacijskih ter turističnih
dejavnosti ali vzpostavitev naravnega rezervata s strani ornitologov in naravovarstvenikov.
4.1 PREDSTAVITEV PREDLOGOV
V zadnjih petnajstih letih lahko evidentiramo številne predloge ureditev prostora
Vonarskega jezera, zaradi česar je bilo moč sklepati, da gre za veliko zanimanje o ponovni
ureditvi obravnavanega prostora. V nalogi so izpostavljeni trije najbolj pogosto
predstavljeni predlogi ojezeritve:
1.

2.

3.

Ornitološko-naravovarstveni predlog so izdelali Borut Rubinič, Luka Božič in
Zdravko Podhraški leta 2005. Izdelali so grob coning in niz okvirnih ukrepov za
ureditev prostora kot naravni/ornitološki rezervat s predlagano višino gladine
ojezeritve na koti 200,0 mnv.
Rekreacijsko-turistični predlog je bil izdelan leta 2005 z dokumentom Vonarsko jezero
– Hidrološka študija. Leta 2016 je bil predlog nadgrajen s strani Razvojnega centra
Planiranje Celje. Glavni interes je bil izražen s strani občin Podčetrtek in Rogaška
Slatina. Predlagana je bila stalna gladina ojezeritve na koti 204,0 mnv.
Vodarski predlog je izrazil prof. dr. Mitja Rismal leta 2015 v članku Vodna
akumulacija je že 26 let prazna. Predlagal je stalno gladino ojezeritve na koti 209,35
mnv.

V nadaljevanju so opisane predlagane ojezeritve, ki vključujejo potenciale in omejitve ter
odprta vprašanja, ki niso domena samo dveh občin, ornitologov, naravovarstvenikov,
posameznega sektorja Ministrstva za okolje in prostor, ampak vseh nosilcev načrtovanja v
prostoru ter strokovnih služb, ki bi podale svoje usmeritve in izhodišča.
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Preglednica 2: Predlogi s shemo razlivnih površin in višino gladine ojezeritve

Ornitološkonaravovarstveni predlog

Rekreacijskoturistični predlog

Vodarski predlog

4.1.1 Ornitološko-naravovarstveni predlog
V letih prazne akumulacije je na območju, v nasprotju z nameni, s katerimi je bila
zgrajena, nastalo mokrišče. Novo-nastajajoči in ustrezni življenjski pogoji so hitro privabili
številne ptice, metulje, kačje pastirje, plazilce in dvoživke. Zaraščajoče Vonarsko jezero je
danes izjemen habitat za rastlinski in živalski svet. S stališča ornitologov in ohranjanja
narave je območje Vonarskega jezera ovrednoteno kot pomembno območje, ki zaradi
spremenjenega stanja v naravi odpira vprašanje o drugačni namembnosti prazne
akumulacije. Zato so ornitologi, ki so med leti 1995 in 2007 obročkali na obravnavanem
območju, skupaj z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
predlagali grob coning v smeri ureditve t. i. ornitološkega rezervata, ki bi vključeval
ohranitev sedanjega plitvega mokrišča z manjšo ojezeritvijo s stalno gladino na koti 200
mnv. V predlogu so v grobem določili območja prevladujočih rab (vodna površina,
grmišča in trstišča, mokrotni travniki, poplavni gozd, grmičevje s posameznimi drevesi,
turistično območje in nadomestni habitat) (Rubinič in sod., 2005).
Kot je omenjeno v Predlogu ureditve Vonarskega jezera z vidika naravovarstva,
ornitologov in hepertologov (Rubinič in sod., 2005), bi bile ureditve s kakovostnim
programom za različne segmente širše javnosti pomembne ne le pri izobraževanju in
razvoju njihovega odnosa do narave, ampak tudi kot možnost trženja, ki lahko postane
ključni dejavnik lokalnega razvoja.
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Karta na naslednji strani predstavlja ornitološko-naravovarstveni predlog, ki zajema
ukrepe, da se območje ohrani v takšnem stanju, da ostane primerno bivališče za različne
vrste ptic in drugih živali. Večji del ukrepov predstavlja ureditev ali ohranitev obstoječih
vrednot za dobrobit ptic, kot so (povzeto po Rubinič in sod., 2005):
-

ureditev predhodnega pasu pred ojezeritvijo v močvirje, ki bi dopuščalo razrast trstišča
in omogočalo gnezdenje rakarju, trstnemu cvrčalcu, bičji trstnici ipd.,

-

ohranjanje čim bolj stabilnega nivoja vode med 1. aprilom in 1. avgustom v glavni
gnezdilni sezoni,

-

ohranitev obstoječe obrežne vegetacije (vrb, rogoza, trsta, šašev …) in dopolnitev
vegetacijskih pasov s prodonosnim grmičevjem (grmovnate vrbe, glog, črni trn, kalina,
leska, brogovita, češmin, trdoleska, rdeči dren …),

-

čim manjše število dostopov do jezera, ki so jasno označeni in urejeni. Kjer se določijo
turistične točke, se obala parkovno ureja, ostalo se prepusti naravnemu procesu
zaraščanja,

-

določitev posebne naravovarstvene cone na jezeru, kjer človekove aktivnosti tekom
leta niso dovoljene,

-

na obali jezera, kjer gnezdijo sive čaplje, se ne sme graditi večjih objektov,

-

od zgornje pregrade Prišlin proti severu se uredi nadomestni habitat, ki posnema
razmere, ki so sedaj na spodnjem delu jezera. Prepovedano odstranjevanje obstoječe
vegetacije,

-

oblikovanje dodatne manjše ojezeritve pod pregrado Prišlin,

-

ureditev otokov namenjenih pticam, velikosti dimenzij 20 x 50 m,

-

na travnikih znotraj obravnavanega območja je treba zagotoviti pozno košnjo,

-

na primernih mestih se uredijo trase, kjer bi se izvajalo obročkanje ptic in

-

ureditev učne poti, umestitev potrebne infrastrukture za učne in raziskovalne namene.

27
Peperko K. Možnosti ureditev območja Vonarskega jezera glede na višino gladine akumulacije.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

Slika 17: Predlog ureditve, ki so ga izdelali z vidika naravovarstva, ornitologov in herpetologov (Rubinič B.
in sod. 2005)
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4.1.2 Rekreacijsko-turistični predlog
Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina sta prav tako iskali načine urejanja na obravnavanem
območju. Cilj občin je bil oblikovati destinacijo turistično-rekreacijski center Vonarsko
jezero. Leta 2005 je bila izdelana Hidrološka študija, kjer so predvideli šest lokacij vzdolž
slovenske obale jezera z različnimi športno rekreacijskimi in turističnimi dejavnostmi.
Predlagana višina kote gladine je bila 204,0 mnv.
Preglednica 3: Določene lokacije in dejavnosti na območju Vonarskega jezera po hidrološki študiji (povzeto
po Vaukan in Kregar-Drofenik, 2007)

TOČKA IME

DEJAVNOSTI

LOKACIJE

1

Akel

Gostinski
objekt,
informacijsko
središče, muzej, opazovalnica ptic

2

Breznica

Manjši kamp,
smučanje na vodi

3

Paklec

Adrenalinski park, izhodišče
dostop na razgledno točko

4

Areh

Razgledna točka

5

Rebrnice

Surfanje, čolnarjenje

6

Vonarje

Čolnarna in terasa ob vodi

2-6

BreznicaVonarje

Povezava z manjšo ladjico

športna

igrišča,

za

Na podlagi hidrološke študije je med prvimi nastal predlog ureditve čolnarne in
restavracije na Vonarskem jezeru za občino Rogaška Slatina, izdelan leta 2005.

Slika 18: Vizualizacija ureditve čolnarne in restavracije Vonarsko jezero (Gužič Trplan arhitekti, 2005)
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Občini sta leta 2016 na osnovi hidrološke študije izdelali predlog ureditvenih situacij.
Občina Podčetrtek je izdelala ureditveno situacijo (Občinski podrobni prostorski načrt za
izgradnjo TRC Vonarsko jezero) na lokaciji Vonarje. Predviden program na omenjeni
lokaciji je obsegal gostinsko turistični objekt, nastanitveno naselje, sprehajalne poti in
gospodarski objekt – čolnarno. Občina Rogaška Slatina je izdelala ureditveno situacijo
(Občinski podrobni prostorski načrt Vonarsko jezero) za lokacijo Breznica. Na lokaciji je
bil predviden pester program: gostinsko-turistični objekt, apartmajsko naselje, čolnarna,
otroško igrišče, šotorišče, površine za športno-rekreacijske dejavnosti kot je igrišče za
odbojko, prostori za piknik in sprehajalne poti. Ureditveni situaciji je izdelalo podjetje
Razvojni center Planiranje, d. o. o.

Slika 19: Ureditveni situaciji občinskih podrobnih prostorskih načrtov na Vonarskem jezeru. Na levi strani za
občino Podčetrtek – lokacija Vonarje, na desni strani za občino Rogaška Slatina – lokacija Breznica
(Razvojni center Planiranje d. o. o, 2016)

4.1.3 Vodarski predlog
Rismal (2015) meni, da akumulacija s srednjo gladino na koti 202,0 ali 204,0 mnv. ni
polnovredno turistično-rekreacijsko jezero niti pravo mokrišče. Avtor se osredotoča na
dejavnosti, ki so bile izpostavljene v Hidrološki študiji in na podlagi zahtev za izvajanje
teh dejavnosti predlaga, da se namesto nižanja trajne gladine jezera določi čim višja
gladina jezera. Predlaga minimalno višino gladine na koti 207,5 mnv., ki je bila že pred
izgradnjo akumulacije določena za območje Vonarskega jezera, vendar izrazi mnenje, da
bi bila primernejša še višja gladina. in sicer 209,35 mnv. Večja globina jezera bi
zagotavljala nižjo evtrofnost in boljšo kakovost jezerske vode. Za trajno kakovost
zadrževane vode bi bili vseeno potrebni predhodni ukrepi za znižanje hranil v jezeru, ker
pa predlagana ojezeritev ne zagotavlja poplavne varnosti v času poplav, avtor za hitrejšo
evakuacijo vodnega vala predlaga, da se h kapaciteti talnega izpusta zgradi natego s
ponovnim računom vodnega vala določene zmogljivosti.
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VODNE
RAZMERE

PREDVIDEN PROGRAM

INTERES

Preglednica 4: Rezultati primerjave izpostavljenih predlogov

Ornitološko
naravovarstveni predlog

Rekreacijsko
turistični predlog

Vodarski predlog

- manjša, plitva ojezeritev,
- gladina na koti 200,0 mnv.

- srednje veliko in plitvo jezero,
- gladina na koti 204,0 mnv.

- veliko jezero,
- gladina na koti 209,35 mnv.

Predlog izražen s strani
naravovarstvenikov, ornitologov
in Društva za opazovaje in
preučevanje ptic (DOPPS).

Predlogi izraženi s strani občin
Rogaška Slatina in Podčetrtek.

Predlog izražen v članku
Vodna akumulacija Vonarje
je že 26 let prazna (Rismal,
2015).

- večinska ohranitev
vegetacijskih združb in
živalskih habitatov,
- drugačna turistična ponudba
(naravovarstveni turizem),
- naravovarstveni in ornitološki
rezervat za ptice:
- informacijski center,
- sprehajalne, učne poti z
razglednimi ploščadmi,
opazovalnicami,
- raziskovalni objekt,
laboratorij in
- prostori za obročkanje ptic.

- srednja razlivna površina s
prevladujočimi predlogi
umeščanja turistične in
rekreacijske infrastrukture.
Turistično-rekreacijsko
območje:
- nastanitveni objekti,
- objekti strežbe jedi in pijač,
- informacijski objekt,
- objekt izposoje športne
opreme,
- parkirišča, kamp,
- športna igrišča,
- kolesarska steza in
- muzej sladkovodnih rib.

- možna zagotovitev
rekreacije na vodi,
- malo manevrskega prostora
za ureditve ob jezeru,
- poplavljenih veliko površin
(obdelovalnih, habitatov),
- konkretnih predlogov
ureditev ali projektnega
programa ni podanih.

- zagotovljena poplavna varnost,
- zelo verjetna evtrofikacija.

- zagotovljena poplavna varnost,
- verjetna evtrofikacija.

- majhna verjetnost
evtrofikacije,
- jezero bi bogatilo reko Sotlo
ob nizkem vodostaju poleti,
- za dosego poplavne varnosti
potrebnih več predhodnih
posegov.

Ostali predlogi
Poleg izpostavljenih predlogov, ki se primerjajo v nalogi, so dokumentirani tudi ostali
predlogi.
Leta 2017 je občina Rogaška Slatina predstavila nov predlog za lokacijo Breznica z
drugačnim programom kot leto poprej, ko je bil izdelan ureditveni načrt s turističnorekreacijskim programom. Gre za naravovarstveni center Sotla, ki bi vključeval
informacijsko točko, delovno sobo in prostor namenjen interpretaciji. Zasnovan je po
zgledu podobnih centrov za namene interpretacije in izobraževanja, kot je na primer center
v Škocjanskem zatoku in informacijski center 'House of Rivers' v rezervatu reke Elbe pri
kraju Hivelberg v Nemčiji. Predlog je bil zasnovan neodvisno od tega, ali bo v prostoru
jezero ali ne.
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Slika 20: Vizualizacija Naravovarstvenega centra Sotla (občina Rogaška Slatina, 2017)

S predlogi ponovne ureditve območja Vonarskega jezera sta se ukvarjali tudi zaključni
nalogi, in sicer diplomska naloga z naslovom Možnosti oživitve Vonarskega jezera z
ekoremediacijami (Šipec, 2011) in magistrsko delo z naslovom Razvoj turističnorekreacijskega centra ob načrtovani zajezitvi Vonarskega jezera (Virant, 2018). Slednja je
izdelana na lokaciji Breznica s prevladujočim turistično-rekreacijskih programom na
srednji razlivni površini s stalno gladino na koti 204,0 mnv.

Slika 21: Vizualizaciji ureditve glavnega objekta in razglednega stolpa v magistrskem delu Razvoj turističnorekreacijskega centra ob načrtovani zajezitvi Vonarskega jezera (Virant, 2018)
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4.2 POVZETEK PREDLOGOV
Po letu 2005 so se začeli pojavljati različni predlogi za ponovno ureditev območja
Vonarskega jezera. V nalogi sem poskušala izbrati obseg ojezeritve obravnavanega
območja, ki bi s svojo celovito in domiselno rešitvijo doprinesla nekaj vsaki izmed
zainteresiranih skupin. Izmed številnih predlogov so bili izpostavljeni trije sklopi
predlogov: 1. ornitološko-naravovarstveni predlog, 2. rekreacijsko-turistični predlog in 3.
vodarski predlog. Na podlagi pridobljenih informacij o posameznih ojezeritvah je bilo
težko objektivno izpostaviti eno, ki bi rešila vsa odprta vprašanja in zagotovila potrebe
vseh interesnih skupin.
Izboru obsega ojezeritve v krajinsko arhitekturni zasnovi je narekovalo dejstvo, da je
večina strokovnjakov v člankih, zbranih v preglednici 6, izrazilo podporo ornitološkonaravovarstvenemu predlogu z manjšo ojezeritvijo. Predlog je bil v nalogi prepoznan kot
potencialna osnova za celovito ureditev območja, saj se s spremenjenim naravnim stanjem
odpira možnost spremembe namembnosti akumulacijskega prostora. Predlog je bil izdelan
leta 2005 in bi zato potreboval obnovo ter nadgradnjo, ki bi bila lahko dosežena skozi
nalogo. Predlog je za nalogo zanimiv, saj omogoča veliko manevrskega prostora pri
iskanju zanimivih programskih ter prostorskih rešitev, ki bi lahko združile interese
ornitologov, občin in hkrati ohranile primarno funkcijo akumulacije.
Preglednica 5: Izvlečki strokovni članki o možnostih ureditev Vonarskega jezera.
ČLANEK

POVZETEK VSEBINE

Naslov:
Predlog
ureditve
Vonarskega jezera na reki Sotli.
Avtor: Rubinič B. in sod., DOPPS
Leto objave: 2005

Predstavitev območja Vonarskega
jezera z opisom vegetacije in
seznami živalskih vrst ter predlog
ukrepov za ureditev območja z
vidika naravovarstva.
Predstavitev naravne dediščine
Obsotelja med kateri avtor omeni
Vonarsko jezero v hidrološki
dediščini.
Predstavitev popisa ptic, kačjih
pastirjev, dvoživk in plazilcev na
območju Vonarskega jezera med
leti 1995 in 2007.
Predstavitev
naravnih
in
antropogenih mokriščih združb na
dnu izpraznjene akumulacije
Vonarje.
Predstavitev
karakteristik
Obsotelja in naravno geografskih
značilnosti območja Vonarskega
jezera ter opisi posameznih točk
učne poti.
Predstavitev glavnih tehničnih
karakteristik
akumulacije
in
konkretni predlogi za boljšo
kakovosti jezerske vode.

Naslov:
Naravni
potenciali
Obsotelja.
Avtor: M. Cimperšek
Leto objave: 2007
Naslov: Ptičji svet Vonarskega
jezera.
Avtor: Z. Podhraški
Leto objave: 2007
Naslov: Vrbine v Obsotelju.
Avtor: M. Cimperšek
Leto objave: 2010
Naslov: Vonarsko jezero – učimo
se z naravo.
Avtor: K. Prah in sod.
Leto objave: 2010
Naslov: Vodna akumulacija je že
26 let prazna.
Avtor: M. Rismal
Leto objave: 2015

PREDLOG O
VONARSKEM JEZERU
- predlog ukrepov za ohranjanje
območja primernega za bivališče
ptic,
- gladina ojezeritve na koti 200
mnv.
- območje ponuditi kot destinacijo
naravovarstvenega, poučnega in
znanstvenega turizma.
- območje ohrani
naravnega rezervata
refugija za ptice.

funkcijo
oziroma

- »Vonarje kot interdisciplinarni
študijski objekt za sinsociološka,
biocenotska in naravovarstvena
proučevanja«.
- načrtovanje učne poti,
- razlivna površina, ki bi jo podali
ornitologi.
- ali ohranitev mokrišča z manjšo
ojezeritvijo
(naravovarstvene
vsebine) ali čim globlje jezero za
turistično rekreativnih vsebine.
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5 PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE NA OBMOČJU VONARSKEGA
JEZERA
V nalogi je prikazana primerjava treh ojezeritev, ki so bile podane v času prazne
akumulacije z namenom ponovne oživitve območja Vonarskega jezera. Na podlagi
podatkov o posameznih razlivnih površinah in prevladujočim strokovnim mnenjem, ki
podpirajo najmanjšo ojezeritev, sem izbrala ojezeritev s stalno gladino na koti 200,0 mnv.
Ob vseh obstoječih projektih sem želela z novo zasnovo na izbrani gladini jezera ustvariti
večnamenski prostor Vonarskega jezera, zato je bilo pomembno oblikovanje celostne
zasnove in povezovanje ornitološko-izobraževalnega program s turistično-rekreacijskimi
vsebinami. Programska območja so bila določena z inventarizacijo, terenskim ogledom in
preučevanjem obstoječih analiz. Odločilni faktor za umeščanje prostorskih ureditev je
predstavljalo predvideno nihanje vodne gladine. Glavne programske točke so umeščene na
obalo jezera s prevladujočo površino območij brez poplav in območij redkih poplav (glej
karto na sliki 23).

Slika 22: Shema razmestitve območij urejanja vzdolž območja obdelave
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Imena lokacij za slovensko stran območja so povzeta iz hidrološke študije za, že
predvidene turistične točke, medtem ko je na hrvaški strani v nalogi predvidena ena
lokacija, ki je poimenovana po bližnjem naselju.

Slika 23: Karta predvidenega nihanja vodne gladine
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5.1 IZBOR PROGRAMA ZA NOV PREDLOG PROSTORSKE UREDITVE
Ker je območje prepoznano kot pomembno za varovanje mokrišč, ptic in drugih živali sem
v nalogi predvidela, da se območje načrtuje v smeri naravnega rezervata. Kot je zapisano v
članku Ptice najbolj ogroža človek (Mljač, 2019), je Društvu za opazovanje in preučevanje
ptic (DOPPS) pri nas že uspelo izpostaviti tri naravne rezervate, ki so tudi primeri dobre
prakse – Škocjanski zatok, Iški morost in Ormoške lagune. Večji del dejavnosti, ki se jih
umešča, pogojujejo pogoji naravnega rezervata, ki so pomembni za ohranjanje biotske
pestrosti in varovanja naravnih in kulturnih virov. Hkrati pa omogočajo izvajanje
pomembnih izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti. Rezervati so učilnice na prostem,
centri kakovostnega prikaza narave, promocija trajnostne rabe naravnih virov,
naravovarstva in hkrati oddih ter sprostitev v naravi. Pomembni so tudi kot nosilci
lokalnega razvoja in ekonomije z vključevanjem lokalnega prebivalstva v različne
segmente upravljanja in trženja lokalnih proizvodov.

Slika 24: Naravni rezervati v Sloveniji: Škocjanski zatok (Bastle, 2019), Ormoške lagune (Denac, 2017) in
Iški morost (Stupar, 2007)

Poleg omenjenih naravnih rezervatov so v Sloveniji opredeljeni tudi naravni parki kot
opazovališča ptic, med katere sodijo: Sečoveljske soline, Mariborski otok, zadrževalnik
Medvedce, Ptujsko jezero, Cerkniško jezero in Strunjanske soline. Omenjeni naravni
rezervati in naravni parki v nalogi služijo kot referenčni primeri za ureditev območja
Vonarskega jezera. Dober primer je zadrževalnik Medvedce, ki je tako kot Vonarsko
jezero umetnega nastanka, zgrajen leta 1990 za prvotne namene zadrževanja visokih voda
in namakanja kmetijskih zemljišč. Danes zadrževalnik služi kot ribogojnica in je hkrati
pomembno območje za varstvo ptic. Zadrževalnik ima skupaj s sosednjim gozdom status
Mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA Črete).

Slika 25: Zadrževalnik Medvedce (Naravni parki Slovenije, 2019)
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Celotna programska ponudba je zato večinsko usmerjena v raziskovalne, izobraževalne in
naravovarstvene dejavnosti, pri katerih so kot glavni uporabniki predvideni raziskovalci,
znanstveniki, šolske skupine in posamezniki z namenom izobraževanja ter spoznavanja
območja. Omenjenim dejavnostim so dodane blage oblike turizma, ki na območje privabijo
dnevne obiskovalce, turiste in rekreativce, katerih glavni nameni so sprostitev v naravi,
druženje in rekreacija.
V nalogi so uporabljene naslednje prevladujoče dejavnosti:
-

nadomestni habitat,

-

prostor obročkanja ptic,

-

opazovanje ptic,

-

oskrba in preučevanje ptic,

-

raziskovalno-interpretacijski center,

-

nastanitvene kapacitete,

-

šola v naravi (CŠOD) in

-

učne/tematske poti.

Sledijo opisi predlaganih aktivnosti z referenčnimi primeri in okvirnimi kriteriji za
načrtovanje.
5.1.1 Nadomestni habitat
Nadomestni habitat je ena izmed oblik izravnalnih ali omilitvenih ukrepov, s katerimi se
nadomesti predvidena ali že povzročena okrnitev narave. Vzpostavi se lahko kot
nadomestno območje z enakimi naravovarstvenimi značilnostmi ali pa z vzpostavitvijo
drugega območja, pomembnega za ohranjanje biotske raznovrstnosti oziroma varstvo
naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju …, 2004).
Nadomestni habitat je običajno nov poseg v prostor in bi zato moral biti kot vsak drug
poseg v prostor vključen v presojo vplivov na okolje in sprejemljiv z vseh vidikov presoje.
Pri načrtovanju nadomestnega habitata se je prav tako treba vprašati o njegovi smiselnosti.
Ali je smiselno vzdrževanje in ohranjanje enakega stanja umetno oblikovanega območja za
dolgotrajno ohranjanje določenega habitata oziroma vrste, glede na to, da je ohranjanje
enakega stanja v nasprotju z naravnimi procesi, kjer je značilna stalna dinamika in
prilagajanje spremembam. Ker to ni več izvirna narava, je torej ustvarjen oblikovan
prostor, ki ponuja priložnost, da ga uredimo več-funkcijsko (Novak in Golobič, 2014).
Ker je načrtovanje nadomestnega habitata kompleksen projekt, ki zahteva veliko
strokovnjakov, analiz in študij, bi bilo v primeru ojezeritve potrebno ponovno preučiti
pogoje o vzpostavitvi nadomestnega habitata ter jasno določiti smernice načrtovanja in
vzdrževanja. Na lokaciji Akel je po predlogu ornitologov predviden nadomestni habitat,
zato je tudi v nalogi vključen v zasnovo, vendar zaradi merila ni natančno oblikovan.
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5.1.2 Prostor obročkanja ptic
Obročkanje ptic je raziskovalna metoda, ki temelji na individualni označitvi ptice. Podatek
na obročku veliko pove o življenju posamezne ptice ob ponovnem ulovu. Ta tehnika je ena
izmed najučinkovitejših metod za preučevanje ekologije, biologije, vedenja premikov,
gnezditvene uspešnosti in demografije ptičjih populacij (Baillie in sod., 2017).
Na območju Vonarskega jezera so ornitologi obročkali na štirih lokacijah med leti 1997 in
2010. Po letu 2010 pa je bilo obročkanje onemogočeno, zaradi odstranitve vegetacije leta
2011 in izgradnje kolesarske steze leta 2015, ki je onemogočila dostop s ceste. Ornitologi
predlagajo, da bi se ob ponovni ureditvi območja vzpostavila dva prostora obročkanja ptic
na lokaciji Akel in Breznica.

Slika 26: Shema sestave prostora za obročkanje ptic

Groba struktura prostora obročkanja ptic je bila oblikovana po informacijah ljubiteljskega
ornitologa Zdravka Podhraškega, ki je na območju Vonarskega jezera izvajal obročkanje
ptic:
- omogočen dostop z avtomobilom,
- priporočljiva bližina vodnega telesa,
- za minimalni pogoj zadostuje zaplata trstičja velika 1 ha ali 20 x 200m velik pas ob
vodni površini,
- idealno stanje obsega veliko območje med 80 ha in 1 km² in
- zasaditev kombinacije trstičja, grmičevja in posameznih dreves (priporočljive
drevesne in grmovne vrste: črni trn, panešpljica, ognjeni trn, šmarna hrušica, črni
bezeg, leska, volčin, kaline).
5.1.3 Opazovanje ptic
Za območje Vonarskega jezera ornitologi predlagajo tudi potrebno infrastrukturo za
obiskovalce, ki jih vodi in informira ob opazovanju ptic in njihovih habitatov. Opazovanje
ptic je za večino opazovalcev zanimiv in sproščujoč način preživljanja prostega časa, pri
katerem lahko pridobimo številna nova znanja. Slovenija nudi številne možnosti za
ornitološki izlet, kjer si lahko obiskovalci ogledujejo ptice s posebnih opazovališč, kjer jih
skriti za zastrtimi stenami ne motijo s svojo prisotnostjo. Ptice se tako približajo, da jih
lahko opazujemo s prostim očesom. Infrastrukturo za opazovanje ptic, ki vodi in informira
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obiskovalce, lahko po opredelitvi infrastrukture v Škocjanskem zatoku razdelimo na
opazovalnice, opazovališča in učne poti (Škocjanski zatok, 2019).
Za primer dobre prakse opazovalnih objektov navajam osrednjo opazovalnico v
Škocjanskem zatoku in opazovalni stolp v Nemčiji. Prevladujoč material je les, ki je
osnovni gradnik konstrukcijskih elementov in omogoča vključevanje objektov v okoliško
krajino. Večnadstropna konstrukcija objekta omogoča razglede na širše območje in nudi
stik z vodo, terenom ter nebom. Za obravnavano območje sta v nalogi predvideni dve
opazovalnici na območju vtoka v jezero (lokacija Brezno). Krožno zasnovana
opazovalnica, kot v Škocjanskem zatoku, se nahaja na slovenski strani, ortogonalno
oblikovana, kot je primer opazovalnega stolpa v Nemčiji, pa se nahaja na hrvaški strani
območja.

Slika 27: Osrednja opazovalnica v Škocjanskem zatoku, arhitektura: Arhitekturni biro Ravnikar Potokar d. o.
o. (Vrecl in Kambič, 2016) in opazovalni stolp v Nemčiji, arhitektura: GMP Architects (Leiska, 2005)

Opazovališča so del učnih ali sprehajalnih poti, ki so opredeljena kot zastiralne stene z
linami in okni za opazovanje in fotografiranje narave (Škocjanski zatok, 2019).
Najpogosteje so izdelana iz naravnih lokalnih materialov (vrbove veje, trstika in les), da se
čim bolj vključijo v naravno okolje. Opremljena so z različnimi interpretativnimi
vsebinami, ki obiskovalce seznanijo o podrobnostih območja, v katerem so postavljena. V
nalogi so opazovališča predvidena kot razširitve ob informativnih točkah učne poti z
zastirnimi stenami in informacijskimi tablami, po zgledu opazovališč v Škocjanskem
zatoku ter opazovalnice za ptice z doživljajskim podestom pri Poljčanah.
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Slika 28: Opazovališče v Škocjanskem zatoku (Lipej B.) in opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom
pri Poljčanah.

Ptice lahko opazujemo s prostim očesom, še posebej priporočljivo pa je opazovanje z
daljnogledom s sedem- do deset-kratno povečavo ali teleskopom z večjo povečavo. V
nalogi se predvidi izposoja daljnogledov na informacijskih točkah pred vstopom na učno
pot in umestitev fiksnih daljnogledov.

Slika 29: Primer fiksnega daljnogleda na Lisci

5.1.4 Oskrba in preučevanje ptic
V nalogi sem predvidela razširitev predlaganega ornitološkega programa. Kot prva
programska dopolnitev je oskrba in preučevanje ptic. Predvidita se objekt in voliera, ki bi
delovala kot klinika za oskrbo in rehabilitacijo ptic. Objekt bi vseboval shrambo za
potrebno opremo pri obročkanju, predavalnico in raziskovalne prostore.
Kot primer dobre prakse navajam voliero eksotičnih ptic v Švici. Gre za projekt
arhitekturnega biroja Group8, lociranega pri živalskem vrtu v Ženevi. Kot so zapisali pri
Group8 (Landezine, 2008), je bil projekt načrtovan kot preventivni ukrep za preprečitev
razvoja virusa med plemenskimi pticami, ki so v njem ostale v času migracij. Organska
oblika strehe izhaja iz morfologije prostora in drevesnega roba, ki obdaja bližnji ribnik.
Stene napenja skoraj nevidna žična mreža iz nerjavečega jekla, ki spreminja percepcijo in
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moralni vidik ptičje kletke. Stebri, ki podpirajo streho predstavljajo okoliška drevesa in
zagotavljajo zlitje z okolico.

Slika 30: Voliera v Ženevi, Švica (foto Gagnebin-de Bons in Pointet, cit. po Landezine, 2010)

5.1.5 Raziskovalno-interpretativni center
Druga programska dopolnitev je raziskovalno interpretativni center z vodnim poligonom in
objektom, ki vključuje raziskovalne prostore, inštitut z biološkim laboratorijem, manjšo
kavarno ter interaktivno-multimedijski prostor. Center je zasnovan na primeru
interpretativnega centra Oak Hammock Marsh v Kanadi, ki že od leta 1997 podpira
ohranjanje mokrišč skozi izobraževanja.

Slika 31: Oak Hammock Mars interpretacijski center v Kanadi (Oak Hammock Marsh Interpretive Centre,
2012)

Center bi privabljal segment izobraženih ljudi in tistih željnih znanja ter dodatnih izkušenj,
med katere sodijo znanstveniki, raziskovalci, študentje, šolske skupine, učenci in učitelji.
Vključeni bi bili skozi pestro ponudbo raziskovalnih projektov, študijskih in
izobraževalnih programov ali seminarjev, delavnic za učence, učitelje ter turistične
strokovnjake. Hkrati pa bi bil kot točka učne poti odprt za ostale uporabnike prostora,
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katerim bi približali delovanje, pomembnost in zanimivost mokrišč skozi interpretativne
metode učenja (vodeni ogledi, razstave, predavanja, publikacije, interaktivna orodja ipd.).
5.1.6 Nastanitvene kapacitete
Za območje pri jezeru tudi ornitologi predlagajo, da se uredi v turistične namene, zato so v
predlogu ureditve predvidene nastanitvene kapacitete v obliki glampinga in kampa.
Glamping se oblikuje po zgledu hišk na drevesu, imenovane ptičje gnezdo, ki je del
kompleksa Treehotel na Švedskem. Ponujajo nepozabno izkušnjo in oddih od vsakdanjega
sveta v arhitekturno oblikovanih hiškah, postavljenih v borov gozd.

Slika 32: Hiška na drevesu imenovana ptičje gnezdo na Švedskem, arhitektura: Inrednings Gruppen
(Lundstrom, 2010)

5.1.7 Šola v naravi (CŠOD)
V novem predlogu predlagam tudi center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Možnost
izvajanja šole v naravi je izpostavil že Prah (2005) v članku Možnost učenja v naravi ob
Vonarskem jezeru. V Predinvesticijskem načrtu investicijskega projekta so šole v naravi,
taborniki in skavti navedeni kot sekundarna ciljna skupina (saj se načrt prioritetno usmerja
v turistične in rekreacije dejavnosti), kot meni Prah, so možnosti izobraževanja, ki jih
območje ponuja preskromno zastavljene, zato tudi v projektni program vključujem center
šolskih in obšolskih dejavnosti, ki nudi sledeče aktivnosti: druženje, spoznavanje narave,
učenje preživetja in orientacije v naravi, drugačno učenje (od klasičnih metod, poznanih v
šoli), rekreacijo in učenje ustreznega odnosa do narave.
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5.1.8 Poti
V nalogi se predvidijo nove tematske poti z namenom spoznavanja in doživljanja narave,
ki hkrati omogočajo prostočasno in rekreacijsko funkcijo. Načrtovane poti imajo tudi
pomembno vlogo pri povezovanju programskih območij. Poti so zasnovane na podlagi
smernic opisanih v delih Prostorsko planiranje rekreacije na prostem (Jeršič, 1999) in
Naravoslovne (učne) poti – priporočila načrtovalcem (Ogorelec, 2003).
Referenčna primera za poti navajam učno pot Nerajski lugi v Krajinskem parku Lahinje in
interpretativno učno pot Črno jezero. Obe poti sta izdelani iz naravnih materialov (les, veje
grmovnic) in utrjene poti, ki se nemoteno vključujeta v okolico.

Slika 33: Učna pot Nerajski lugi (Laknar Strahinić, 2020)

Slika 34: Učna pot Črno jezero (Kraji-eu, 2019)

Tematike poti se nanašajo na močvirje, njegovo mističnost in na ptice ter njihove habitate.
Osrednja poteza je povezovalna pešpot, ki povezuje turistično-rekreacijsko območje z
ornitološkim parkom. Spodnji del poti povezuje lokaciji Vonarje in Paklec, zgornji del pa
je oblikovan v krožno učno pot med ornitološkim parkom in raziskovalno-interpretacijskim
centrom. Na drugi strani obale, na lokaciji Brezno, se prav tako oblikuje krožna učna pot v
krajši izvedbi. Poti se v prostor umeščajo v dveh variantah:
1.

Nove poti pod gladino pogostega poplavljanja. Poti so izdelane iz materialov, ki so
manj občutljivi na občasno prisotnost vode (tlak, beton, utrjen pesek).
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2.

Nove poti nad gladino pogostega poplavljanja lahko izvedemo na tri načine: a)
umestitev poti na teren odmaknjen nad gladino pogostega poplavljanja, b) pot na
stebrih ali c) kot pontonska pot.

Slika 35: Načini umeščanja poti nad gladino pogostega poplavljanja

Poti nad gladino pogostega poplavljanja in urbana oprema ob njej se oblikujejo iz naravnih
ter lokalnih materialov (les, vrbove veje, trstika). Urbana oprema vključuje klopi, koše za
smeti, razsvetljavo in učne informacijske elemente, kot so informacijske table, smerokazi,
opazovalnice in interaktivni didaktični pripomočki za učenje skozi igro. Oprema je enaka
skozi celotno potezo poti, s čimer zagotovimo videz enotne ureditve.
Daljša učna pot povezuje lokaciji Breznica (CŠOD ter ornitološki park) in Paklec
(raziskovalno-interpretacijski center). Dolžina krožne poti je približno 2,8 km, ki jo lahko
obiskovalci prehodijo v časovnem okviru ene do dveh ur. Trasa poti dopušča možnost
izvedbe poti v dveh variantah, krajši in daljši. Osrednja tema učne poti so ptice in njihovi
habitati, na podlagi katerih je na poti določenih šest informacijskih točk ali opazovališč.
Krajša krožna učna pot se oblikuje tudi na hrvaški strani (lokacija Brezno). Dolžina poti je
približno 0,6 km s tremi informacijskimi točkami na temo mokrišč.
Med lokacijo Paklec (raziskovalno-interpretacijski center) in Vonarje (turističnorekreacijsko območje) se načrtuje povezovalna pešpot v dolžini približno 2,5 km. Ob poti
se nanjo pripne krajša pot, ki vodi do krožne opazovalnice na območju mokrišča pri vtoku.
Na območju Vonarje se povezovalna pot zaključi z doživljajsko pravljično potjo.
Doživljajsko pravljična pot ob obali s pomoli, leseno ploščadjo in čolnarno ponuja
sprostitev in druženje ter povezovanje z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi (sup-anje,
vožnja s kanujem ali kajakom, zorbing na vodi ipd.). Trasa poti vodi obiskovalca med
različne močvirske ambiente. Pri načrtovanju močvirskega vzdušja si pomagamo z
mitologijo in povedkami o močvirjih. V zapisih slovanske mitologije so močvirja opisana
kot skrivnostni in temačni kraji neprimerljive naravne lepote, v katerih bivajo razni duhovi,
vile in vodni možje. Tako poskušamo z vegetacijo, potekom poti in umestitvijo močvirnih
figur poustvariti skrivnostno vzdušje.
Ob učnih in tematskih poteh se predvidijo tudi ožje dostopne ceste, ki služijo v
vzdrževalne in raziskovalne namene. Takšni cesti se predvidita na območju nadomestnega
habitata (dolžine približno 1,2 km) in na območju ornitološkega parka (dolžine približno
0,4 km). Glavni namen je omogočiti dostop z avtomobilom na prostore obročkanja ptic, do
katerih je treba pripeljati opremo za izvajanje dejavnosti.
Celoten sistem poti na območju Vonarskega jezera je prikazan na karti, ki sledi
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Slika 36: Shema sistema poti

45
Peperko K. Možnosti ureditev območja Vonarskega jezera glede na višino gladine akumulacije.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

Preglednica 6: Predlagan projektni program
Turistična
dejavnost

Rekreacijske/
prosto časovne
dejavnosti

DEJAVNOSTI
Gostinska ponudba
Nastanitve (bungalovi),
kamp
Lokalna trgovina/domača
lekarna
Hoja in tek

Kolesarjenje
Vožnja s čolnom, kanujem,
supom
Igra
Druženje/sprostitev

Prireditve, delavnice,
razstave, dogodki na prostem
(landart, kresna noč, festival
ptičjih migracij, astronomski
večeri, tematski pikniki ipd.)
Ribolov
Izobraževalne
dejavnosti

Opazovanje živalskega in
rastlinskega sveta,
informiranje o mokriščih ter
območju Vonarskega jezera
Učenje v naravi, raziskovalni
tabori, delavnice

Znanstveno
raziskovalne
dejavnosti

Raziskovanje o mokriščih,
vodah, testiranja in raziskave
kakovosti vode ipd.

Ornitološko
izobraževalna
dejavnost

Obročkanje ptic, opazovanje
in zbiranje podatkov

Nega, vzgoja in oskrba ptic
Območja s
habitatno,
ekološko funkcijo

Nadomestni habitat

Mokrišče pri vtoku v jezero

INFRASTRUKTURA
- gostinski objekt s teraso,
- parkirišče (14-17 parkirnih mest).
- 7 bungalovov (površine 30 m²),
- 20 kamp prostorov (dimenzij 5x6m).
- manjši trgovinski objekt (površine 25 m²).

LOKACIJA
Breznica, Vonarje

- kolesarska steza,
- krožna učna pot dolžine 2,8 km,
- pravljično-doživljajska pot (0,5 km).
- kolesarska steza.

Kolesarska steza Rogaška
Podčetrtek, urejene poti

- manjša čolnarna, privezi,
- pomoli.
- otroško igrišče,
- pravljično-doživljajska pot (0,5 km),
- večnamenska travna površina.
- gostinski objekt,
- plaža, urejen dostop,
- prireditveni prostor,
- tribune ob vodi,
- piknik prostori.
- prireditven prostor,
- pravljično-doživljajska pot (0,5 km),
- razstavljalski podesti,
- paviljon.

Vonarje
Breznica

Kolesarska steza Rogaška
Podčetrtek
Vonarje
Breznica, Brezno, Vonarje
Breznica, Brezno, Vonarje

Breznica, Brezno,
Paklec,Vonarje

- urejeni dostopi (nekoliko odmaknjeni
prostori),
- podesti, klopi od vodi.
- krožna učna pot dolžine 2,8 km,
- opazovalnice (2x), opazovališča (9x),
- usmerjevalne, informativne table,
- informacijski center.

Vonarje

- objekt z učilnico, prostorom za druženje,
- paviljon,
- 8 apartmajskih hišk (površine 60 m²).
- znanstveno raziskovalni objekt,
- vodni raziskovalni poligon s 7 bazeni
različnih dimenzij.

Breznica

- dostopna pot (širine 2 m),
- prostor obročkanja (površine 5 ha/15 ha),
- objekt za shranjevanje opreme,
- raziskovalno-opazovalni paviljon (42 m²).
- objekt za nego (ambulanta za ptice),
- voliera za ptice (površine 350 m²).
- nadgradi se vegetacijski pas ob reki,
- nekateri deli se prepustijo zaraščanju,
- uredi se vegetacijski pas med cesto proti
reki,
- z vegetacijo se oblikujejo ugodni
življenjski prostori za ptice.

Akel, Breznica

- nadgradi se vegetacijski pas in
- se prepusti sukcesiji.

Brezno

Nove sprehajalne učne poti

Paklec

Breznica
Akel
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Slika 37: Razmestitev dejavnosti in rab na območju Vonarskega jezera (Kart. podlaga: dopolnjen TTN5, 1995)
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Slika 38: Funkcionalna zasnova območja Vonarskega jezera (kart. podlaga: dopolnjen TTN5, 1995)
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5.2 IDEJNA ZASNOVA OBMOČJA VONARSKEGA JEZERA
Idejna zasnova predstavlja ogrodje oblikovanja celotnega območja Vonarskega jezera (od
pregrade Vonarje na jugu do mejnega prehoda Rajnkovec na severu), katere del je manjše
jezero s stalno gladino na višini 200,0 mnv.

Slika 39: Shema oblikovanja idejne zasnove območja Vonarskega jezera z ojezeritvijo na gladini 200,0 mnv.
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Z nalogo sem za območje Vonarskega jezera želela ustvariti večnamenski prostor in
celostno ureditev, ki bi integralno povezovala programske vsebine med sabo. Prvi korak
pri oblikovanju zasnove je bila določitev stalne gladine jezera, ki bi lahko najbolje
vključila številne vsebine po celotni dolžini območja. Tako je bila izbrana višina na koti
gladine 200,0 mnv.
Sledil je vzporeden proces določanja lokacij umeščanja programskih vsebin v prostor z
izbiro projektnega programa. Izbira programa je potekala na podlagi izpostavljenih
aktivnosti v ornitološko-naravovarstvenem predlogu in strokovnih člankih o Vonarskem
jezeru ter raziskovanju programskih vsebin obstoječih v naravovarstvenih/ornitoloških
parkovih. Hkrati pa so bile raziskane tudi združljive rekreacijsko turistične dejavnosti z
ornitološko izobraževalnimi vsebinami. Umestitev posameznih vsebin je bilo prilagojeno
glede na lokacijo vzdolž območja. Tako so naravovarstvene in izrazito ornitološke
aktivnosti na severu, njihova intenziteta pa pada proti jugu, medtem ko so bolj turistične
vsebine na jugu ob jezeru in slabijo proti severu. Med njimi se prepletajo izobraževalne
dejavnosti in rekreacija.
Groba oblika prostorskih ureditev je bila izpeljana iz morfologije terena, ceste, ki uokvirja
prostor, ter meandrov reke Sotle in obale nove ojezeritve. Celotna zasnova, zaradi merila,
ni oblikovana dovršeno in predstavlja osnovne usmeritve konkretnega oblikovanja.
Na naslednji strani je pomanjšan tloris idejne zasnove (Predlog idejne zasnove v merilu
1:5000 je priložen v prilogi B), označen s programskimi območji. Območja so
poimenovana z lokacijo in prevladujočim programom, ki si po vrsti sledijo dolvodno:
1. Akel (območje nadomestnega habitata),
2. Breznica (območje ornitološkega parka in območje centra šolskih in obšolskih
dejavnosti),
3. Paklec (območje raziskovalno-interpretacijskega centra),
4. Brezno (območje mokrišča pri vtoku v jezero in izobraževalno-rekreacijsko
območje),
5. Vonarje (turistično rekreacijsko območje).
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Slika 40: Pomanjšan tloris idejne zasnove z označenimi programskimi območji
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5.2.1 Akel
Lokacija Akel je druga večja razširitev na območju Vonarskega jezera in je zaradi
oddaljenosti od osrednjega prostora ter prisotnosti ohranjenih meandrov reke Sotle
primerna za oblikovanje nadomestnega habitata velikosti približno 15 ha. Za območje se
predvidi, da je dostopno samo za raziskovalne namene in za obročkanje ptic.

Slika 41: Izsek iz ureditve na območju Akel

52
Peperko K. Možnosti ureditev območja Vonarskega jezera glede na višino gladine akumulacije.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

Nadomestnega habitata zaradi pomanjkanja znanja in merila ne strukturiram podrobno. Upoštevajo se
okvirna priporočila, podana v ornitološkem predlogu: prepoved odstranjevanja obstoječe vegetacije,
poustvariti podobne razmere kot na spodnjem delu jezera in dovoljen dostop samo za raziskovalne
namene. Zaradi obsežne razširitve nad pregrado Prišlin lahko zagotovimo približno 60 ha velik
nadomestni habitat, ki ravno obsega površino nove ojezeritve. Predvidi se krožna utrjena cesta dolžine

1,2 km (širine 2 m), ki omogoča dostop vozilom za prevoz raziskovalne opreme. Ob poti se uredi
razširjena utrjena površina z raziskovalnim paviljonom (površine 42 m²), ki omogoča izvajanje
raziskav, opazovanj in obročkanja ptic. Ker pa je območje dostopno za raziskovalne in vzdrževalne
namene, se ga ostalim uporabnikom prostora približa z opazovanjem skozi javne daljnoglede, ki so
nameščeni na obstoječem kolesarskem počivališču.

Slika 42: Pogled na območje nadomestnega habitata in kolesarsko počivališče
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5.2.2 Breznica
Ornitološki park
Za Breznico je značilen večji sestoj trstičja s posameznimi drevesi in grmovnicami ter
bližina meandrov reke Sotle. Pogoji so ugodni za oblikovanje prostora obročkanja ptic in
razširjenega ornitološkega programa (opazovanje, oskrba in preučevanje ptic), ki skupaj
sestavljajo t. i. ornitološki park. Ker je območje nadomestnega habitata nedostopno širši
publiki, je ornitološki park predviden za širši krog uporabnikov (znanstveniki, raziskovalci,
šolske skupine, posamezniki in skupine turistov željni spoznavanja območja). Združuje
raziskovalne in ornitološke aktivnosti ter doživljanje narave s prostočasnimi in
izobraževalnimi aktivnostmi za obiskovalce.

Slika 43: Izsek iz ureditve na območju Breznice

Na območju nad gladino pogostih poplav je umeščena voliera (površine cca. 35 a)
združena z dvonadstropnim objektom (površine 112 m²). Objekt deluje kot klinika za
oskrbo ptic, nudi prostore za preučevanje ptic ter hranjenje opreme za obročkanje. Voliera
pa je namenjena rehabilitaciji ptic.
Drugi del ornitološkega parka je umeščen ob reki Sotli, kjer sem predlagala ureditev
prostora obročkanja (površina 5 ha) po predlaganih smernicah. Tako kot na območju
nadomestnega habitata, kjer se izvaja obročkanje, je tudi tukaj pomemben dostop z glavne
ceste za prevoz opreme, ki je urejen po širši dostopni poti. Ob koncu dostopne ceste se
uredi razširitev z raziskovalnim paviljonom, ki skupaj s prostorom obročkanja predstavlja
eno izmed točk učne poti. Točka ni samo informacijske narave, ampak nudi tudi
vključevanje obiskovalcev pri procesu obročkanja. V predlogu ornitologov (2005) se na tej
lokaciji predlaga manjša ojezeritev, ki sem jo v nalogi pretvorila v razširitve meandrov
reke Sotle in ureditev mrtvih rokavov. Zasaditev se dopolni z obvodno in močvirsko
vegetacijo. Učna pot se skozi območje uredi razgibano in sledi poteku meandrov reke.
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Aktivnosti, ki bi bile podane v ornitološkem parku bi vključevale dnevne aktivnosti, kot so vodeni
ogledi, fotografski izleti, astronomski večeri, sodelovanje v raziskavah pri štetju ptic in aktivnosti,
katerim čar dajejo letni časi in bi z njimi zagotovili obiskanost skozi celotno leto, so na primer: festival

ptičjih migracij, tematski pikniki, festival ob jesenskem/spomladanskem enakonočju in
poletnem/zimskem solsticiju, srhljivo močvirje, zimski pohodi v iskanju sledi. Ob naštetih dejavnostih
pa bi bile vključene tudi delavnice ter razstave.

Slika 44: Pogled na območje ornitološkega parka
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Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Tesno ob ornitološkem parku je na območju Breznice umeščen center šolskih in obšolskih
dejavnosti, ki nudi sledeče aktivnosti: druženje, spoznavanje narave, učenje preživetja in
orientacije v naravi, drugačno učenje (od klasičnih metod, poznanih v šoli), rekreacijo in
učenje ustreznega odnosa do narave.

Slika 45: Izsek iz ureditve na območju Breznice

Območje vključuje osrednji servisni objekt z jedilnico, učilnico ter prostori za druženje in
igro. Del jedilnice v objektu in zunanja terasa sta namenjena tudi gostinski ponudbi ostalim
obiskovalcem. Zraven je umeščenih osem apartmajskih hišk (površine 60 m²) za bivanje
otrok in učiteljev. V času ko v apartmajih ne bi bili nastanjeni otroci, bi bila prenočišča na
voljo tudi drugim obiskovalcem. V bližini sta umeščena dva paviljona, ki sta namenjena
druženju in zunanjim učnim uram. Za športne aktivnosti in igro sta predvideni dve športni
igrišči (igrišče za košarko in odbojko) ter travnata površina pod krošnjami dreves. Med
servisnim objektom in parkiriščem se predvidi manjši objekt, ki bi vključeval lokalno
trgovino z domačo lekarno.
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Slika 46: Pogled na območje centra šolskih in obšolskih dejavnosti
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5.2.3 Paklec

Slika 47: Izsek iz ureditve na območju Pakleca

Območje Paklec leži na zoženem delu doline, kjer z zaledja pritečeta manjša potoka in se
izlijeta v reko Sotlo. Oba potoka in rahlo padajoč teren sem uporabila pri oblikovanju
sedmih raziskovalnih bazenov različnih dimenzij, ki se po terasah spuščajo proti reki Sotli.
Vodni bazeni skupaj z dvonadstropnim objektom (367 m²) tvorijo raziskovalnointerpretacijski center. Objekt vključuje raziskovalne prostore, inštitut z biološkim
laboratorijem, manjšo kavarno ter interaktivno-multimedijski prostor. Center je tudi
vstopna točka in ena izmed informacijskih točk na krožni učni poti med Breznico in
Paklecem.
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Slika 48: Pogled na območje raziskovalno-interpretacijskega centra
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5.2.4 Brezno
Območje v vzdolžnem prerezu zadrževalnika predstavlja prehodno in rečno cono. Gre za
ozko območje, kjer reka priteče v akumulacijsko jezero in se razširi. Zaradi posebnih
pogojev na prehodu med kopnim in vodnim ekosistemom se predvidi nastanek mokrišča.
Zaradi mokrišča na območju se območje Breznice oblikuje z izobraževalnimi aktivnostmi
in elementi opazovanja ter oddiha v naravi.

Slika 49: Izsek iz ureditve na območju Brezna

Na desnem bregu mokrišča se na plitvem delu jezera predvidita dva plavajoča otoka,
namenjena izključno pticam. Ornitologi predlagajo velikost otokov dimenzij 50 x 20 m,
urejenih po naravovarstvenih smernicah. Otoka sta plavajoča, da se v času nihanja vodne
gladine zagotovi njuna stabilnost ter ohranitev ptičjih gnezdišč. Na kopnem se na
sprehajalno pot pripne krajša pot, ki vodi do krožno oblikovane opazovalnice.
Večnadstropna opazovalnica je umeščena na plitvino jezera, kjer si lahko obiskovalci v več
nivojih ogledajo mokrišče. Zraven opazovalnice se uredi še kratka krožna pot z razgledno
ploščadjo.
Na drugi strani, ki je hkrati tudi edino programsko območje na levem bregu (na hrvaški
strani), se oblikuje izobraževalno rekreacijsko območje. Umestitev novih dejavnosti na
omenjeni lokaciji bi privabilo obiskovalce tudi na drugo stran jezera, kjer do sedaj še ni
bilo načrtovanih dejavnosti. Omenjene so bile le rekreacijske aktivnosti in umestitve
sprehajalnih poti pod pogojem vzpostavitve kakovostnega območja jezera. Na območju se
načrtuje: igrišče za odbojko, otroško igrišče, gostinski objekt z informacijskim središčem,
sprehajalna učna pot z razglednim pomolom in ploščadjo ter ptičjo opazovalnico na otoku.
Za učno pot se predvidijo tri glavne informacijske točke na temo mokrišč. Ob cesti se uredi
bočno parkiranje in dve parkirni mesti za avtodome s potrebno infrastrukturo.
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Slika 50: Pogled na izobraževalno rekreacijsko območje

61
Peperko K. Možnosti ureditev območja Vonarskega jezera glede na višino gladine akumulacije.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

5.2.5 Vonarje
Lokacija Vonarje je obsežno območje ob predvidenem jezeru, kjer sta dve večji površini
nad gladino poplavljanja in posledično privlačni za umeščanje dejavnosti in infrastrukture.
Zaradi oddaljenosti od ornitoloških in izobraževalnih območij ter bližine globljega dela
jezera se na območju predvidijo turistične, prostočasne in rekreacijske aktivnosti s
pripadajočo infrastrukturo.

Slika 51: Izsek iz ureditve na območju Vonarja
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Ob kolesarskem počivališču se umesti gostinski objekt s teraso, športna igrišča in otroško igrišče. Pot
proti obali jezera pripelje do krožno zasnovane pravljično doživljajske poti (dolžina 0,5 km). Zaradi
umestitve na pas pogostih poplav je pot oblikovana pontonsko s povezavo na otok, kjer je predviden
prostor za piknik in ribolov. Ob obali se uredi sprehajalna pot, na katero se napne manjša čolnarna,
pomoli in ploščad ob vodi. Sprehajalna pot zaokrožuje programske točke na lokaciji (športne površine,

gostinski objekt, pravljično doživljajsko pot, kamp z bungalovi) in se nadaljuje v povezovalno pot, ki
vodi do raziskovalno-interpretacijskega centra na lokaciji Paklec.
Na vzhodni strani območja se uredi manjši kamp prostor z okvirno 20 mesti (dimenzij 5 x 6 m) za
šotore in avtodome. Pod kampom se umesti glamping, ki ga sestavlja sedem bungalovov (površine 25
m²), oblikovanih kot samostoječe hiške na drevesih iz naravnih materialov (les, veje, trstika).

Slika 52: Pogled na turistično rekreacijsko območje Vonarje
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5.2.6 Izbor vegetacije
Izbor rastlin poleg značilne avtohtone vegetacije vključuje tudi vrste, zanimive za
posamezne ureditve:
1.

Sklop vegetacije zajema avtohtone vrste, ki imajo veliko sanacijsko in ekološko vlogo
(uporabljene pri ustvarjanju nadomestnega habitata, dopolnitve vegetacijskih pasov ob
reki in ob jezeru ter pri strukturiranju močvirskih zaplat). Pomembne so avtohtone
rastline, ki uspevajo na vlažnih tleh. Med najpomembnejše sodijo: črna jelša (Alnus
glutinosa), veliki jesen (Fraxinus excelsior), beli topol (Populus alba), črni topol
(Populus nigra), vrbe (Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix
pentandra), rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna trdoleska (Euonymus europaea),
črni trn (Prunus spinosa), divja ščetica (Dipsacus fullonum), navadna krvenka
(Lythrum salicaria), navadni trst (Phragmites australis), ozkolistni rogoz (Typha
angustifolia) in širokolistni rogoz (Typha latifolia). Zaradi poplav, ki so značilne za
območje je treba umeščati rastline v pasove (nad gladino poplav, območje nihanja
vodne gladine in pod vodno gladino).
Ker je območje pomembno iz ornitološkega vidika, se upošteva tudi pticam prijazno
načrtovanje prostorov, ki vključuje načrtovanje mešanice vegetacijskih zaplat,
vertikalno strukturiranje in izbiro avtohtonih prodonosnih vrst. Pomembne prodonosne
rastline so: črna jelša (Alnus glutinosa), črni trn (Prunus spinosa), panešpljica
(Cotoneaster microphyllus), črni bezeg (Sambucus nigra), kalina (Ligustrum vulgare),
brogovita (Viburnum opulus), rdeči dren (Cornus sanguinea) in trdoleska (Euonymus
europaeus).

2. Sklop izbora rastlinskih vrst vključuje vrste za namene členitve prostora, poudarjanja
prostorskih smeri in označevanja programskih točk. Pomembne so volumenske prvine,
ki se v prostor umeščajo točkovno (posamezno drevo/grm) in linijsko (drevored).
Izbrane so drevesne in grmovne vrste, ki uspevajo na bolj vlažnih tleh in so značilne
za območje Obsotelja. Predlagane so naslednje drevesne in grmovne vrste: črni/laški
topol (Populus nigra), beli topol (Populus alba), maklen (Acer campestre), vrba
žalujka (Salix alba 'Tristis'), rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna trdoleska
(Euonymus europaeus), črni trn (Prunus spinosa), brogovita (Viburnum opulus),
navadni mokovec (Sorbus aria), brek (Sorbus torminalis) in skorš (Sorbus domestica).
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI
Prostor izpraznjene akumulacije Vonarje je bil po izpustu vode leta 1986 za nekaj let
pozabljen, slabo vzdrževan in prepuščen naravnim sukcesijskim procesom. Po letu 2005
naraste zanimanje za območje Vonarskega jezera, saj lahko evidentiramo več različnih
predlogov in ureditev.
Najpomembnejše oziroma najbolj pereče vprašanje v tem prostoru je določitev stalne
višine gladine ojezeritve. Izmed vseh predlogov sem za nalogo izbrala tri, ki sem jih nato
razvrstila v sklope predlogov: ornitološki, rekreacijsko-turistični in vodarski predlog. Na
podlagi primerjave vseh treh je bilo težko objektivno določiti, katera ojezeritev je
najustreznejša. Vsaka predlagana ojezeritev vključuje potenciale, probleme in odprta
vprašanja, ki niso v domeni odločitve samo enega subjekta ali interesne skupine, temveč
skupnega dogovora vseh deležnikov. Za krajinsko arhitekturno oblikovanje sem izbirala
eno ojezeritev. Odločilni faktor pri določitvi je predstavljalo število strokovnih člankov, ki
v večini predlagajo najmanjši obseg ojezeritve oziroma izražajo podporo ornitološkemu
predlogu.
Ker se je namembnost območja v letih praznega akumulacijskega prostora spremenila in je
v nasprotju z načrtovanimi funkcijami zadrževalnika nastalo mokrišče z ustreznimi habitati
za številne živali, predvsem ptice, se je z nalogo želelo pokazati smiselnost izbire
ornitološkega predloga za izdelavo celostne ureditve območja Vonarskega jezera. Po izbiri
predloga je bil namen naloge izdelava novega predloga in celovite ureditve obravnavanega
prostora, katerega del je manjše jezero s stalno gladino na koti 200,0 mnv. Osnovo za
izdelavo je predstavljal predlog, ki so ga ornitologi predložili leta 2005, vendar je bilo
treba uvesti nekatere prilagoditve glede na trenutne razmere, ki so bile razbrane s
terenskim ogledom, inventarizacijo in analizo prostora.
Naloga ponuja nov predlog v katerem je obravnavano območje celovito oblikovano z
izbrano najmanjšo ojezeritvijo na višini gladine 200,0 mnv. Uspelo mi je povezati vse
zasnovane programske lokacije po celotni dolžini desnega brega, tako oblikovno kot tudi
programsko. Menim, da je pomembna tudi kombinacija združljivih turistično-rekreacijskih
aktivnosti z ornitološko-izobraževalnim programom. Dopolnjen ornitološki program
prispeva k pestrejši programski ponudbi, ki omogoča obisk in udejstvovanje širšega
segmenta obiskovalcev na območju.
V nalogi se potrdi pomembnost celovitega pristopa na tem obsežnem območju, saj z
obravnavo celotnega prostora akumulacije v dolžini šestih kilometrov lahko dosežemo
večnamembnost prostora z vnosom raznolikega programa. Podolgovatost območja in
prilagajanje nihanju vodne gladine sta narekovala linijsko nizanje programa. Razporeditvi
programa lahko sledimo dolvodno od naravovarstvenih, ornitološko-izobraževalnih do
turistično-rekreacijskih vsebin, ki določajo različno število in segment obiskovalcev na
posamezni programski lokaciji. Tako se zagotovi, da so lahko določeni deli na območju
manj dostopni obiskovalcem z namenom varovanja habitatov in opravljanja raziskovalnega
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dela. Drugi prostori so prosto dostopni za vse obiskovalce, le da so nekateri zaradi bližine
pomembnih habitatov usmerjeni v načrtno vodenje obiskovalcev.
Hipoteza naloge je bila tako potrjena in kaže na to, da je vredno razmišljati v smeri
oblikovanja naravnega rezervata na območju akumulacije Vonarje.
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7 POVZETEK
Magistrsko delo obravnava območje izpraznjene akumulacije Vonarje, ki je bila zgrajena
leta 1980 z nasuto spodnjo pregrado Vonarje in zgornjo pregrado Prišlin. Načrtovana je
bila kot vodni zadrževalnik za namene sploščitve visokovodnega vala, namakanja,
zagotavljanja pitne in tehnološke vode. Akumulacija je bila izpraznjena leta 1988 zaradi
slabe kakovosti zadrževane vode.
Na začetku so predstavljene značilnosti in delovanje vodnih zadrževalnikov, saj se je
zaradi slabega poznavanja delovanja umetnih zajezitev voda v Vonarskem jezeru že v času
polnitve akumulacije onesnažila. Glavna razloga zato sta nizek pretok reke v poletnih
mesecih in zadrževanje onesnažene vode reke Sotle. Onesnažena voda je povzročila pogine
v akumulaciji in z izpustom vode v reki Sotli od pregrade dolvodno.
Ob poznavanju delovanja zadrževalnikov je za nadaljnje načrtovanje potrebno poznavanje
lokalnih značilnosti območja, ki so bile zbrane s terenskim ogledom območja, analizo in
inventarizacijo prostora. Tako je bila izdelana pregledna karta območja s prečnimi prerezi
in fotografijami značilnih pogledov, ki so ji sledile inventarizacijske karte: karta
dostopnosti, rabe prostora, karta poplav in karta zavarovanih območij.
Eden izmed ključnih ciljev naloge, na podlagi katerega se je izdelala celotna ureditev, je
bila določitev obsega ojezeritve Vonarskega jezera. Za zadnjih petnajst let lahko
dokumentiramo več različnih projektov na obravnavanem območju, a na koncu še vedno ni
enoznačnega odgovora, kateri obseg ojezeritve bi bil najbolj primeren. Na podlagi zbranih
predlogov sem določila tri najbolj izražene: 1. ornitološki predlog s predlagano višino
gladine na 200,0 mnv.; 2. rekreacijsko-turistični predlog s predlagano višino gladine na
204,0 mnv. in 3. vodarski predlog s predlagano višino gladine na 209,35, mnv. Omenjene
predloge sem med sabo primerjala, vendar je bilo še vseeno težko objektivno določiti,
kateri je ustreznejši. Ker sem vzporedno z zbiranjem obstoječih projektov, prebirala tudi
strokovne članke o obravnavanem območju, sem se odločila na podlagi mnenj
strokovnjakov, ki so bili izraženi v njih. Večina je tako predlagala najmanjši obseg
ponovne ojezeritve oziroma podporo ornitološkemu predlogu, tako sem tudi za izdelavo
idejne zasnove izbrala oblikovanje prostora po ornitološkem predlogu z jezerom na višini
gladine 200,0 mnv.
Ogrodje pri izdelavi novega predloga so predstavljali coning, usmerjevalni ukrepi in
program, ki so ga predlagali ornitologi leta 2005. Za načrtovanje prostora sem najprej
določila projektni program z referenčnimi primeri in glavnimi usmeritvami, ki vsebuje
predvsem izobraževalno raziskovalne aktivnosti in določene oblike turističnih in
rekreacijskih dejavnosti. Z analizo, inventarizacijo in terenskim ogledom prostora se je
nato določilo pet lokacij programskih območij: 1. Akel: območje nadomestnega habitata, 2.
Breznica: območje ornitološkega parka in območje centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
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3. Paklec: območje raziskovalno-interpretacijskega centra, 4. Brezno: območje mokrišča
pri vtoku v jezero in izobraževalno-rekreacijsko območje in 5. Vonarje: turističnorekreacijsko območje. Lokacije so zaradi podolgovatosti območja razporejene linijsko in si
dolvodno sledijo od naravovarstvenih, ornitološko izobraževalnih do turističnorekreacijskih vsebin, kar pomeni, da se proti severu programska območja vse bolj
usmerjajo v varovanje habitatov, kar se kaže v krčenju segmentov in količine
obiskovalcev. Med sabo so programske točke povezane s sistemom sprehajalnih in
tematskih poti.
Končna rešitev naloge je idejna zasnova območja Vonarskega jezera v merilu 1 : 5000 z
grobimi usmeritvami za oblikovanje. Programska območja so predstavljena z opisom,
referenčnim primerom in prostorskim prikazom. Ureditev na predlagani gladini prikazuje
možnost urejanja celotnega območja in pestrost izobraževalnih dejavnosti, ki jih lahko
združimo s turistično-rekreacijskimi dejavnosti ter hkrati zagotavljamo naravovarstvena
načela.
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