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1  Uvod 

Občina Bled je v postopku četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Bled, v 
katerem načrtovane ureditve segajo tudi na vodno in priobalno zemljišče Blejskega jezera. Vsak poseg v 
prostor vpliva na stanje voda. Predmetna strokovna podlaga bo obravnavala vpliv novih hidromorfoloških 
obremenitev v Blejskem jezeru na stanje vode. Strokovne podlage podajajo oceno vplivov novih posegov 
na ekološko stanje Blejskega jezera. 
 
Pri tem je nov poseg definiran kot novogradnja, t.j. gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali 
prizidava. Pri tem je novo zgrajen objekt objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal. 
Prizidava pa je gradnja pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri. 
Novi posegi ne zajemajo: 

 rekonstrukcije, pri kateri gre za spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer 
se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega 
objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov 
je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 
določajo predpisi, ki urejajo graditev 

 vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, 
ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih 
elementov ter inštalacijski preboji. 

 vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je v 
posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se 
za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi 
zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta; 

 odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni 
deli objekta  in  

 spremembo namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede 
samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se 
ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo 
in uporabo enotne klasifikacije objektov; (povzeto po Gradbeni zakon (GZ)). 

 

2 Lokacije posegov 

Lokacije posegov so na vodnem telesu površinskih voda VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) pripada Vodnemu območju Donave in porečju Save. Zahodni del VT pripada bioregiji 
Karbonatne Alpe - Donavsko porečje (KB-AL-D), vzhodni del pa bioregiji Predalpska hribovja - Donavsko 
porečje (PA-hrib-D) (MOP, 2021).  
 
Spodaj so zbrani splošni podatki za VTJ Blejsko jezero (SI1128VT), kjer se posegi nahajajo. 
Opis vodnega telesa površinske vode (DRSV, 2018) (Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles 
površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11 in 8/18)):  
Šifra: SI1128VT 
Porečje/povodje: Sava 
Površinska voda: Blejsko jezero 
Ime vodnega telesa: VTJ Blejsko jezero 
Vrsta VTPV: jezero  
Prispevna površina VTPV (km2): 6,5 
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Razvrstitev v tip: A2  
Vodno telo podzemne vode: VTPodV_1001, Savska kotlina in Ljubljansko Barje; VTPodV_1004, Julijske Alpe 
v porečju Save 
 
Tip naravnega jezera (Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 
63/05, 26/06, 32/11 in 8/18)):  
Šifra tipa: A2 
Hidroekoregija: 4 
Geološka podlaga: apnenčasta 
Presihanje: ne 
 
Tabela 1: Osnovni hidromorfološki podatki za VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) (MOP, 2021). 

Nadmorska višina 475 m 

Površina jezera 1.438 km2 

Dolžina 2120 m 

Širina 1380 m 

Maksimalna globina 30,1 m 

Povprečna globina 17,9 m 

Prostornina 25,7 mio m3 

Zadrževalni čas 3,6 let 

Zadrževalni čas po sanaciji 1,5 let 

Velikost prispevnih površin 6,5 km2 

Prispevna površina VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 
znaša 6,5 km2 in je prikazana na Slika 2. 
 

 
Slika 2: Prikaz VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) s prispevno površino (Atlas voda, 2021). 

Jezersko kotanjo sestavljata dve globeli, ločeni s podvodnim grebenom, katerega del je tudi otok (Slika 9). 
Zahodna globel je globlja. Jezero je po nastanku ledeniško (Skubic, 2006).  

Slika 1: Hidrološka lega VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) s 
pojezerjem. 

Vodno telo 

Prispevna površina vodnega telesa 

Površinske vode 
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Lokacije posegov z Gauss-Krugerjevimi koordinatami so predstavljene v Tabela 2 in grafično prikazane na 
Slika 3. 
 
Tabela 2: Lokacije posegov s koordinatami. 

Kategorija Lokacija  
Gauss-Krugerjeve koordinate* 

GKY GKX 

Pristanišča za 
čolne v pokritih 
čolnarnah / ČČO 

Vila Beli dvor 431132.7 135808.9  

Pristanišča za 
čolne na električni 
pogon / EČO 

Mlino ali Njivice* (za 
oskrbo Blejskega otoka) 

430893.5 (Mlino) 
 
430237.1 (Njivice) 

135484.8 (Mlino) 
 
135322.0 (Njivice) 

Vstopno-izstopna 
mesta za čolne na 
električni pogon / 
EVI 

Mlino 430971.4  135464.5  

Velika Zaka 429751.3  135767.5 

Sidrišče jadrnic / 
JS 

Mala Zaka - iztok Mišce 430150.3 136363.0 

*lokacije so informativne narave 
 

 
Slika 3: Lokacije novih posegov na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). 

 

Lokacije posegov se nahajajo na vodnem telesu podzemnih voda Savska kotlina in Ljubljansko barje 
(SIVTPODV1001). Splošni podatki vodnega telesa podzemnih voda so predstavljeni spodaj. 
 
Opis vodnega telesa podzemnih voda (Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 
63/05 in 8/18)): 

https://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?eprm=CA8EB4DB5C6E59EA7F1DA3A64DDD314D48B402ECB5FDF87591178E1CD39C9D622B3640E0BA3813BC3F6886ED49F64BA1BAEFA9C7B2DA1739FD7155654F8DE093C8B861CD
https://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?eprm=CA8EB4DB5C6E59EA7F1DA3A64DDD314D48B402ECB5FDF87591178E1CD39C9D622B3640E0BA3813BC3F6886ED49F64BA1BAEFA9C7B2DA1739FD7155654F8DE093C8B861CD
https://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?eprm=F67401ED8E5CEEBCA5897E4CA60A34BE1AAE8756A8B515CA346ED266B47FE8AF583A645C865932AC1003106076683CE0D3782D3F855671ED449F7A4C2BC1E50600F35987
https://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?eprm=1F0599D1CA1A0346775EA0C1F29BA2DB75B3161C0F860F4E2BE79A297CE040EB0C3CE0F9A2CF42E05BFF4348A6DAF3D8BB10469F859695491441FA643937E7EA02795779
https://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?eprm=F67401ED8E5CEEBCA5897E4CA60A34BE1AAE8756A8B515CA346ED266B47FE8AF583A645C865932AC1003106076683CE0D3782D3F855671ED449F7A4C2BC1E50600F35987
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Šifra vodnega telesa: SIVTPODV1001 
Ime vodnega telesa: SAVSKA KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARJE 
Povodje: Vodno območje Donave 
Površina vodnega telesa (v km2): 773,54739952 
Širina vodnega telesa (v km): 28 
Dolžina vodnega telesa (v km): 69,6 
Število tipičnih vodonosnikov: 2 
Prvi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Peščeno-prodni zasipi reke Save in njenih pritokov 
Tip prvega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni srednje 
do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki 
Drugi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Apnenčasti in dolomitni vodonosniki v podlagi in obrobju 
kvartarnih naplavin 
Tip drugega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Kraški/razpoklinski - Obširni in lokalni nizko do 
visoko izdatni vodonosniki 
 

2.1 Prisotnost območij s posebnimi zahtevami v skladu z načrtom upravljanja voda 

Lokacije posegov se nahajajo na območjih s posebnimi zahtevami, ki so predstavljene v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Prisotnost območja s posebnimi zahtevami v skladu z načrtom upravljanja voda (DRSV, 2018). 

Območje 

Kopalne vode Kopalne vode 

Vplivno območje kopalnih voda 

Ogroženo območje 

Občutljivo območje Občutljivo območje zaradi kopalne vode 

Ranljivo območje 

Zavarovana in varovana 
območja 

Ekološko pomembna območja za katera sta pomembna vodni režim 
in kakovosti površinskih voda 

Zavarovana območja za katera sta pomembna vodni režim in 
kakovosti površinskih voda 

Naravne vrednote za katere sta pomembna vodni režim in kakovosti 
površinskih voda 

Območje za gojenje morskih organizmov 

Druga območja Območje varstvenih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo 
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3 Ocena obstoječega stanja 

V oceni obstoječega stanja so prikazani podatki o lokacijah spremljanja ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT), povzeti so podatki o stanju vodnih teles površinskih in podzemnih voda; o ekološkem stanju na 
podlagi splošnih fizikalno – kemijskih elementov kakovosti in posebnih onesnaževal, o hidromorfoloških 
obremenitvah in podatki o ekološkem stanju za posamezne biološke elemente kakovosti.  

3.1 Lokacije spremljanja ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 

V nadaljevanju prikazujemo mrežo vzorčnih mest državnega monitoringa za BEK fitobentos, fitoplankton, 
bentoški nevretenčarji, makrofiti in ribe, ki se jih uporablja za določitev ekološkega stanja VTJ Blejskega 
jezera (SI1128VT) in so prikazana na spodnjih slikah. Vsa vzorčna mesta (VM) so določena s pomočjo 
trenutno veljavne metodologije, kriteriji za izbiro pa se za posamezne biološke elemente kakovosti (BEK) 
razlikujejo. 
 

 
Slika 4: Lokacije vzorčenja bentoških nevretenčarjev (BIBN) so označene s krogi, lokacije vzorčenja makrofitov (BIMF) s 
trikotniki in lokacije fitobentos (BIFB) ter fitoplankton (BIFP) so označena s kvadrati. Beli trikotniki nakazujejo premalo 

indikatorskih taksonov za izračun ocene stanja (DRSV, 2021). 

Opomba: barva krogca ali trikotnika govori o stanju na posameznem VM v obdobju 2016–2019. 

Mesta spremljanja stanja voda BIMF06, BIMF02, BIBN09 in BIBN20 na VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) se 
nahajajo v neporedni bližini, kjer so predvideni novi posegi (pregledna situacija je v prilogi 2.0). 
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Slika 5: Prikaz VM za vzorčenje rib (lokacije postavljenih mrež) (Gurs, ZZRS, 2019; povzeto po DRSV, 2021).  

 
Slika 6: Prikaz VM za vzorčenje rib (elektroribolov) (Gurs, ZZRS, 2019; povzeto po DRSV, 2021). 
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3.2 Ocena ekološkega stanja na podlagi hidromorfoloških elementov kakovosti 

VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je že trenutno (brez predvidenih novih posegov) v zmernem ekološkem stanju 
in okoljski ciljski skladno z Zakonom o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) niso doseženi. Večina obale, približno 46 % VTJ Blejskega 
jezera (SI1128VT), spada v 3. razred hidromorfološke spremenjenosti obale, kar pomeni, da gre za občutno 
spremenjeno območje, za zmerno stanje. Predvsem gre za degradiranost območja spremenjlivega 
vodostaja in zalednega pasu. Vpliv že obstoječih hidromorfoloških obremenitev se kaže v oceni stanja BEK, 
Najboljše stanje BEK je tam, kjer je ohranjena hidromorfološko nespremenjena obala oziroma, kjer so 
obremenitve zajezene (leseni pomoli za preprečevanje stika kopalcev z dnom). Ocena stanja na podlagi BEK 
je predstavljena v nadaljevanju.  

3.2.1 Ocena ekološkega stanja na podlagi hidrološkega režima 

Na tem mestu bomo predstavili pregled obremenitev in stanj, ki vplivajo na hidrološko spremenjenost 
značilnosti VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). Pred letom 1964 je Blejsko jezero napajalo 16 studencev s skupno 
količino vode od 0,35 m3/s do 0,45 m3/s. Vendar pa so bili kasneje zaradi onesnaženosti večinoma speljani 
v kanalizacijo. Blejsko jezero se je saniralo z dvema napravama, s katerima pa so se umetno spremenile 
hidrološke značilnosti jezera:  

 umetni dovod Radovne in 

 hidravlična natega. 
 

Zadrževalni čas se je zmanjšal iz 4 let, na 1,5 let (Tabela 1). Zaradi zatišne lege in odmaknjenosti od večjih 
pritokov ima Blejsko jezero slabe samočistilne sposobnosti. Glavni pritoki Blejskega jezera so danes 
Radovna (60 % vode), Mišca (30 % vode), Ušivec (5 % vode), Krivica (4 % vode) in Solznik (1 % vode). Edini 
naravni iztok pa je Jezernica. Poleg Jezernice iztok iz Blejskega jezera poteka še preko natege, ki je bila 
zgrajena kot globinski iztok. Podatki o glavnih pritokih jezera so podani v Tabela 4 in so prikazani na Slika 7. 
 
Tabela 4: Glavni pritoki jezera s povprečnim pretokom (MOP, 2021). 

PRITOKI 
Qsr Delež skupne količine dotoka 

vode 
Številka na Slika 7 

m3/s v Blejsko jezero (%) 

KRIVICA 0,02 4 3 

MIŠCA 0,161 29 4 

UŠIVEC 0,027 5 12 

SOLZNIK 0,006 1 1 

RADOVNA 0,35 62 5 

Skupaj pritok 0,564 100  

NATEGA 0,185   

JEZERNICA 0,38   

Skupaj iztok 0,565   
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*oznaka pomeni preusmeritev pritoka v kanalizacijo 
Slika 7: Slika pritokov Blejskega jezera (HMZ 1974, povzeto 
po MOP, 2021). 

S sanacijskimi ukrepi pa se je spremenilo tudi kroženje vode v jezeru, ki sedaj v času spomladanske in 
jesenske homotermije zajame celotno globinsko plast, ki se pred sanacijo ni v celoti premešala. Za 
pospešeno staranje Blejskega jezera so bistveni dejavniki kot so majhen dotok sveže vode, majhno 
padavinsko zaledje v površini jezera, slaba naravna pretočnost, kar zmanjšuje samočistilne sposobnosti 
jezera, in njegova zatišna lega (majhna vetrovnost) (Gorjanc, 2012). Ugoden učinek sanacijskih ukrepov, 
Radovne in natege, je premajhen, da bi omilil vse negativne vplive, ki jih povzroča intenzivna in stalna izraba 
prostora v neposredni okolici jezera (Remec Rekar, 1998; poglavje 3.5). 
 

3.2.1.1 Podeljena vodna dovoljenja – vpliv na hidrološki režim 

Na območju potoka Mišca, ki je največji naravni pritok Blejskega jezera, so izdana vodna dovoljenja za vzrejo 
vodnih organizmov – salmonide, za zajem in izpust: 
 

 Vrsta rabe: Voda za vzrejo vodnih organizmov – salmonide, naziv vodnega vira: Mišca, izpust, št. 

dovoljenja: 35529-6/2017 

 Vrsta rabe: Voda za vzrejo vodnih organizmov – salmonide, naziv vodnega vira: RB-1/16, zajem, št. 

dovoljenja: 35529-6/2017 

 Vrsta rabe: Voda za vzrejo vodnih organizmov – salmonide, naziv vodnega vira: RB-2/16, zajem, št. 

dovoljenja: 35529-6/2017 

 Vrsta rabe: Voda za vzrejo vodnih organizmov – salmonide, naziv vodnega vira: Stara ribogojnica, 

zajem, št. dovoljenja: 35529-4/2011 

 Vrsta rabe: Voda za vzrejo vodnih organizmov – salmonide, naziv vodnega vira: dva neimenovana 

vira, zajem, št. dovoljenja: 35529-4/2011 

V zaledju je za nekaj objektov izdano vodno dovoljenje za odvzem vode za pridobivanje toplote: 

 Naziv vodnega vira: Bld-1/13, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-7/2014 

1. Solznik 11. desni pritok 
Grajskega potoka* 

2. Izvir pod vilo 
Solnčnico 

12. Ušivec*  

3. Krivica 13. pritok pod Park 
hotelom* 

4. Mišca 14. Toplica* 

5.Dovod reke 
Radovne  

15. Pintar* 

6. Ribčev graben 16. SCT izvir* 

7. Ribčev studenec 17. Rožnik* 

8. Izvir pod Višcami 18. Jezernica  

9. Vtok pri kopališču* 19. Močvirje za LIP-om 

10. Grajski potok* 22. Bajer Turnc 

 23. Jezerca 

1 
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 Naziv vodnega vira: BLD-2/13, izpust, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-7/2014 

 Naziv vodnega vira: KD-1/19, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-239/2019 

 Naziv vodnega vira: KD-2/19, izpust, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-239/2019 

 Naziv vodnega vira: JM-1č/2021, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-59/2021 

 Naziv vodnega vira: V-2/14, izpust, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 35532-

218/2014 

 Naziv vodnega vira: V-1/14, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 35532-

218/2014 

 Naziv vodnega vira: Ble-1/12, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-210/2012 

 Naziv vodnega vira: Ble-2/12, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-210/2012 

 Naziv vodnega vira: Ble-3/12, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-210/2012 

 Naziv vodnega vira: Ble-4/12, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-210/2012 

 Naziv vodnega vira: Bld-1/12, zajem, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-200/2012 

 Naziv vodnega vira: BLD-2/12, izpust, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 

35532-200/2012 

 Naziv vodnega vira: BLD-4, izpust, tip vodnega vira: vrtina/vodnjak: št. vodnega dovoljenja: 35532-

208/2014 

Lokacije podeljenih vodnih dovoljenj na ožjem prispevnem območju Blejskega jezera so prikazane na sliki 
10. 
 

3.2.2 Ocena ekološkega stanja na podlagi morfoloških razmer 

Za potrebe ocene ekološkega stanja na podlagi hidromorfoloških elementov kakovosti je bila uporabljena 
metodologija in rezultati Indeksa spremenjenosti obale jezera (ISO-J). Ta metodologija je namenjena za 
oceno zadnjega izmed elementov opisa morfoloških razmer, to je strukture in stanja obrežnega pasu jezera 
na osnovi kriterijev za oceno fizičnih sprememb obale jezer, ki so preverjeni z biološkimi elementi kakovosti 
– bentoški nevretenčarji. Spremenjenost strukture in stanja obrežnega območja jezera se ocenjuje v dveh 
korakih. V prvem koraku se ocenjuje spremenjenost območja vzorčenja in vrednotenja – modula (MISO), ki 
obsega pas v širini 20 m, kot je prikazano v nadaljevanju. Končni rezultat pa je ocena spremenjenosti obale 
celega jezera oz. vodnega telesa, ki ga dobimo na podlagi izračuna Indeksa Spremenjenosti Obale Jezera 
(ISO-J) (IZvRS, 2013). VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je bilo razdeljeno na enote popisa značilnosti tako, da je 
VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) razdeljeno na 316 enot oz. odsekov. Posamezna enota popisa značilnosti 
obsega pas v širini 20 m in sega od obraslega dna preko območja spremenljivega vodostaja v zaledni pas in 
zaledje. Večina obale, približno 46 % VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), spada v 3. razred hidromorfološke 
spremenjenosti obale, kar pomeni, da gre za občutno spremenjeno območje, za zmerno stanje. V skoraj 29 
% je obala v zelo dobrem, naravnem stanju. Sledi ji obala v dobrem stanju, v zmerno spremenjenem 
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območju - območju manjših posegov (skoraj 15 %) in najmanj je zastopano močno spremenjeno območje, 
slabo stanje obale (10 %). Zelo močno spremenjenih odsekov na VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) ni. Na 
spodnji sliki so prikazani podatki o hidromorfološki spremenjenosti obale jezera, povzeti po IzVRS, 2018.  

 
Slika 8: Ocena hidromorfološke spremenjenosti obale VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) (IzVRS, 2018). 

 
Pri tem je območje, ki je naravno – brez antropogenih posegov in sprememb ocenjeno z razredom 1. V 2. 
razred spremenjenosti obale jezera uvrščamo zmerno spremenjena območja, kjer so izvedeni manjši 
posegi.  

V tretjem razredu so uvrščeni antropogeni posegi, ki občutno spreminjajo obalo jezera. Gre za obremenitve, 
kot so urejanje brežin, kopališča ter pristanišča oziroma vstopno – izstopna mesta. Vpliv, ki ga imajo 
antropogeni posegi na ekosistem obrežnega pasu, je odvisen predvsem od lokacije posega (objekta), ki je 
lahko postavljen nad vodno gladino (v območje zalednega pasu), v območje spremenljivega vodostaja, 
obraslega dna ali v območje neobraslega dna ter ocene obsega in lege grajenih objektov v posameznih 
območjih, ocene lesenih struktur, spremenjenost tal, ter za kakšno intenzivnost rabe gre (kopalci so 
sezonski). Obrežna zarast je slabo zastopana in spremenjena. Brežine so utrjene s klesanim kamnom ali 
lesenimi kaštami. V četrtem razredu gre za močno spremenjeno obalo, z večjimi antropogenimi posegi v 
obalo jezara. Zanje so značilne monotone brežine različnih pravilnih oblik ali pa so brežine povsem 
pravokotne. Brežine so poraščene s travo ter utrjene s kamnometom ali pa naravne brežine nadomešča kar 
obrežni zid. Obala jezera je večinoma strma in se nedaleč stran od bregov začne hitro spuščati. Litoralni del 
obsega zgolj skromne 3 % celotne površine jezera. 

V 4. razred spremenjenosti obale jezera uvrščamo močno spremenjena območja, kjer je stanje ocenjeno 
kot slabo. 
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Slika 9: Prikaz globin VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) z barvno lestvico na DOF podlagi (Metrični prikaz reliefa dna Blejskega 

jezera, 2018). 

Velikost sedimenta je večinoma uniformna z izjemo območja na Njivicah, kjer prevladujeta jezerska kreda 
in mulj. Mehak sediment na tem območju jezera je izredno pomemben iz več vidikov, saj ne samo da poveča 
diverziteto sedimenta, ampak pomembno prispeva k povečanju diverzitete rastlinskih in živalskih vrst v in 
ob jezeru.  

3.2.2.1 Podeljena vodna dovoljenja – vpliv na morfološke razmere 

Na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) so podeljena vodna dovoljenja za naravno kopališče z upravljalcem, vodna 
dovoljenja za pristanišče in sidrišče, kadar je investitor oseba javnega prava ter vodna dovoljenja za 
vstopno-izstopno mesto. Lokacije podeljenih vodnih dovoljenj na ožjem prispevnem območju Blejskega 
jezera so prikazane na Slika 10. 

 
Slika 10: Prikaz lokacij, za katera so podeljena vodna dovoljenja na ožjem prispevnem območju VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 

(Atlas voda, 2021). 
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Kopališča, ki imajo vodna dovoljenja za dejavnost naravnih in bazenskih kopališč so: 

 Grajsko kopališče: št. vodnega dovoljenja 35504-716/2004, 

 Naravno kopališče Grand hotel Toplice: št. vodnega dovoljenja 35504-729/2004, 

 Naravno kopališče Hotel Vila Bled: št. vodnega dovoljenja 35535-17/2015. 

 

Pristanišča, vstopno-izstopna mesta in plavajoče naprave, ki imajo vodna dovoljenja so: 

 Velika Zaka, Mala Zaka, Mlino vstopno-izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-5/2014, 

 Ribiška družina vstopno-izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-8/2013, 

 Grajska čolnarna Pristanišče in sidrišče, kadar je investitor oseba javnega prava: št. vodnega 
dovoljenja 35534-12/2011, 

 Zdraviliški Park, Kazina, Vila Bled, Južni del Blejskega otoka, Severni del Blejskega otoka vstopno- 
izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-5/2014, 

 Penzion Pletna vstopno-izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-5/2016, 

 Vila Bled vstopno-izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-6/2015, 

 Sodniški stolp vstopno-izstopno mesto: št. vodnega dovoljenja 35534-7/2016. 
 
Vstopno-izstopni mesti za kopalce, ki so del splošne rabe vode skladno s 105.členom Zakona o vodah, sta 
na lokaciji kopalnih voda v zalivih Velika in Mala Zaka. Prav tako nimajo vodnega dovoljenja privezi, to so: 
Čolnarna pri Vili Lastovka, Vila Solnčnica, Vila Zlatorog, Vila Rog, Zahodni del Blejskega otoka (namenjen 
oskrbi otoka), čolnarna na štartu veslaške proge in Grand Hotel Toplice. 
 

3.2.2.2 Posamezne obremenitve, ki so že prisotne v Blejskem jezeru 

Gre za obstoječe privezovanje športnih jadrnic na območju Njivic. Torej gre za obremenitev, ki je že prisotna 
v Blejskem jezeru, vendar nima veljave v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (OPN Bled). Izgradnja 
10 privezov za športne jadrnice se predlaga na 3 načine, si so predstavljeni v poglavju 7.2.5. Obstoječe 
stanje ali predlog A je predlog, pri katerem se jadrnice privezuje na naravno brežino pri izlivu Mišce (Slika 
11). Uporaba jadrnic in njihovo privezovanje je sezonsko.  
 

 
Slika 11: Obstoječe prakse privezovanja jadrnic (predlog A) (https://www.google.com/maps, 2021). 

Trenutna praksa privezovanja jadrnic na naravno brežino pri izlivu Mišce predstavlja bistven vpliv na naravni 
odsek obale Blejskega jezera. Pri vsakokratnem privezovanju na brežino prihaja do poškodb obrežne 
zarasti, makrofitov in plašenja rib, ki imajo v bližini drstišča, saj gre za izliv Mišce, stik stoječe in tekoče vode, 
kar pomeni velik biodiverzitetni potencial in zato poseganje v to območje ni sprejemljivo. Vpliv obstoječega 
stanja na ekološko stanje Blejskega jezera je obravnavan v poglavju 10.2.5.1. 
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3.2.2.3 Plovbni režim 

Hidromorfološke obremenitve, ki so vezane na plovbo, gre predvsem za priveze v t.i. pristaniščih, čolnarnah 
in vstopno-izstopnih mestih, ki so definirana v Odloku o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 20/2016, 27/2020, 33/2020). Slednji definira posamezne pojme:  

 pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje 
oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno; 

 vstopno-izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za 
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez. 
 

Trenutno je na VTJ Beljsko jezero 143 obstoječih privezov, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju (v 
poglavju 7). Plovbno območje je celotno VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) z izjemo 20-metrskega pasu od obale 
jezera oziroma 5-metrskega pasu od meje kopalnih voda, razen v območju na južnem delu jezera, kjer je 
med koordinatami Y=430320, X=135312 na vzhodni strani in Y=430152, X=135342 na zahodni strani 
prepovedana plovba v 50-metrskem pasu od obale jezera (Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016, 27/2020, 33/2020). Znotraj plovbnega območja pa je 
definirana tudi plovbna pot športnih čolnov (Slika 12). 
 
Pri tem velja poudariti, da je optimalno število čolnov na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 118. Na podlagi 
uporabne plovbne površine VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) in optimalne velikosti vodne površine, potrebne 
za plovilo določenega tipa oziroma določeno dejavnost, je to optimalno število plovil, ki zajema 23 pletenj, 
3 električne čolne, 67 čolnov na vesla (kajak, kanu) ter čolni, ki nimajo stalnih privezov: 15 tekmovalnih 
čolnov na vesla in 10 jadrnic (Adkrajine d.o.o., 2013).  
 

 
Slika 12: Grafični prikaz plovbnega režima in kopalnih območij na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) z obstoječimi obremenitvami 

(Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru). 
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3.2.2.4 Obrežna zarast 

V oceni hidromorfološke spremenjenosti obale VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) podajamo tudi odseke 
jezera, na katerih je prisotna obrežna zarast (Slika 13), katere popis je bil izveden ločeno v okviru te 
strokovne podlage in podatki niso zajeti v hidromorfološke spremenjenosti zgoraj. Območja obrežne zarasti 
smo določili, zaradi njihove izredne pomembne funkcije za delovanje jezerskega ekosistema in ohranjanja 
dobrega ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) ter hkrati zaradi lažje opredelitve ocene vplivov in 
omilitvenih/kompenzacijskih ukrepov. V kolikor se odstrani obrežno zarast pride do uničenja procesov in 
strukture znotraj jezera. Avtohtona značilna obrežna zarast ima zelo pomemben vpliv na ekološko stanje 
voda, saj pripomore k utrjevanju brežine in preprečevanju erozije ter k ustvarjanju habitatov - pomemben 
življenski prostor za vodne in druge organizme (npr. ptice). Hkrati pa je tudi hrana za vodne organizme. 
Zaradi relativno strmih brežin in s tem ozkega obrežnega pasu je z vodnimi rastlinami naseljenih površin 
razmeroma malo in so zato še bolj dragocene. Območje litoralnega pasu in makrofitov pa je tudi območje 
drstišč za ribe, zato je treba njihovemu ohranjanju nameniti čimveč pozornosti. Z obrežno vegetacijo lahko 
določimo neposreden pritisk rabe zemljišč na jezero.  

Kot obrežno vegetacijo smo v našem primeru upoštevali vsa poraščena območja, kjer torej raste avtohtono 
rastlinstvo neprekinjeno vse do vodne gladine. Torej gre za brežine, kjer v vodi ni podpornih zidov in/ali 
tlakovanih (asfaltiranih, betoniranih) površin ob vodi. Skoraj izključno gre za sestoje drevesnih vrst z 
grmovnatimi ter zelnatimi vrstami rastlin v podrasti. Za takšno opredelitev smo se odločili zaradi mnogih 
pozitivnih učinkov takšnega poraščenega pasu na jezerski ekosistem. Obrežna vegetacija tudi deluje kot 
blažilna cona oz. varovalni pas  in  zmanjšuje vtok hranil ter sedimenta v jezero. Na večjem delu obale 
Blejskega jezera obrežna vegetacija sploh ni razvita/prisotna, razen trstišč. Kot že rečeno, so vzrok strme 
brežine, podporni zidovi v vodi, ponekod tudi hoja po brežini oz. plitvini (kopanje, dostopanje do vode). 
 
Sicer se pojem obrežna vegetacija ponavadi uporablja za poimenovanje helofitov oz. močvirskih vrst 
makrofitov – to so tisti makrofiti, ki imajo korenine pod vodno gladino, ostala rastlina pa je nad gladino. Ti 
rastejo v najplitvejšem priobalnem delu vodnega telesa, dalje od obale v globlji vodi pa rastejo potopljeni 
makrofiti, kot je na primer navadni trst. V jezeru je zaradi strmih brežin takšne vegetacije zelo malo. Največ 
teh rastlin je v zalivih, kjer je brežina položnejša (pritok Mišce, Velika Zaka, Njivice). Makrofite smo 
podrobneje obravnavali v poglavju 3.4.2. Grafično pa je obrežna zarast z makrofiti prikazana v prilogi 1.0. 
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Slika 13: Odseki VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), kjer je prisotna obrežna zarast. 

3.3 Ocena ekološkega stanja na podlagi fizikalno–kemijskih elementov kakovosti 

3.3.1 Ocena ekološkega stanja na podlagi splošnih fizikalno–kemijskih elementov 

V jezerih od splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti spremljamo prosojnost, stanje hranil, 
zakisanost, slanost in toplotne ter kisikove razmere. Ekološko stanje vrednotimo na podlagi povprečne 
letne prosojnosti jezera, ki jo spremljamo kot Secchijevo globino, ter na podlagi letnih povprečnih vrednosti 
koncentracij celotnega fosforja, pH, električne prevodnosti (25 °C) in nasičenosti vode s kisikom v 
hipolimniju (ARSO, 2020). 

V letu 2019 je bilo ekološko stanje VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) na podlagi večine splošnih fizikalno-
kemijskih elementov kakovosti ocenjeno kot dobro. (Tabela 23). Dobro ekološko stanje VTJ Blejskega jezera 
(SI1128VT) v letu 2019 je bilo ugotovljeno tudi na podlagi parametra celotni fosfor, ki v desetletnem 
časovnem obdobju 2010–2019 v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) kaže rahel trend naraščanja letnih 
povprečnih vrednosti (Slika 14) (ARSO, 2020).  
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Slika 14: Letne povprečne vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih parametrov v Blejskem jezeru v obdobju 2010-2019 (ARSO, 
2020). 

Zmerno ekološko stanje VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) v letu 2019 je bilo ocenjeno na podlagi parametra 
nasičenost vode s kisikom v hipolimniju, pri katerem je v desetletnem časovnem obdobju opaziti trend 
upadanja letnih povprečnih vrednosti, kar kaže na obremenjenost VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) z 
organskimi snovmi (ARSO, 2020). V primeru VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) makrofiti pozitivno vplivajo na 
kisikove razmere (izločajo kisik v vodo), uničevanje makrofitov bi to slabšalo. Na slabše kisikove razmere 
(Tabela 5) predvsem vplivajo drugi dejavniki, npr. mešanje vode (prosojnost) in količina organskih snovi v 
vodi (vtok org. snovi -kanalizacija, kmetijske površine, kopanje ter hranjenje rib, rac, itd.). 
 
Tabela 5: Povprečne letne vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih parametrov z mejnimi vrednostmi (MV) za vrednotenje 
ekološkega stanja v alpskih in predalpskih jezerih v obdobju 2010–2019, z rumeno so označene vrednosti, ki pomenijo zmerno 
ekološko stanje na podlagi posameznega parametra (ARSO, 2020). 

Parameter 

(enota) 

Secchijeva 

globina (m) 

Celotni fosfor 

(μg P L-1) 

pH Električna 

prevodnost 

(25 °C) (μS cm-1) 

Nasičenost vode 

s kisikom v 

hipolimniju (%) 

MV predalpska jezera 

ZD/D 

6,0 10 7,5–9,0 < 730 ≥ 70 

MV predalpska jezera 

D/Z 

4,0 14 7,5–9,0 < 730 ≥ 70 

Blejsko jezero 2010 4,5 12 7,8 337 69 

Blejsko jezero 2011 5,9 10 8,1 331 71 

Blejsko jezero 2012 6,7 13 8,2 331 69 

Blejsko jezero 2013 6,2 11 8,3 335 84 

Blejsko jezero 2014 6,6 13 8,1 335 68 

Blejsko jezero 2015 6,5 13 8,1 326 70 

Blejsko jezero 2016 5,4 12 8,2 327 50 

Blejsko jezero 2017 6,9 13 8,2 322 61 

Blejsko jezero 2018 6,7 12 8,2 327 72 

Blejsko jezero 2019 5,8 11 8,4 327 59 

ZD/D – zelo dobro/dobro ekološko stanje; D/Z – dobro/zmerno ekološko stanje 

 
Spodaj so povzeti podatki o stanju vodnega telesa VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) zbrani v okviru državnega  
monitoringa kakovosti voda. Državni monitoring kakovosti VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) poteka že od 
leta 1975. Program, ki od leta 1993 poteka v skladu z mednarodnimi standardi, je naravnan na spremljanje 
procesa evtrofikacije in omogoča zgodnje opozarjanje na slabšanje razmer ter pravilno upravljanje s 
sanacijskimi napravami (MOP, 2021).  
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Tabela 6: Osnovni podatki monitoringa iz obdobja 1975–2019 (MOP, 2021). 

Blejsko jezero 

FOSFOR DUŠIK PROSOJNOST PROSOJNOST KLOROFIL a KLOROFIL a 

(µg P/l) (µg N/l) (m) (m) (µg/l) (µg/l) 

povprečje povprečje povprečje minimum letno 

povprečje 

maksimum 

1975-1979 80,0 986 3,0 0,5 22,3 80,5 

1980-1989  35,8 456 5,7 2,1 11,2 45,6 

1990-1999 19,9 406 6,0 2,4 5,1 25,8 

2000-2005 13,1 269 6,6 3,4 5,8 21,3 

2006-2008  12,8 342 7,2 4,3 3,8 14,8 

2009-2010 13,8 370 4,7 2,7 5,5 19,4 

2011-2012 12,0 284 6,0 4,0 4,1 5,8 

2013-2014 12,3 301 6,4 4,4 5,7 9,8 

2015-2016 12,5 266 6,0 3,5 4,8 8,3 

2017 14,3 223 6,9 5,0 4,8 7,2 

2018 13 320 6,7 5 4,3 6,0 

2019 12 434 5,8 2,3 5,7 9,5 

Februar 2020* 19,6  2  17  

* akutno onesnaženje Blejskega jezera zaradi onesnaženja pritoka Mišca 

 

S preusmeritvijo Radovne v Blejsko jezero in od leta 1981, ko je bila v jezero uvedena hidravlična natega, ki 

jo izvaja država, se je bistveno izboljšalo stanje Blejskega jezera (Tabela 6) (MOP, 2021). V prvih letih po 

začetku delovanja natege in omejitvi vnosa fekalij iz pojezerja se je v jezeru zmanjšala skupna količina hranil 

ter zvečala prosojnost. Kljub zmanjšanju vsebnosti hranil so se prve pozitivne spremembe v življenjski 

združbi začele kazati šele od leta 1991 dalje. Izrazito izboljšanje je bilo opazno predvsem po letu 1993, ko 

je bil dotok Radovne v jezero povečan iz povprečno 200 na 350 l/sek (MOP, 2021). V letu 2020 je prišlo do 

akutnega onesnaženja pritoka Mišce, kar je povzročilo dodatno obremenjenost jezera s hranili, čeprav so 

bili ostali pritiski na jezero zmanjšani zaradi epidemije. S tem je prišlo tudi do zmanjšanja prosojnosti in 

povečanja klorofila.  

Spodaj so povzeti podrobnejši podatki o splošnih fizikalno-kemijskih razmerah v globinskem profilu 
vodnega telesa VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) leta 2020 zbrani v okviru imisijskega monitoringa kakovosti 
voda na Agenciji RS za okolje (ARSO, 2020).  
 
Tabela 7: Podatki o splošnih fizikalno-kemijskih razmerah v globinskem profilu vodnega telesa VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) leta 
2020 (ARSO, 2020). 

Vzorčno mesto Šifra postaje Datum Globina 
Temp. 
vode pH  

El. 
Prevodnost Kisik 

Nas. s 
kisikom Klorofil Klorofil 

   [m] [°C] [/] [µS/cm] 
[mg 
O2/l] [%] [µg/l] [V] 

Zahodna kotanja J010200 11.02.2020 0,5 5,3 8,1 327 11,3 87,9 1,13 0,015 

Zahodna kotanja - 
globina 1m J010201 11.02.2020 1 5,3 8,2 327 11,3 87,9 1,48 0,02 

Zahodna kotanja - 
globina 2m J010202 11.02.2020 2 5,3 8,2 326 11,3 87,7 2,5 0,028 

Zahodna kotanja - 
globina 3m J010203 11.02.2020 3 5,3 8,2 327 11,3 87,4 3,08 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 4m J010204 11.02.2020 4 5,3 8,2 327 11,3 87,4 3,16 0,035 

Zahodna kotanja - 
globina 5m J010205 11.02.2020 5 5,3 8,2 327 11,3 87,3 2,87 0,032 

Zahodna kotanja - 
globina 6m J010206 11.02.2020 6 5,3 8,2 328 11,3 87,3 2,93 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 7m J010207 11.02.2020 7 5,3 8,2 327 11,2 87 2,83 0,032 
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Vzorčno mesto Šifra postaje Datum Globina 
Temp. 
vode pH  

El. 
Prevodnost Kisik 

Nas. s 
kisikom Klorofil Klorofil 

Zahodna kotanja - 
globina 8m J010208 11.02.2020 8 5,3 8,3 327 11,2 86,9 2,93 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 9m J010209 11.02.2020 9 5,2 8,3 327 11,2 87 2,73 0,031 

Zahodna kotanja - 
globina 10m J010210 11.02.2020 10 5,2 8,3 327 11,2 86,8 2,95 0,032 

Zahodna kotanja - 
globina 11m J010211 11.02.2020 11 5,2 8,3 327 11,2 86,9 2,67 0,03 

Zahodna kotanja - 
globina 12m J010212 11.02.2020 12 5,2 8,3 327 11,2 86,8 2,61 0,03 

Zahodna kotanja - 
globina 14m J010214 11.02.2020 14 5,2 8,3 327 11,2 86,7 2,6 0,031 

Zahodna kotanja - 
globina 16m J010216 11.02.2020 16 5,2 8,3 327 11,2 86,9 2,85 0,031 

Zahodna kotanja - 
globina 18m J010218 11.02.2020 18 5,2 8,3 328 11,3 87,1 2,99 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 20m J010220 11.02.2020 20 5,2 8,3 327 11,3 87,2 2,78 0,032 

Zahodna kotanja - 
globina 22m J010222 11.02.2020 22 5,2 8,3 327 11,3 87,2 2,94 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 24m J010224 11.02.2020 24 5,2 8,3 327 11,3 87,1 2,76 0,031 

Zahodna kotanja - 
globina 25m J010225 11.02.2020 25 5,2 8,3 327 11,3 87,3 2,62 0,028 

Zahodna kotanja - 
globina 26m J010226 11.02.2020 26 5,2 8,3 327 11,3 87,2 2,65 0,03 

Zahodna kotanja - 
globina 27m J010227 11.02.2020 27 5,2 8,3 327 11,3 87,1 3,46 0,036 

Zahodna kotanja - 
globina 28m J010228 11.02.2020 28 5,2 8,3 327 11,3 87,2 2,98 0,031 

Zahodna kotanja J010200 20.04.2020 0,5 13,8 8,2 347 11,5 109,2 4,14 0,044 

Zahodna kotanja - 
globina 1m J010201 20.04.2020 1 13,8 8,3 347 11,5 109,2 4,2 0,045 

Zahodna kotanja - 
globina 2m J010202 20.04.2020 2 13,8 8,4 347 11,6 109,7 5,81 0,056 

Zahodna kotanja - 
globina 3m J010203 20.04.2020 3 13,7 8,4 347 11,6 110 4,94 0,052 

Zahodna kotanja - 
globina 4m J010204 20.04.2020 4 13,1 8,5 344 12 112 4,88 0,051 

Zahodna kotanja - 
globina 5m J010205 20.04.2020 5 11,1 8,6 343 13,1 117,5 5,47 0,057 

Zahodna kotanja - 
globina 6m J010206 20.04.2020 6 9,1 8,6 331 13,8 117,2 6,31 0,065 

Zahodna kotanja - 
globina 7m J010207 20.04.2020 7 7,6 8,6 333 13,5 110,8 6,84 0,07 

Zahodna kotanja - 
globina 8m J010208 20.04.2020 8 7,1 8,5 330 11,6 94,1 5,17 0,054 

Zahodna kotanja - 
globina 9m J010209 20.04.2020 9 6,7 8,5 330 11,4 91,2 3,67 0,04 

Zahodna kotanja - 
globina 10m J010210 20.04.2020 10 6,6 8,5 331 11,1 88,6 2,96 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 11m J010211 20.04.2020 11 6,5 8,4 330 10,8 86,3 2,51 0,029 

Zahodna kotanja - 
globina 12m J010212 20.04.2020 12 6,4 8,4 331 10,7 85,3 2,5 0,029 

Zahodna kotanja - 
globina 13m J010213 20.04.2020 13 6,4 8,4 331 10,7 85,6 2,45 0,026 

Zahodna kotanja - 
globina 14m J010214 20.04.2020 14 6,4 8,4 332 10,7 85,5 2,17 0,027 

Zahodna kotanja - 
globina 15m J010215 20.04.2020 15 6,3 8,4 332 10,6 84,3 1,87 0,022 

Zahodna kotanja - 
globina 16m J010216 20.04.2020 16 6,3 8,4 332 10,4 82,8 1,41 0,017 

Zahodna kotanja - 
globina 17m J010217 20.04.2020 17 6,3 8,3 333 10,2 81,2 1,26 0,016 
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Vzorčno mesto Šifra postaje Datum Globina 
Temp. 
vode pH  

El. 
Prevodnost Kisik 

Nas. s 
kisikom Klorofil Klorofil 

Zahodna kotanja - 
globina 18m J010218 20.04.2020 18 6,3 8,4 332 10,1 80,2 1,16 0,015 

Zahodna kotanja - 
globina 19m J010219 20.04.2020 19 6,2 8,4 332 10,1 80,4 1,41 0,018 

Zahodna kotanja - 
globina 20m J010220 20.04.2020 20 6,2 8,4 333 10,1 80 0,99 0,014 

Zahodna kotanja - 
globina 21m J010221 20.04.2020 21 6,2 8,4 333 10 79,6 0,97 0,015 

Zahodna kotanja - 
globina 22m J010222 20.04.2020 22 6,2 8,4 334 9,9 78,8 1,05 0,015 

Zahodna kotanja - 
globina 23m J010223 20.04.2020 23 6,2 8,4 334 9,8 78 0,87 0,013 

Zahodna kotanja - 
globina 24m J010224 20.04.2020 24 6,1 8,4 335 9,7 77 0,78 0,012 

Zahodna kotanja - 
globina 25m J010225 20.04.2020 25 6,1 8,4 336 9,5 75,6 0,73 0,012 

Zahodna kotanja - 
globina 26m J010226 20.04.2020 26 6,1 8,4 337 9,1 72,3 0,95 0,012 

Zahodna kotanja - 
globina 27m J010227 20.04.2020 27 6 8,4 337 8,8 69,9 0,89 0,012 

Zahodna kotanja J010200 25.05.2020 0,5 17,8 8,5 314 13,9 143,1 5,01 0,052 

Zahodna kotanja - 
globina 1m J010201 25.05.2020 1 17,8 8,4 314 13,9 144,1 5,51 0,058 

Zahodna kotanja - 
globina 2m J010202 25.05.2020 2 17,8 8,5 314 13,9 143,5 7,47 0,077 

Zahodna kotanja - 
globina 3m J010203 25.05.2020 3 17,7 8,5 315 13,9 143,5 11,98 0,114 

Zahodna kotanja - 
globina 4m J010204 25.05.2020 4 17,7 8,4 314 13,9 142,9 10,62 0,107 

Zahodna kotanja - 
globina 5m J010205 25.05.2020 5 16,6 8,4 316 17 170,7 13 0,129 

Zahodna kotanja - 
globina 6m J010206 25.05.2020 6 13,3 8,5 318 20 187,5 14,88 0,149 

Zahodna kotanja - 
globina 7m J010207 25.05.2020 7 10 8,5 329 17,7 154,1 16,51 0,162 

Zahodna kotanja - 
globina 8m J010208 25.05.2020 8 8 8,5 333 14,5 120,3 15,5 0,163 

Zahodna kotanja - 
globina 9m J010209 25.05.2020 9 7,3 8,4 330 11,9 97,3 12,3 0,121 

Zahodna kotanja - 
globina 10m J010210 25.05.2020 10 7,2 8,3 329 11,2 91,2 14,41 0,144 

Zahodna kotanja - 
globina 11m J010211 25.05.2020 11 7 8,2 329 10,4 84,4 8,4 0,091 

Zahodna kotanja - 
globina 12m J010212 25.05.2020 12 6,9 8,1 329 10,2 82,5 7,95 0,08 

Zahodna kotanja - 
globina 13m J010213 25.05.2020 13 6,9 8,1 329 10,1 81,7 7,89 0,08 

Zahodna kotanja - 
globina 14m J010214 25.05.2020 14 6,8 8,1 329 9,9 80 8,1 0,072 

Zahodna kotanja - 
globina 15m J010215 25.05.2020 15 6,8 8,1 329 9,7 78,4 5,08 0,053 

Zahodna kotanja - 
globina 16m J010216 25.05.2020 16 6,8 8,1 329 9,7 77,9 4,78 0,05 

Zahodna kotanja - 
globina 17m J010217 25.05.2020 17 6,8 8,1 330 9,5 76 4,8 0,05 

Zahodna kotanja - 
globina 18m J010218 25.05.2020 18 6,7 8,1 329 9 72,5 3,47 0,038 

Zahodna kotanja - 
globina 19m J010219 25.05.2020 19 6,7 8,1 330 8,9 71,1 3,01 0,033 

Zahodna kotanja - 
globina 20m J010220 25.05.2020 20 6,6 8,2 330 8,7 70 3,37 0,037 

Zahodna kotanja - 
globina 21m J010221 25.05.2020 21 6,6 8,2 330 8,6 68,9 2,76 0,032 

Zahodna kotanja - 
globina 22m J010222 25.05.2020 22 6,5 8,1 333 8 63,7 2,28 0,027 
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Vzorčno mesto Šifra postaje Datum Globina 
Temp. 
vode pH  

El. 
Prevodnost Kisik 

Nas. s 
kisikom Klorofil Klorofil 

Zahodna kotanja - 
globina 23m J010223 25.05.2020 23 6,4 8,1 337 7,1 57 1,86 0,025 

Zahodna kotanja - 
globina 24m J010224 25.05.2020 24 6,4 8 339 6,4 51,3 1,77 0,022 

Zahodna kotanja - 
globina 25m J010225 25.05.2020 25 6,4 8 341 5,8 46,1 2,18 0,022 

Zahodna kotanja - 
globina 26m J010226 25.05.2020 26 6,3 7,9 343 5,2 41,1 1,93 0,023 

Zahodna kotanja - 
globina 27m J010227 25.05.2020 27 6,3 7,9 350 3,6 28,4 2,07 0,034 

Zahodna kotanja - 
globina 28m J010228 25.05.2020 28 6,3 7,8 366 <0.3 <2 2,6 0,029 

 
Obsežnejši podatki kažejo, da se z globino temperatura vode zmanjšuje, prav tako tudi koncentracija kisika 
in nasičenost s kisikom. Če primerjamo različna časovna obdobja, je v poznem pomladanskem času že 
opazna temperaturna stratifikacija vodnega stolpca in pojav anoksije (odsotnost kisika) na jezerskem dnu. 

3.3.2 Ocena ekološkega stanja na podlagi posebnih onesnaževal 

Posebna onesnaževala so izbrana sintetična, nesintetična in druga onesnaževala, ki so prepoznana kot 
relevantna za vodne ekosisteme posameznih povodij na nacionalnem nivoju. V program monitoringa 
ekološkega stanja voda so vključena tista posebna onesnaževala, ki se odvajajo v vodna telesa v 
pomembnih količinah. V posameznem jezeru so v monitoring vključena tista posebna onesnaževala, ki bi 
se zaradi točkovnih emisij ali razpršenega onesnaževanja lahko pojavljala v povišanih koncentracijah 
(Tabela 8) (ARSO, 2018). 
 
Tabela 8: Nabor posebnih onesnaževal in njihova vključenost v program monitoringa jezer (ARSO, 2018). 

Parameter Enota 

pendimetalin μg/L 

S-metolaklor μg/L 

terbutilazin μg/L 

arzen in njegove spojine μg/L 

baker in njegove spojine μg/L 

bor in njegove spojine μg/L  

cink in njegove spojine μg/L 

kobalt in njegove spojine μg/L 

krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom) μg/L 

molibden in njegove spojine μg/L 

antimon in njegove spojine μg/L 

selen μg/L 

sulfat mg/L SO4 
 

 

Ekološko stanje VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) je bilo v letih 2015, 2016 in 2019 na podlagi posebnih 
onesnaževal ocenjeno kot dobro (Tabela 9). V letih 2017 in 2018 v Blejskem jezeru niso spremljali vsebnosti 
posebnih onesnaževal (ARSO, 2018). 
 
 
Tabela 9: Ekološko stanje jezera na podlagi posebnih onesnaževal v posameznem letu v obdobju 2015-2019 (ARSO, 2016, 2018, 
2020).  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Posebna onesnaževala dobro dobro / / dobro 



LIMNOS POROČILO 

 

29 
 

 
V letu 2015 je v Blejskem jezeru mejo za zelo dobro stanje presegal arzen (ARSO, 2016).  
 
V letu 2016 so v Blejskem jezeru spremljali obremenitve, ki izvirajo iz zračnih depozitov. V vzorcih iz celotne 
globinske vertikale so bile vse izmerjene koncentracije težkih kovin nižje od okoljskih standardov kakovosti 
za zelo dobro stanje. Stanje Blejskega jezera, kjer je povprečna koncentracija arzena (1,6 μg/L) višja od 
mejne vrednosti za zelo dobro stanje (0,7 μg/L), je zato dobro (ARSO, 2018). 
 
V letu 2019 so bile v Blejskem jezeru od posebnih onesnaževal izvedene analize kovin in pesticidov, 
dibutilftalata, bisfenola A, fenolnih spojin, toluena, ksilena ter lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. 
Parametri so bili vzorčeni s frekvenco 12-krat letno. Izjema je glifosat, ki je bil vzorčen in analiziran 4-krat v 
obdobju rasti od aprila do avgusta 2019, to je v času najverjetnejše uporabe (ARSO, 2020).  
 

3.4 Ocena ekološkega stanja na podlagi bioloških elementov kakovosti 

Biološki elementi, ki se jih spremlja v jezerih so fitoplankton, fitobentos in makrofiti, bentoški nevretenčarji 
ter ribe. 

3.4.1 Ocena ekološkega stanja na podlagi fitoplanktona 

Fitoplankton je v skladu z vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES) eden izmed obveznih bioloških elementov 
za vrednotenje ekološkega stanja jezer. Nova, dopolnjena Metodologija vrednotenja ekološkega stanja 
jezer na podlagi fitoplanktona v Sloveniji, je tako kot stara, nastala v procesu interkalibracije. Povzeta je po 
avstrijski nacionalni metodi (Wolfram in Dokulil  2007) in prilagojena na razmere v Sloveniji. Temelji na 
odzivu fitoplanktona na spremenjeno koncentracijo celotnega fosforja, oziroma spremenjene trofične 
razmere v vodnem telesu in omogoča razlikovanje petih razredov kakovosti. Uporablja se za vrednotenje 
produktivnosti jezer, oziroma ekološkega stanja jezer po modulu trofičnost. Stanje po modulu trofičnost se 
ovrednoti na podlagi Multimetrijskega indeksa fitoplanktona, ki ga sestavljajo naslednje metrike:  
a) povprečni letni skupni biovolumen fitoplanktona,  
b) povprečna letna koncentracija klorofila-a in  
c) indeks Brettum.  
 
Povprečni letni skupni biovolumen fitoplanktona in povprečna letna koncentracija klorofila-a sta metriki za 
določanje količine fitoplanktona, indeks Brettum pa je metrika, ki opredeljuje spremembo vrstne sestave 
fitoplanktona (MOP, 2016). 
 
Koncentracija hranil, predvsem fosforja v jezerski vodi, neposredno vpliva na biomaso in vrstno sestavo 
fitoplanktona. Stanje na podlagi fitoplanktona, ki je vrsto let določalo zmerno stanje VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) in kazalo na obremenjenost s hranili, je bilo v letu 2012, 2016 in 2018 ocenjeno kot dobro. Glede 
na rezultate dolgoletnega spremljanja fitoplanktona v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) (Tabela 10) je stanje že 
vrsto let na meji med zmernim in dobrim ekološkim stanjem. Odstopanja od mejne vrednosti med dobrim 
in zmernim stanjem so izredno majhna, zato je raven zaupanja v oceno srednja. Kljub boljši oceni v letih 
2012, 2016 in 2018 se obremenitev Blejskega jezera s hranili ni bistveno zmanjšala, kar kaže tudi izmerjena 
povprečna koncentracija celotnega fosforja, ki ostaja na ravni prejšnjih let (Tabela 5).  
 
Za končno oceno ekološkega stanja na podlagi fitoplanktona se uporablja najmanj 3-letni niz opazovanj, s 
frekvenco najmanj štirih vzorčenj letno (ARSO, 2018).  
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Tabela 10: Ekološko stanje Blejskega jezera določeno na podlagi analiz fitoplanktona v posameznem letu v obdobju 2011-2019 
(ARSO, vode, jezera. Rezultati monitoringa ekološkega stanja jezer. 2011–2019.).  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biovolumen 

[mm3/L] 

2,26 1,93 2,74 1,76 2,1 2,1 2,33 1,8 2 

Brettum indeks 3,31 3,89 3,53 3,44 3,78 4,00 3,38 3,6 3,56 

Klorofil a [g/L 4,0 4,2 6,3 5,5 5,7 4,6 4,81 4,3 5,5 

MMI_FPL-REK 0,57 0,64 0,55 0,57 0,59 0,64 0,56 0,61 0,58 

Ekološko stanje zmerno dobro zmerno zmerno zmerno dobro zmerno dobro zmerno 

 
Številčnost vrstne sestave fitoplanktona v letu 2019 je podana v spodnji tabeli.  
 

Tabela 11: Številčnost taksonov fitoplantkona (št./ml) v letu 2019 (pridobljeno na ARSO, 2021). 

Takson/Vzorčno mesto J010290 J010290 J010290 J010290 

Takson/GKY 430175 430175 430175 430175 

Takson/GKX 135820 135820 135820 135820 

Takson/Datum 21.03.2019 18.06.2019 8.08.2019 17.12.2019 

Achnanthes sp. 1    

Ankyra ancora   70  

Ankyra lanceolata  10   

Aphanocapsa holsatica 10    

Aphanocapsa planctonica  15 120  

Aphanothece clathrata 2 5 1200  

Asterionella formosa 300 8 5 180 

Botryococcus braunii    1 

Ceratium hirundinella 2 6 2  

Chlorococcales - picoplankton  1   

Chromulina sp.   10  

Cocconeis placentula 1    

Coenococcus planctonicus   5  

Cosmarium bioculatum var. depressum 2    

Cryptomonas ovata 2 1 15 40 

Cyanodictyon reticulatum   25  

Cyclotella comensis 14    

Cyclotella cyclopuncta 35 360 120  

Cyclotella ocellata 37    

Cyclotella radiosa 2 2   

Dinobryon crenulatum   1  

Dinobryon cylindricum 160 3 80  

Dinobryon divergens var. schauinslandii 25 5 386  

Dinobryon petiolatum 2    

Dinobryon sertularia 786 10 370  

Elakatothrix gelatinosa 1 4 1  

Fragilaria crotonensis 280 10  1700 

Gymnodinium fuscum  10 5  

Gymnodinium uberrimum  8 1  

Koliella longiseta  10   

Mallomonas sp.    353 

Mallomonas elongata  2 10  

Microcystis flos-aquae    10 
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Takson/Vzorčno mesto J010290 J010290 J010290 J010290 

Takson/GKY 430175 430175 430175 430175 

Takson/GKX 135820 135820 135820 135820 

Takson/Datum 21.03.2019 18.06.2019 8.08.2019 17.12.2019 

Monoraphidium griffithii   1  

Ochromonas sp. 240 10 110  

Oocystis lacustris   55  

Oocystis marssonii  4  80 

Peridiniopsis oculatum 2  5  

Peridinium cinctum  3   

Peridinium umbonatum - complex  7 5  

Planctonema lauterbornii   30  

Planktosphaeria gelatinosa   20  

Planktothrix rubescens 55 6 5 80 

Pseudanabaena catenata   2  

Rhodomonas lacustris 55 55   

Scenedesmus linearis    28 

Stephanodiscus neoastraea 3 2   

Stichogloea globosa   20  

Trachelomonas volvocina    1 

Ulnaria delicatissima 1 1  15 

Ulnaria delicatissima var. angustissima 1    

nedoločen fitoplankton 175    

Skupno število fitoplanktona 2194 558 2679 2488 

 
V marcu 2019 je »cvetela« Dinobryon sertularia, ki je zlatorjava planktonska alga, ki cveti v času ugodnih 
fizikalno - kemijskih razmer, na kar vplivajo tako vremenski dejavniki (visoke svetlobne intenzitete, 
primerna temperatura, pH) kot tudi obremenitve s hranili, ki jih povzročajo uporabniki jezera, vključno s 
kopalci. V juniju pa je »cvetela« Aphanothece clathrata, ki je cianobakterija.  

3.4.2 Ocena ekološkega stanja na podlagi fitobentosa in makrofitov 

Fitobentos in makrofiti skupaj določajo ekološko stanje, ki odraža trofične razmere v litoralu jezer. Stanje 
po modulu trofičnost se vrednoti na podlagi dveh metrik: 

 Trofični indeks (TI) na podlagi fitobentosa in 

 Slovenski indeks za vrednotenje ekološkega stanja jezerskih ekosistemov na podlagi makrofitov 
(SMILE) (MOP, 2016). 
 

Na podlagi Trofičnega indeksa in indeksa SMILE se vrednoti predvsem vpliv evtrofikacije voda in 
spremenjene rabe zemljišč v prispevnem območju jezera (MOP, 2021). 
 
Blejsko jezero je v letih 2016 in 2019, kot že vrsto let, doseglo le zmerno ekološko stanje, ki je bilo določeno 
na podlagi ocene s fitobentosom in makrofiti. Tudi ta biološki element tako kot fitoplankton odraža 
preobremenjenost s hranili, vendar v litoralu jezera (ARSO, 2018). 
 
Na poslabšanje razmer v litoralu Blejskega jezera so v letu 2019 opozorile predvsem analize združbe 
fitobentosa, katerega stanje se je iz dobrega v letu 2016 poslabšalo v zmerno (Tabela 12). Poslabšanje 
ekološkega stanja litorala Blejskega jezera opozarja na stopnjevanje pritiskov ob obali jezera, ki jih prinaša 
naraščajoči turizem predvsem v poletnem času (ARSO, 2020). 
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Tabela 12: Primerjava rezultatov analiz fitobentosa in makrofitov v Blejskem jezeru leta 2014, 2016 in 2019 (ARSO, 2015, 2020). 

 REK 

vrednost 

Ekološko 

stanje 

REK 

vrednost 

Ekološko 

stanje 

REK 

vrednost 

Ekološko 

stanje 

 2014 2014 2016 2016 2019 2019 

Makrofiti 0,57 zmerno 0,53 zmerno 0,54 zmerno 

Fitobentos 0,66 dobro 0,63 dobro 0,46 zmerno 

Skupna ocena 0,62 dobro 0,58 zmerno 0,50 zmerno 

 
Med primerjavo razmer med leti 2014, 2016 in 2019 ocena stanja zmerno na podlagi makrofitov ostaja 
nespremenjena. V nadaljevanju je podrobnejša vrstna sestava in številčnost fitobentosa po posameznem 
vzorčnem mestu za leto 2019 (Tabela 13). 
 
Tabela 13: Številčnost vrstne sestave fitobentosa na dan vzorčenja 12. 08. 2019 (pridobljeno na ARSO, 2021). 

Takson Vzorčno mesto BlFB04 BlFB05 BlFB08 

GKY 430052 431175 430552 

GKX 136210 135830 136299 

Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki  1 3 

Achnanthidium druartii Rimet & Couté   1 

Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 10 45 14 

Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi  3  

Achnanthidium saprophilum (Kobayasi & Mayama) Round & Bukhtiyarova 7 24 28 

Achnanthidium sp. 2 4 3 

Amphipleura pellucida Kützing   13 

Amphora inariensis Krammer 1 1 6 

Amphora ovalis (Kützing) Kützing 0,01  0,01 

Amphora pediculus (Kützing) Grunow 216 154 117 

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot 3 0,01  

Brachysira sp.   0,01 

Brachysira vitrea (Grunow) Ross in Hartley  2  

Cocconeis euglypta Ehrenberg 1 4 2 

Cocconeis pediculus Ehrenberg   0,01 

Cymbella affinis Kützing 4 1  

Cymbella cymbiformis Agardh 0,01   

Cymbella laevis Naegeli ex Kützing  1  

Cymbella microcephala Grunow 142 122 18 

Cymbopleura frequens Krammer   0,01 

Cymbopleura sp. 0,01  1 

Denticula tenuis Kützing  1  

Diatoma vulgaris Bory 0,01   

Diploneis calcilacustris Lange–Bertalot & A. Fuhrmann 0,01   

Encyonema caespitosum Kützing 6   

Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann 14 6 28 

Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G. Mann   2 

Epithemia sp. 4  0,01 

Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-Bertalot 0,01   

Fallacia subhamulata (Grunow) D.G. Mann 0,01   

Gomphonema italicum Kützing   0,01 

Gomphonema minutum (Agardh) Agardh 0,01 3 0,01 

Gomphonema procerum Reichardt & Lange-Bertalot 1   

Halamphora thumensis (A. Mayer) Levkov 5 0,01 1 

Navicula antonii Lange-Bertalot 1 1 5 

Navicula capitatoradiata Germain  1 2 
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Takson Vzorčno mesto BlFB04 BlFB05 BlFB08 

GKY 430052 431175 430552 

GKX 136210 135830 136299 

Navicula cryptocephala Kützing   1 

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 5 9 18 

Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot 11 16 11 

Navicula gregaria Donkin   1 

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg 0,01   

Navicula radiosa Kützing 1  0,01 

Navicula reichardtiana Lange-Bertalot   1 

Navicula sp.  2 6 

Navicula subalpina Reichardt 5   

Neidium dubium (Ehrenberg) Cleve   0,01 

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow ssp. dissipata 3 2 17 

Nitzschia fonticola Grunow 3 3 5 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. palea  4 9 

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow  1 1 

Nitzschia recta Hantzsch   0,01 

Nitzschia sociabilis Hustedt   2 

Paraplaconeis sp.  0,01  

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot  1 1 

Planothidium rostratoholarcticum Lange-Bertalot & B?k 0,01   

Planothidium sp.   4 

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot 21 23 8 

Platessa sp. 1  0,01 

Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova & Round 34 92 158 

Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams & Round 9 0,01 2 

Pseudostaurosira elliptica (Gasse) Jung & Medlin   2 

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer 0,01   

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky  0,01  

Staurosira construens Ehrenberg 0,01   

Staurosira venter (Ehrenberg) Grunow  3 10 

Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams & Round 7 2 3 

Tryblionella angustatula (Lange-Bertalot) Cantonati & Lange-Bertalot   2 

    

 
Najvišje število taksonov (47) je bilo določeno za VM BIFB08 (Slika 4), ki je ob naravnem delu obale (Slika 
8), najmanj (34) pa na VM BIFB05, kjer je tudi med vzorčnimi mesti najbolj hidromorfološko spremenjena 
obala (razred 3.). Na vzorčnem mestu VM BIFB08 je prevladovale vrsta Psammothidium subatomoides 
(Hustedt) Bukhtiyarova & Round, ki je značilna za oligotrofne, nevtralne ali rahlo kisle vode, revne z 
elektroliti. V dveh vzorcih so po številu identificiranih taksonov prevladovale Amphora pediculus (Kützing) 
Grunow. 
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Slika 15: Prikaz delov jezera, kjer se nahajajo makrofitske združbe. 

Glede makrofitskih združb, je pomembno območje imenovano Njivice (VM BlMF02) (Slika 15), kjer je 
največja vrstna pestrost MF, njiihova številčnost pa se z leti zmanjšuje (pridobljeno na ARSO, 2021), zato je 
izrednega pomena, da se to območje ohranja. Njivice predstavljajo tudi pomembno drstišče za smuča 
(Sander lucioperca), navadnega ostriža (Perca fluviatilis) in rdečeoko (Rutilus rutilus), hkrati pa nudi zavetje 
tudi mnogim vodnim in obvodnim živalskim vrstam. Po vrstni pestrosti MF nato sledi (VM BIMF06), ki je 
tudi pestro območje (območje Mišce), kar zadeva naravo. Na VM BIMF01 je največja številčnost trstičevja 
(Phragmites australis), kar je izrednega pomena za vodni ekosistem. Medtem ko je na vzorčnih mestih 
BlMF03, BlMF04 in BlMF07 pestrost vrst MF izredno nizka, zato je njihovo varovanje in ohranjanje 
izrednega pomena (Tabela 14) (DRSV, 2021). Vrstna sestava na posameznih VM nam pove, da tam, kjer je 
manjša hidromofološka spremenjenost obale oziroma kjer ni sezonskih in trajnih obremenitev, večja je 
vrstna pestrost makrofitov.  
 
Tabela 14: Številčnost vrstne sestave makrofitov na dan vzorčenja 24.8.2019 (pridobljeno na ARSO, 2021). 

Vzorčno mesto BlMF01 BlMF02 BlMF03 BlMF04 BlMF05 BlMF06 BlMF07 

GKY 5429904 5430192 5431069 5431469 5431427 5430097 5430049 

GKX 5135743 5135335 5135564 5135958 5136518 5136391 5136220 

Globina od (m)  0 0 0,2 0,2 1 0 0 

Globina do (m)  0,2 0,8 3,4 3,2 2,8 3,3 2,9 

Iris pseudacorus 
 

1 
     

Lysimachia vulgaris 
 

1 
     

Myriophyllum spicatum   3 3 4 2 2 

Nuphar luteum 
 

1 
     

Nymphaea alba 
    

3 
  

Phragmites australis 5 1 
   

3 2 

Solanum dulcamara 1 
      

Številčnost taksonov je podana kot pogostost (Kohler): 
1 - zelo redka 
2 - redka 
3 - zmerno prisotna 
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4 - pogosta 
5 - zelo pogosta, prevladujoča vrsta 

 
Na terenskem ogledu, izveden 15. 4. 2021, smo določili območja makrofitov, ki so bila vidna iz obale in 
identificirana so bila tudi območja trstičja oz. rastišča vrste Phragmites australis, ki smo jih v naši analizi 
posebej zabeležili. Pri analizi terena so bile zaznane enake vrste makrofitskih združb (Tabela 14), ki pa so  
vse relevantne za kvaliteto vode v jezeru in se kot take vse enako ščitijo. Teren je bil izveden še v dokaj 
zimskih razmerah in lahko pričakujemo, da bodo območja makrofitov po celotnem VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) nekoliko obsežnejša v kasnejši vegetacijski sezoni. Če bi teren pregledovali poleti, bi skoraj 
zagotovo našli še kakšno rastišče. Ker bi bile večje rastline, bi jih lažje opazili, drugje smo morda kaj 
spregledali, če so bile rastline zelo majhne. Je bilo pa na območju Njivic in Velike Zake opaziti največji obseg 
in pestrost makrofitske združbe. Ocena popisa makrofitskih združb je zadovoljiva na območjih predvidenih 
posegov. Stopnja zaupanja ocene popisa makrofitskih združb na preostalem delu jezera, kjer niso 
predvideni novi posegi, pa bi lahko bila pomanjkljiva, npr. zaradi vegetacijske sezone.  
 
Po podatkih naše raziskave in podatkih monitoringa ARSO iz leta 2019 (Tabela 14) lahko rečemo, da je 
število vrst potopljenih makrofitov v jezeru zelo nizko. V obeh raziskavah so bile v Blejskem jezeru najdene 
tri vrste, Nymphea alba, Nuphar lutea ter Myriophyllum spicatum, slednje vrste je med temi tremi po 
biomasi oz. obsegu rastišč daleč največ. Tako nizko število vrst je skoraj zagotovo posledica obremenitev 
(npr. s hranili, zaradi spremenjene rabe zemljišč, plovbe...) in zato slabša ocena ekološkega stanja na 
podlagi MF. Na nizko število vrst najbrž neposredno (objedanje, izruvanje rastlin) in posredno (zaradi 
poslabšanja ekološkega stanja) vpliva tudi prisotnost ribjih vrst kot sta krap in rdečeoka. Majhno je število 
potopljenih vrst ter tudi tistih vrst makrofitov, ki segajo nad vodno gladino (močvirske vrste ali helofiti). 
Sicer smo pri našem popisu zabeležili še vrste Mentha aquatica, Mentha intermedia ter Phalaris 
arundinacea, vse tri so t.i. močvirske vrste makrofitov. Šlo pa je le za posamezne rastline, predvsem v 
plitvinah zalivov (izliv Mišce, Velika Zaka, Njivice). Kot že rečeno, so območja, primerna za uspevanje 
močvirskih rastlin zelo omejena. 

3.4.3 Ocena ekološkega stanja na podlagi bentoških nevretenčarjev 

Bentoški nevretenčarji so eden od bioloških elementov kakovosti, na podlagi katerih vrednotimo ekološko 
stanje jezer. Za ovrednotenje ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev je treba 
ovrednotiti stanje po modulu hidromorfološka spremenjenost/splošna degradiranost. Stanje po modulu 
hidromorfološka spremenjenost/splošna degradiranost se ovrednoti na podlagi Indeksa bentoških 
nevretenčarjev litorala jezer (LBI) (MOP, 2016). 
 
Z vidika hidromorfološke spremenjenosti obale, ocenjene z BEK BN je najboljše ocenjeno stanje na VM 
BlBN18, ki je z brega težje dostopno in je zavarovano s stranjeno in sklenjeno vegetacijo pred obiskovalci, 
kopalci in ribiči (Slika 4, Tabela 24). Na omenjenem VM je bil vzorčevan edini predstavnik, ki pripada višji 
taksonomski skupini Plecoptera. To VM pa ima tudi največjo vrstno sestavo kačjih pastirjev (Odonata). Ta 
diverziteta kaže na pomembnost ohranjanja plitvin in pomembnosti onemogočanja dostopnosti plitvin ter 
ohranjenosti obale. Sledi VM BlBN02 (Tabela 24), ki se prav tako kot BlBN18 nahaja na lokaciji (Slika 4), ki 
spada v razredu spremenjenosti obale pod zelo dobro stanje (Tabela 24). Vzorčno mesto BlBN19 se nahaja 
ob lesenem pomolu, ki med drugim v času kopalne sezone vsaj deloma preprečuje neposreden stik 
kopalcev s sedimentom. Omenjeno VM se nahaja blizu meje za dobro ekološko stanje z oceno BEK BN. 
Vzorčno mesto BIBN20 ima enako oceno kot BIBN19 (Tabela 24). Najslabše stanje je bilo ocenjeno na 
vzorčnem mestu BlBN09, ki se nahaja ob betonskem zidu (Slika 4). Na tem VM za razliko od vseh ostalih 
VM ni bila vzorčena školjka (Pisidium sp.) (Tabela 15). Školjke imajo s filtracijo hrane skozi škrge iz vodnega 
stolpca pomembno vlogo na stanje vzorčnega mesta oziroma jezera. Malenkost boljše kot BIBN09 je bilo 
ocenjeno VM BIBN15 (Slika 4), ki pa je prav tako ob betonski obali.  
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Bentoški nevretenčarji in njihove ocene ekološkega stanja sovpadajo z ocenami ekološkega stanja Blejskega 
jezera na podlagi ostalih bioloških elementov kakovosti (ribe, makrofiti in fitobentos) in so kot taki dobri 
pokazatelji stanja jezera (Tabela 23). Najboljše stanje BEK je tam, kjer je ohranjena hidromorfološko 
nespremenjena obala oziroma, kjer so obremenitve zajezene (leseni pomoli za preprečevanje stika 
kopalcev z dnom). 
 

Vrstni sestav in številčnost bentoških nevretenčarjev na vzorčnih mestih na dan 21. 5. 2018 je prikazan v 
spodnji tabeli.  
 
Tabela 15: Vrstni sestav in številčnost bentoških nevretenčarjev v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) na dan 21. 5. 2018 (pridobljeno 
na ARSO, 2021). 

Takson Vzorčno mesto 

Višji takson Družina Takson BlBN02 BlBN09 BlBN15 BlBN18 BlBN19 BlBN20 

NEMATODA  Nematoda    1   

OLIGOCHAETA Lumbricidae Eiseniella tetraedra  3  1  4 

OLIGOCHAETA Lumbriculidae 

Lumbriculidae - z 

enostavnimi 

ščetinami 1 5 1 1 1 2 

OLIGOCHAETA Lumbriculidae 

Stylodrilus 

heringianus     1  

OLIGOCHAETA Naididae Nais sp.     1  

OLIGOCHAETA Tubificidae 

Branchiura 

sowerbyi 1 2 1  1  

OLIGOCHAETA Tubificidae 

Tubificidae - brez 

lasastih ščetin   3  1 2 

OLIGOCHAETA Tubificidae 

Tubificidae - z 

lasastimi ščetinami 31 16 6 149 29 39 

OLIGOCHAETA Tubificidae Tubifex ignotus    5   

HIRUDINEA Erpobdellidae 

Erpobdella 

octoculata 8 5 2 1 2 4 

HIRUDINEA Erpobdellidae Erpobdella sp.  1    1 

HIRUDINEA Glossiphoniidae 

Glossiphonia 

complanata 1   4 1 4 

HIRUDINEA Glossiphoniidae Helobdella stagnalis    3 1 1 

BIVALVIA Sphaeriidae Pisidium sp. 142  14 14 43 9 

BIVALVIA Sphaeriidae Sphaerium rivicola     1  

ARACHNIDA Hydrachnidia Hydrachnidia      1 

AMPHIPODA Crangonyctidae Synurella ambulans  8 5 3   

AMPHIPODA Gammaridae Gammarus lacustris    7 1  

ISOPODA Asellidae Asellus aquaticus 116 160 305 175 54 463 

EPHEMEROPTERA Baetidae 

Centroptilum 

luteolum 1  1 25 10  

EPHEMEROPTERA Caenidae Caenis horaria 55 21 24 158 77 138 

EPHEMEROPTERA Caenidae Caenis macrura 803 22 151 331 478 299 

PLECOPTERA Leuctridae Leuctra sp.    1   

ODONATA Gomphidae 

Gomphus 

vulgatissimus    2   

ODONATA Libellulidae 

Orthethrum 

coerulescens    1   

ODONATA Platycnemididae 

Platycnemis 

pennipes 3   1  1 
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Takson Vzorčno mesto 

Višji takson Družina Takson BlBN02 BlBN09 BlBN15 BlBN18 BlBN19 BlBN20 

MEGALOPTERA Sialidae Sialis lutaria      1 

MEGALOPTERA Sialidae Sialis sp.   3 15 7  

COLEOPTERA Elmidae Elmis sp. 1      

COLEOPTERA Elmidae Riolus sp.  1     

COLEOPTERA Elmidae Riolus sp. - ličinke 24 20 15 5 6 48 

COLEOPTERA Gyrinidae 

Orectochilus 

villosus - ličinke 1 2     

TRICHOPTERA Ecnomidae Ecnomus tenellus 10 17 15 1 2 3 

TRICHOPTERA Leptoceridae 

Athripsodes 

cinereus 5  1 5 3 1 

TRICHOPTERA Leptoceridae Oecetis testacea    1   

TRICHOPTERA Limnephilidae Allogamus auricollis 1      

TRICHOPTERA Phryganeidae Phryganea grandis   1    

TRICHOPTERA Polycentropodidae Cyrnus trimaculatus 3 3  1   

TRICHOPTERA Polycentropodidae 

Holocentropus 

dubius 3      

TRICHOPTERA Polycentropodidae 

Polycentropus 

irroratus  4     

TRICHOPTERA Psychomyiidae Tinodes waeneri 126 3 24 19 21 30 

DIPTERA Ceratopogonidae Ceratopogoninae     1  

DIPTERA Chaoboridae Chaoborus flavicans   2    

DIPTERA Chironomidae Chironomini 9 19 6 45 9 3 

DIPTERA Chironomidae Corynoneura sp. 1  1   3 

DIPTERA Chironomidae Orthocladiinae 35 14 24  7 10 

DIPTERA Chironomidae Tanypodinae 54 5 2 14 19 6 

DIPTERA Chironomidae Tanytarsini 105 57 16 3 189 1 

DIPTERA Empididae Hemerodromiinae 1      

Številčnost taksonov 1541 388 623 992 966 1074 

 
V letih 2008, 2010, 2013 in 2015 je bilo ekološko stanje VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) določeno na podlagi 
bentoških nevretenčarjev dobro, kar kaže, da pritiski na litoral jezera niso bili preveliki, v letu 2018 pa se je 
ocena stanja poslabšala na zmerno. Poslabšanje ekološkega stanja opozarja na stopnjevanje pritiskov ob 
obali jezera, ki jih prinaša naraščajoči turizem. Obala VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je izredno privlačna in 
dostopna za kopalce. Vstop kopalcev v jezero iz splavov ima na združbo bentoških nevretenčarjev manj 
vpliva, kot brodenje po plitvini (ARSO, 2016). V času kopalne sezone se je v zadnjih letih zelo povečalo 
število kopalcev, ki se ne kopajo samo na lokacijah, namenjenih kopanju, temveč ob celotni obali Blejskega 
jezera. Ob vstopu v vodo kopalci mehansko poškodujejo obalo (t.j. mikrohabitate oziroma skrivališča 
bentoških nevretenčarjev) in s tem povzročajo spremembe v združbi bentoških nevretenčarjev (ARSO, 
2020). 
 
Po navedbah ribiške družine (RD) Bled se v jezeru nahaja tudi invazivna zebrasta školjka (Dreissena 
polymorpha). Resne težave s to majhno školjko ima veliko jezer v Evropi, Severni Ameriki in drugod, saj 
povzroča veliko preglavic s hitrim širjenjem. Zaradi masovne namnožitve lahko vplivajo na celotni ekosistem 
in povzročijo izumrtje drugih, avtohtonih školjk.  
 
Z zebrastimi školjkami se hranijo vse detritovore vrste rib, ki si iščejo hrano na dnu. V primeru prevlade D. 
polymorpha v ekosistemu se nekatere ribje vrste prilagodijo za plenjenje trikotničarke. Na prvem mestu sta 
med plenilci odrasle trikotničarke omenjena rdečeoka (Rutilus rutilus), in tudi krap (Cyprinus carpio) (makro 
et al. 1990, M. Millane et al. 2011 povzeto po Remec Rekar, Š. 2013). Pri gosti poselitvi je trikotničarka v 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+Prejs%22
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relativno kratkem času sposobna prefiltrirati velike količine vode in hkrati odložiti velike količine delno 
prebavljenega in mineraliziranega organskega materiala na dno. Kot posledica se spremenijo ustaljeni 
prehrambeni ciklusi v celotnem vodnem ekosistemu. Zmanjša se količina planktona, kar vpliva na bistveno 
večjo prosojnost vode, spremeni pa se tudi vrstna sestava fitoplanktona in zooplanktona. Ker računamo na 
uspešnost naših prizadevanj za obvladovanje invazije, v Blejskem jezeru ne pričakujemo tako globalnih 
ekosistemskih sprememb. Prav je, da si prizadevamo za večjo prosojnost vode in zmanjšanje populacije 
fitoplanktona, vendar naj bo to rezultat naših prizadevanj in ukrepov za zmanjšanje vnosa hranil v Blejsko 
jezero in ne prevlade potujoče trikotničarke v njem. 
 
Ker je D. polymorpha kot filtrator zelo občutljiva na prisotnost različnih onesnaževal v vodi, je v območjih 
industrijskega onesnaženja ne najdemo, zato je več držav školjko D. polymorpha uvrstilo na seznam 
indikatorskih organizmov za dobro kemijsko stanje vode (M. Camusso et al. 1994, Michiel H.S. Kraaka et al. 
1991). Naselitev v Blejsko jezero potrjuje, da je voda v jezeru kemijsko neoporečna, kar je edino 
razveseljivo, ob vseh težavah, ki jih sicer prinaša invazija trikotničarke (Remec Rekar, Š. 2013). 

3.4.3.1 Ocena stanja rakov 

V VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) se nahajata 2 vrsti rakov; jelševec (Astacus astacus) in navadni koščak 
(Austropotamobius torrentium). Obe vrsti se uvrščata na rdeči seznam zavarovanih vrst. Jelševec je bolj 
jezerska vrsta, koščak pa potočna (verjetno ga je več v pritokih in njihovi bližini) ter je značilen prebivalec 
hitrih in mrzlih potokov in rek, kjer se navadno skriva pod kamni. Drugače pa, če sta obe vrsti prisotni, se ju 
lahko najde povsod (tako kot ribe lahko migrirajo oz. so razpršene po celem jezeru). Tako je za ohranjanje 
rakov izredno pomembno, da se čimbolj ohranja območja, kjer gre za mešanico tekoče in stoječe vode. 
Jelševec najraje živi v vodah, ki so bogato poraščene z vodnim rastlinjem, zato je ohranjanje vodnega 
rastlinja izrednega pomena za obstoj zavarovane vrste. Grožnjo njegovemu obstoju pa predstavlja 
onesnaževanje voda z odplakami (Notranjski regijski park, 2021). Za dobro počutje jelševec namreč zahteva 
neregulirane bregove z zelo čisto, bistro in dobro prezračeno vodo. Njun habitat v Blejskem jezeru najdemo, 
kjer so dotoki v Blejsko jezero (Mišca, Velike Zake in Male Zake za koščaka) in kjer je peščeno dno (Njivice, 
ob Veslaški promenadi za jelševca) (Slika 47). 
 
Ohranjanje habitatov, še posebno tistih, kjer so prisotne ogrožene ali zavarovane vrste je zelo pomembno 
iz številnih razlogov. Zdrav habitat oz. življenjski prostor omogoča, da se populacije vrst vzdržujejo, 
obnavljajo in širijo nazaj na območja, kjer so bile v preteklosti prizadete zaradi antropogenih ali drugih 
dejavnikov. Zaradi tega je varovanje habitata eden najbolj pomembnih dejavnikov za varovanje vrst, saj jim 
omogoča ohranitev na dolgi rok. 
 
Poleg tega so habitati posameznih vrst pomembni za funkcionalnost celotnega (jezerskega) ekosistema. Če 
se določen habitat uniči in začnejo vrste, ki so vezane nanj upadati, ima to pogosto negativne vplive na 
celotni ekosistem (Radomski & Goeman, 2001). Ker so številne vrste medsebojno odvisne lahko upad ene 
vodi v upad naslednje vrste (Dunn et al., 2009). Zdravje ekosistema pa ni pomembno le za biodiverziteto 
pač pa tudi za človeka. Brez tega bi bile številne ekosistemske storitve kot so čista voda, odstranjevanje 
onesnaževal, prostor za rekreacijo in oddih, estetična vrednost itd. onemogočene, kar bi negativno vplivalo 
na turizem, gospodarstvo in zdravje ljudi (Cook et al., 2016). Ohranjanje visoke biodiverzitete (z 
ohranjanjem habitatov vrst) nudi pomembno zapuščino tudi za prihodnje rodove, saj  posamezne vrste niso 
le nujne za delovanje ekosistema, pač pa imajo tudi velik, še neraziskan potencial za nova zdravila, za 
kmetijstvo, ohranjanje čistega okolja, itd.  (Rao, 2020). 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045653594900426##
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0269749191901078##
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0269749191901078#AFF1#AFF1
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3.4.4 Ocena ekološkega stanja na podlagi rib 

Ocena obstoječega stanja rib v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) se je določila na podlagi monitoringa, ki je 
potekal v skladu z Metodologijo vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi rib. Za izlov so bile 
uporabljene bentoške in pelagične mreže (Slika 5), ob obali pa se je opravilo tudi točkovno vzorčenje s 
pomočjo elektroribolova (Slika 6). Ekološko stanje na podlagi rib se je ovrednotilo na podlagi indeksa SI_LFI, 
ki vključuje 5 metrik (relativno številčnost, populacijsko strukturo,uspešnost reprodukcije in zmanjšanje 
deleža vodilne oz. vodilne in spremljevalnih vrst ter prisotnost tujerodnih ribjih vrst). Ekološko stanje VTJ 
Blejskega jezera (SI1128VT) je na podlagi rib ocenjeno kot zmerno (SI_LFI= 0,47), kar pomeni, da se kažejo 
večji znaki motenj zaradi človekovih vplivov. Pri starostni strukturi to pomeni, da zmeren delež za tip 
značilnih vrst manjka ali pa so zelo maloštevilčne.  
 
Vodilna vrsta v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) je klen (Squalius cephalus). Najslabše je bila ocenjena 
njegova populacijska struktura kot tudi slaba razmnoževalna uspešnost. Poleg tega pa je bila slabo ocenjena 
razmnoževalna uspešnost spremljevalnih vrst (ARSO, 2020). 
 
Tabela 16: Vrstna sestava in številčnost ribje populacije (ulov v mreže) v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) leta 2018 (pridobljeno na 
ARSO, 2021). 

Tip mreže Št. mreže 

(Slika 5) 

Vrsta Vrsta - latinsko Številčnost 

bentoška 2 navadni ostriž Perca fluviatilis  129 

bentoška 2 rdečeoka Rutilus rutilus 33 

bentoška 2 rdečeperka Scardinius erythrophthalmus  2 

bentoška 2 smuč Sander lucioperca  2 

bentoška 2 klen Squalius cephalus  1 

bentoška 3 rdečeoka Rutilus rutilus  2 

bentoška 3 navadni ostriž Perca fluviatilis  1 

bentoška 4 rdečeoka Rutilus rutilus  2 

bentoška 5 navadni ostriž Perca fluviatilis  128 

bentoška 5 rdečeoka Rutilus rutilus  16 

bentoška 5 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 6 navadni ostriž Perca fluviatilis  143 

bentoška 6 rdečeoka Rutilus rutilus  21 

bentoška 6 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 7 rdečeoka Rutilus rutilus  2 

bentoška 9 navadni ostriž Perca fluviatilis  3 

bentoška 10 navadni ostriž Perca fluviatilis  111 

bentoška 10 rdečeoka Rutilus rutilus 27 

bentoška 10 smuč Sander lucioperca  3 

bentoška 10 som Silurus glanis  1 

bentoška 11 navadni ostriž Perca fluviatilis  54 

bentoška 11 rdečeoka Rutilus rutilus  32 

bentoška 12 navadni ostriž Perca fluviatilis  56 

bentoška 12 rdečeoka Rutilus rutilus  9 

bentoška 12 klen Squalius cephalus  1 

bentoška 13 navadni ostriž Perca fluviatilis  147 

bentoška 13 rdečeoka Rutilus rutilus  16 

bentoška 13 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 13 klen Squalius cephalus  2 

bentoška 14 navadni ostriž Perca fluviatilis  83 

bentoška 14 rdečeoka Rutilus rutilus  46 

bentoška 14 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 15 navadni ostriž Perca fluviatilis  122 

bentoška 15 rdečeoka Rutilus rutilus  31 

bentoška 15 smuč Sander lucioperca 2 

bentoška 16 navadni ostriž Perca fluviatilis  89 

bentoška 16 rdečeoka Rutilus rutilus  20 



LIMNOS POROČILO 

 

40 
 

Tip mreže Št. mreže 

(Slika 5) 

Vrsta Vrsta - latinsko Številčnost 

bentoška 17 navadni ostriž Perca fluviatilis  19 

bentoška 18 navadni ostriž Perca fluviatilis  168 

bentoška 18 rdečeoka Rutilus rutilus 6 

bentoška 19 navadni ostriž Perca fluviatilis  94 

bentoška 19 rdečeoka Rutilus rutilus  25 

bentoška 19 klen Squalius cephalus  3 

bentoška 20 navadni ostriž Perca fluviatilis  53 

bentoška 20 rdečeoka Rutilus rutilus 23 

bentoška 21 navadni ostriž Perca fluviatilis 250 

bentoška 21 rdečeoka Rutilus rutilus  47 

bentoška 22 navadni ostriž Perca fluviatilis  171 

bentoška 22 rdečeoka Rutilus rutilus  48 

bentoška 22 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 23 navadni ostriž Perca fluviatilis  56 

bentoška 23 rdečeoka Rutilus rutilus  22 

bentoška 23 klen Squalius cephalus 1 

bentoška 24 navadni ostriž Perca fluviatilis  467 

bentoška 24 rdečeoka Rutilus rutilus 86 

bentoška 24 rdečeperka Scardinius erythrophthalmus  1 

bentoška 24 linj Tinca tinca  1 

bentoška 24 som Silurus glanis  1 

bentoška 25 navadni ostriž Perca fluviatilis  33 

bentoška 25 rdečeoka Rutilus rutilus 41 

bentoška 26 navadni ostriž Perca fluviatilis  144 

bentoška 26 rdečeoka Rutilus rutilus  22 

bentoška 26 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 26 klen Squalius cephalus  1 

bentoška 29 navadni ostriž Perca fluviatilis  141 

bentoška 29 rdečeoka Rutilus rutilus 24 

bentoška 29 som Silurus glanis 1 

bentoška 33 navadni ostriž Perca fluviatilis  149 

bentoška 33 rdečeoka Rutilus rutilus  348 

bentoška 34 navadni ostriž Perca fluviatilis  97 

bentoška 34 rdečeoka Rutilus rutilus  28 

bentoška 35 navadni ostriž Perca fluviatilis  21 

bentoška 35 smuč Sander lucioperca  1 

bentoška 36 navadni ostriž Perca fluviatilis  1 

bentoška 37 navadni ostriž Perca fluviatilis  3 

bentoška 37 rdečeoka Rutilus rutilus  24 

bentoška 39 navadni ostriž Perca fluviatilis  3 

bentoška 39 krap Cyprinus carpio  1 

bentoška 40 smuč Sander lucioperca 1 

pelagična 41 navadni ostriž Perca fluviatilis  86 

pelagična 41 rdečeoka Rutilus rutilus  504 

pelagična 41 smuč Sander lucioperca  1 

pelagična 42 navadni ostriž Perca fluviatilis  151 

pelagična 42 rdečeoka Rutilus rutilus  635 

pelagična 42 jezerska postrv Salmo trutta lacustris  1 

pelagična 42 klen Squalius cephalus  1 

pelagična 43 rdečeoka Rutilus rutilus  342 

pelagična 43 jezerska postrv Salmo trutta lacustris  1 

pelagična 43 navadni ostriž Perca fluviatilis  51 

pelagična 44 navadni ostriž Perca fluviatilis  3 

pelagična 44 rdečeoka Rutilus rutilus 1 

pelagična 44 jezerska postrv Salmo trutta lacustris  1 

pelagična 45 navadni ostriž Perca fluviatilis  2 

pelagična 45 rdečeoka Rutilus rutilus  70 
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Tabela 17: Vrstna sestava in številčnost ribje populacije (elektroribolov) v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) leta 2018 (pridobljeno 
na ARSO, 2021). 

Št. mesta vzorčenja (Slika 6) Vrsta Vrsta - latinsko Številčnost 

1 navadni ostriž Perca fluviatilis  11 

1 som Silurus glanis  2 

2 navadni ostriž Perca fluviatilis  13 

2 som Silurus glanis  1 

3 navadni ostriž Perca fluviatilis  17 

4 navadni ostriž Perca fluviatilis  22 

4 rdečeoka Rutilus rutilus  13 

5 navadni ostriž Perca fluviatilis  1 

6 navadni ostriž Perca fluviatilis  27 

6 rdečeoka Rutilus rutilus  14 

6 som Silurus glanis  1 

7 navadni ostriž Perca fluviatilis 8 

7 rdečeoka Rutilus rutilus  13 

8 navadni ostriž Perca fluviatilis  2 

9 navadni ostriž Perca fluviatilis  12 

10 navadni ostriž Perca fluviatilis  1 

10 rdečeoka Rutilus rutilus  12 

11 navadni ostriž Perca fluviatilis  8 

11 rdečeoka Rutilus rutilus  1 

11 som Silurus glanis  2 

12 navadni ostriž Perca fluviatilis  7 

13 navadni ostriž Perca fluviatilis  5 

13 rdečeoka Rutilus rutilus  39 

13 som Silurus glanis  1 

14 navadni ostriž Perca fluviatilis  2 

14 rdečeoka Rutilus rutilus  46 

15 navadni ostriž Perca fluviatilis  9 

15 rdečeoka Rutilus rutilus  13 

16 navadni ostriž Perca fluviatilis  4 

16 rdečeoka Rutilus rutilus  8 

16 som Silurus glanis  1 

17 navadni ostriž Perca fluviatilis  8 

17 rdečeoka Rutilus rutilus  2 

17 som Silurus glanis  1 

18 navadni ostriž Perca fluviatilis  6 

18 som Silurus glanis  1 

19 navadni ostriž Perca fluviatilis  4 

19 som Silurus glanis  2 

20 navadni ostriž Perca fluviatilis  7 

20 som Silurus glanis 4 

21 navadni ostriž Perca fluviatilis  10 

21 som Silurus glanis  1 

22 rdečeoka Rutilus rutilus  1 

23 navadni ostriž Perca fluviatilis  7 

25 navadni ostriž Perca fluviatilis 2 

25 som Silurus glanis  2 

26 navadni ostriž Perca fluviatilis  4 

28 navadni ostriž Perca fluviatilis  12 

28 rdečeoka Rutilus rutilus  10 

29 navadni ostriž Perca fluviatilis  12 

29 rdečeoka Rutilus rutilus 6 

30 navadni ostriž Perca fluviatilis  34 

30 ščuka Esox lucius  1 

31 navadni ostriž Perca fluviatilis  3 

32 rdečeoka Rutilus rutilus  19 
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Št. mesta vzorčenja (Slika 6) Vrsta Vrsta - latinsko Številčnost 

33 rdečeoka Rutilus rutilus  5 

34 rdečeoka Rutilus rutilus  4 

34 som Silurus glanis  1 

35 rdečeoka Rutilus rutilus  3 

 
V sklopu projekta ECO ALPS WATER je bila z novo tehnologijo vzorčenja rib določena ribja sestava, ki se 
nekoliko razlikuje od spletnega ribiškega katastra ZZRS (Tabela 18).  

 
Tabela 18: Ribja populacija v Blejskem jezeru leta 2019 (ARSO, 2021). 

Vrsta 

DNA izlov Klasičen izlov 

Komentar 
Vrsta - latinsko ng/L % eDNA Št ujetih 

rib 
Ribja 
biomasa 
[%] 

krapi Cyprinidae 149091 23 <1 1-2 Podcenjeno 

salmonidi Salmo 71773 11 5 <1 Podcenjeno 

ščuka  Esox lucius 57722 9 <1 0 / 

navadni ostriž Perca fluviatilis 14377 2 55 53 Precenjeno 

rdečeoka Rutilus rutilus 206364 32 44 31 Podoben delež  

črnomorska 
potočna postrv 

Salmo labrax 36052 6 0 0 / 

jezerska postrv Salmo trutta 41805 6 <1 5 Podoben delež  

smuč Sander 32035 5 <1 4 Podoben delež  

som Silurus 3515 1 <1 2 Podoben delež  

klen Squalius 
cephalus 

18649 3 <1 4 Podoben delež  

lipan Thymallus 
thymallus 

13938 2 <1 0 Ribogojnica vzreja 
lipana 

 
V spletni ribiški kataster RibKat je vpisanih 10 vrst rib, od tega je 6 vrst na rdečem seznamu (ZZRS, 2021). 
Ribiška družina Bled pa navaja kar 19 ribjih vrst, vendar ni jasno, ali so vse te vrste tudi trenutno prisotne v 
jezeru (RD Bled, 2021). Oba vira navajata, da so v jezeru naslednje vrste: potočna postrv (Salmo trutta; 
jezerska različica), smuč (Sander lucioperca), ostriž (Perca fluviatilis), ščuka (Esox lucius), som (Silurus 
glanis), klen (Leuciscus cephalus), krap (Cyprinus carpio), linj (Tinca tinca) in rdečeoka (Rutilus rutilus). Z eno 
salmonidno vrsto (jezerska postrv) po eni strani in z določenimi ciprinidnimi vrstami, ki so značilne za 
nižinska jezera (krap in linj) po drugi, VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) tudi po ribji sestavi spada v zmerno 
topla, mezotrofična jezera. Za vse omenjene ribje vrste je izrednega pomena litoralni pas. Tu poteka 
drstitev, ribje mladice imajo med rastlinjem pomembna skrivališča in vir hrane, kar omogoča ohranjanje 
ribjih populacij (Povž et al., 2015). Nekatere vrste, kot npr. potočna postrv se drstijo v pritokih (Kottelat, 
Freyhof 2007), zato gradnje ne smejo omejevati migracij rib. Drstišča v revirju VTJ Blejskega jezera 
(SI1128VT) so prikazana v Tabela 19 ter na Slika 16. 
 
 
Tabela 19: Drstišča v revirju VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) (ZZRS, 2021). 

Številka Y X Vrsta ribe Čas drsti Ime kraja 

30 431040 135481 jezerska postrv 10,11,12,1 Njivice 

36 429804 135715 jezerska postrv 10,11,12,1 Velika Zaka 

37 430095 136371 jezerska postrv 10,11,12,1 Mala Zaka-Mišca 

38 430219 136368 jezerska postrv 10,11,12,1 Mala Zaka-RD 

30 431040 135481 krap  Njivice 



LIMNOS POROČILO 

 

43 
 

Številka Y X Vrsta ribe Čas drsti Ime kraja 

30 431040 135481 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Njivice 

31 430818 135502 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Vila pri vhodu 

32 430518 135474 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Pod Belvederjem 

33 430334 135342 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Vila pri izhodu 

34 430224 135361 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Na njivcah 

35 430033 135389 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Pod Književniki 

36 429804 135715 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Velika Zaka 

37 430095 136371 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Mala Zaka-Mišca 

38 430219 136368 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Mala Zaka-RD 

39 430680 136316 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Mala Zaka 

40 431448 135966 navadni ostriž 2,3,4,5,6   

41 431211 135851 navadni ostriž 2,3,4,5,6   

42 431036 135689 navadni ostriž 2,3,4,5,6   

66 430303 135739 navadni ostriž 2,3,4,5,6 Z obala otoka 

67 430393 135743 navadni ostriž 2,3,4,5,6 V obala otoka 

30 431040 135481 rdečeoka 4,5,6 Njivice 

31 430818 135502 rdečeoka 4,5,6 Vila pri vhodu 

32 430518 135474 rdečeoka 4,5,6 Pod Belvederjem 

33 430334 135342 rdečeoka 4,5,6 Vila pri izhodu 

34 430224 135361 rdečeoka 4,5,6 Na njivcah 

35 430033 135389 rdečeoka 4,5,6 Pod Književniki 

36 429804 135715 rdečeoka 4,5,6 Velika Zaka 

37 430095 136371 rdečeoka 4,5,6 Mala Zaka-Mišca 

38 430219 136368 rdečeoka 4,5,6 Mala Zaka-RD 

39 430680 136316 rdečeoka 4,5,6 Mala Zaka 

40 431448 135966 rdečeoka 4,5,6   

41 431211 135851 rdečeoka 4,5,6   

42 431036 135689 rdečeoka 4,5,6   

66 430303 135739 rdečeoka 4,5,6 Z obala otoka 

67 430393 135743 rdečeoka 4,5,6 V obala otoka 

30 431040 135481 smuč 5 Njivice 

33 430334 135342 smuč 4,5 Vila pri izhodu 

34 430224 135361 smuč 4,5 Na njivcah 

35 430033 135389 smuč 4,5 Pod Književniki 

39 430680 136316 smuč 4,5 Mala Zaka 

40 431448 135966 smuč 4,5   

31 430818 135502 som 5,6,7 Vila pri vhodu 

32 430518 135474 som 5,6,7 Pod Belvederjem 

39 430680 136316 som 6 Mala Zaka 

41 431211 135851 som 5,6,7   

42 431036 135689 som 5,6,7   

42 431036 135689 som 5,6,7   

66 430303 135739 som 5,6,7 Z obala otoka 
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Številka Y X Vrsta ribe Čas drsti Ime kraja 

67 430393 135743 som 5,6,7 V obala otoka 

30 431040 135481 ščuka 4 Njivice 

 

 
Slika 16: Prikaz drstišč na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) (ZZRS, 2021). 

Po navedbah RD Bled se v jezeru nahaja tudi ribja vrsta amur (Ctenopharyngodon idella). Če so ti podatki 
točni, je to za stanje makrofitov in s tem ekološko stanje jezera izredno zaskrbljujoče in je treba temu 
posvetiti pozornost. To je neavtohtona rastlinojeda vrsta ribe, ki v Blejsko jezero ni prišla namerno vložena, 
prišlo je do njenega nenamernega vlaganja skupaj z vlaganjem krapov (RD Bled, 2021). Ribja vrsta amur je 
razvpita po izredno uničujočem vplivu na vodno (tudi obrežno) rastlinje. Zaradi velikosti (1 m in več) in 
velikega apetita poje oz. uniči velike količine rastlin. Znana je tudi po izkopavanju rastlin, saj se zelo rada 
hrani s koreninami. Ob dovolj veliki številčnosti popolnoma iztrebi vso vodno rastlinje, s temu primernimi 
katastrofalnimi posledicami za vodni ekosistem. Hrani se tudi z avtohtonimi školjkami in drugimi 
nevretenčarji (polži, ipd.), in tudi s tem negativno vpliva na ekosistem. Na srečo se v vodi, kot je Blejsko 
jezero, ne razmnožuje (prenizka temperatura). Očitno je bila vrsta vnesena v jezero. Kdaj, je zaenkrat 
neznano. Če gre za nedaven vnos in so ribe še mlade, se lahko bojimo njihovega vpliva, ko odrastejo.  
 
Poleg amurja pa lahko za jezerski ekosistem predstavlja veliko obremenitev tudi krap (Cyprinus carpio). To 
je zelo aktivna vrsta, ki ima tako velik vpliv na vodni ekosistem, da se ga prišteva med t.i. »ekosistemske 
inženirje«. Znano, raziskano in dokazano je, da ob dovolj veliki številčnosti vodni ekosistem iz stanja bistre 
vode s prisotnostjo makrofitov premakne v smer kalne vode brez makrofitov. Še posebno ob umetnem 
vlaganju večjega števila teh rib in s krapolovom povezano dejavnostjo (hranjenje rib) lahko pride do 
poslabšanja razmer za številne vodne organizme kot tudi kvalitete vode. Zaradi športnega ribolova oziroma 
krapolova, se je v obdobju od 2013 do 2017 količina vnesene vabe na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) vsako 



LIMNOS POROČILO 

 

45 
 

leto povečevala, z izjemo leta 2017. Najmanjša ocenjena količina vabe je bila vnesena leta 2013 (5.851,0 
kg) in največja leta 2019 (11.511,5 kg) (IzVRS, 2020). 
 
Krap lahko na ekološko stanje jezera negativno vpliva, zaradi propada makrofitov in bentoških 
nevretenčarjev ter destabilizacije litorala. Prehranjuje se z določenimi vrstami vodnih rastlin. Vpliva tudi s 
svojim načinom prehranjevanja, ko ob iskanju nevretenčarjev, korenin rastlin, rastlin, detrita in vodnih 
ličink (npr. trzača (Chironomus sp.)) rije po sedimentu s tem uničuje tudi zakoreninjenost drugih vodnih 
rastlin). Z ritjem prihaja tudi do dvigovanja sedimenta, kar neposredno ali posredno negativno vpliva na 
mnogo procesov. Dvignjen sediment povečuje motnost in s tem zmanjšuje prodiranje svetlobe v vodo in 
posledično zmanjšuje fotosintezo vodnih rastlin in poslabšuje (manj svetlobe) pogoje za makrofite. Mulj se 
useda na makrofite in omejuje njihovo rast. Na makrofite vpliva tudi zato, ker je otežen prehod kisika med 
vodo in rastlinami, zato so procesti v rastlinah upočasnjeni oziroma prekinjeni. Mulj se useda na ikre 
avtohtonih vrst rib in lahko ovira njihov razvoj. Hkrati pa dvigovanje mulja (erozija) pomembno vpliva tudi 
na počutje ribjih vrst, saj lahko poškoduje njihovo kožo. Ribe so zato bolj občutljive in podvržene okužbam 
ali parazitom, hkrati pa se mulj tudi nabira v njihovih škrgah, posledično pa organizem dobi manj kisika. 
Mulj omejuje uspevanje številnih vrst nevretenčarjev. Krap se prehranjuje tudi z ikrami drugih vrst rib ter s 
tem zmanjušuje njihove populacije in pa zmanjšuje populacije številnih makroinvertebratov (polži, školjke, 
žuželke in njihove ličinke, razni rakci…) tako neposredno s plenjenjem kot posredno - zaradi nazadovanja 
makrofitov izgubljajo zavetje oz. habitat (dom oz. skrivališče, hrano). Veliko bentoških nevretenčarjev živi 
tudi v intersticijskih prostorih med sedimentom. 
 
Raziskave kažejo, da prisotnost krapa poveča koncentracijo fosforja in drugih hranil v vodi - fosfor, ki je že 
bil vezan v sedimentu in s tem odstranjen iz vode, med krapovim kopanjem po mulju spet pride v vodo. Na 
tak način se sproščajo številna hranila, ki pospešijo rast fitoplanktona (alg), kar še dodatno prispeva k 
osenčenosti in slabši rasti makrofitov. Oboje vodi do povečanja trofičnosti jezera in cvetenja alg. Hranjenje 
rib le še povečuje vnos hranil, ki pa so v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) zadnja leta že tako v porasti (MOP, 
2021). Slednje je tudi razlog za masovno pojavljanje toksične alge Planktothrix rubescens, ki je jezero v 
zadnjih letih že večkrat obarvala rdeče (MOP, 2021).  
 
Vlaganje rib ima vedno določen vpliv na jezerski ekosistem. Ponekod ciljno vlagajo določene vrste z 
namenom izboljšanja kvalitete vode. Gre za t.i. biomanipulacijo, kjer npr. z vnosom plenilskih rib 
zmanjšujejo količino manjših rib, ki se prehranjujejo z zooplanktonom (večina ribjih mladic, rdečeoke, 
ozimice, mladi ostriži), kar vodi v povečanje biomase zooplanktona in s tem zmanjšanje količine 
fitoplanktona (alg) (Cook et al. 2016).  
 
Vse to ima kaskadne vplive na vodno okolje in lahko vodi v zelo velike ekosistemske spremembe. Na prvi 
pogled najočitnejša je sprememba prej bistre vode v kalno. Vsekakor bi bilo v prihodnje zelo zaželeno/nujno 
delovati v smer zmanjševanja populacije krapa v jezeru. Drugih voda, ki omogočajo krapolov, je v Sloveniji 
na pretek. V samem Blejskem jezeru pa je dovolj vrst avtohtonih rib za uspevanje kvalitetnega ribiškega 
turizma. 

3.5 Prisotnost pomembnih obremenitev na VTPV 

V spodnji tabeli je prikazana prisotnost pomembnih obremenitev na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). 
 
Tabela 20: Prisotnost pomembnih obremenitev na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) (DRSV, 2018).  

Prisotnost pomembnih obremenitev na VTPV Pomembna obremenitev 

Pomembne razpršene obremenitve: ne / 
Pomembne točkovne obremenitve: ne / 
Pomembne hidromorfološke obremenitve: da raba tal na prispevni površini 
Druge pomembne antropogene obremenitve: da staro breme (emisije hranil) 
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Z uvedbo natege se je stanje jezera izboljšalo. Vendar se je po obdobju izboljšanja v zadnjih letih znova 
poslabšalo. Glavni dejavnik, ki vpliva na pospešeno staranje in onesnaženost jezera, je poleg drugih 
hidromorfoloških značilnosti jezera, zagotovo človek.  

3.5.1 Raba tal v pojezerju 

Z analizo rabe tal je bilo ugotovljeno, da ima VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) kar 21,7 % umetnih površin v 
neposredni oziroma skupni prispevni površini, kar prikazujeta Slika 17 in Tabela 21. VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) je tako na drugem mestu glede odstotka umetnih površin med vsemi VTJ v Sloveniji (MOP, 
2021).  

Tabela 21: Raba tal (CLC, 2018) na VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) (v odstotkih) (IzVRS, 2019, povzeto po MOP, 2021).   

Kategorija rabe tal           Raba tal v NPP (%)           Raba tal v SPPS (%) 

Umetne površine  21,7  21,7 

Naravne površine  66,3  66,3 

Intenzivno kmetijstvo 5,6  5,6 

Ekstenzivno kmetijstvo  6,3  6,3 

 

 
Slika 17: Raba tal v pojezerju (MOP, 2021). 
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Slika 18: Raba tal v pojezerju (IzVRS, 2019, povzeto po MOP, 2021). 

Kmetijstvo z umetnimi gnojili v pojezerju kot tudi intenzivna živinoreja v zaledju vplivata na kakovost jezera.  

3.5.2 Obremenitve  

Pri optimalnem delovanju natege je 450 kg fosforja skrajna meja do katere se lahko brez bistvenega 
poslabšanja obremeni Blejsko jezero (M.Rismal , Presoja posameznih metod  za sanacijo Blejskega jezera, 
Gradbeni vestnik 2-3, 1980, povzeto po MOP, 2021). V Tabela 22 je prikazana ocena obremenitev Blejskega 
jezera s fosforjem iz različnih virov. 

Tabela 22: Ocena obremenitev Blejskega jezera s fosforjem iz različnih virov (2010 -2019) (MOP, 2021). 

VIR Povprečna letna 
obremenitev  

Povprečni letni iztok 

Pritoki  kg P Iztoki kg P 

Radovna* 60     

Mišca* 323 NATEGA* 309 

Ostali pritoki * 38 JEZERNICA* 42 

Skupaj 421 Skupaj iztok 351 

Drugi viri ocena        

Spiranje iz prispevnih površin 1 80     

Padavine / površino jezera 2 50     

Kopalci 1 25     

Vodne ptice 2 60     

intenzivni krapolov  80     

Skupaj drugi viri 295     

Vsi viri 716     

Razlika - preobremenitev 366     

Legenda:  

*Podatki Agencije RS za okolje – izračun na osnovi meritev;   

1 Guidlines for the ecological survey and evaluation of stagnant  surface  waters (ÖNORM M 6231);  

2 Jorgensen S. E. , Vollenweider R. A., Guidlines of lake management, Vol. 1. Vir: Remec – Rekar, 2018, povzeto po MOP, 2021. 
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Turizem je na območju Blejskega jezera prisoten že dlje časa, število gostov in njihovi vplivi na vode se je 
sicer v zadnjih letih nekoliko povečalo. Po podatkih Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, se je 
število nočitev na Bledu od leta 1994 do leta 2016 povečalo za 260 %, v letu 2017 pa še za dodatnih 160 % 
(MOP, 2021). S tem so se stopnjevale obremenitve na jezero. Močno se je povečal promet ob in na jezeru, 
več je kopalcev in ribičev in večja je tudi obremenitev komunalnega omrežja. Vse našteto, vključno z 
gradbenimi posegi na Bledu je vplivalo tako na stanje jezera kot tudi na dodatno obremenitev pritokov 
jezera (MOP, 2021). 
 
Ribja krma kot alohtoni vir tako ali drugače poveča obremenjenost sistema s hranili; kot nezaužita, preko 
ribjih iztrebkov ali kasneje v obliki odmrlih organizmov pristane na dnu jezera, kar povečuje organsko maso 
in s tem povečanje številčnosti fitoplanktona, kar vodi v bujnejšo rast alg in mikrobno aktivnost ter porabo 
kisika. V Tabela 5 je razviden upad nasičenosti vode s kisikom v hipolimniju skozi leta, kar je zelo 
zaskrbljujoče. Anoksija (odsotnost kisika) jezerskega dna vodi do številnih problemov odmiranja 
organizmov, sproščanja toksinov in fosfatov iz sedimenta, formacije metana, itd. Tako imenovana 
evtrofikacija zaradi antropogenega vnosa hranil je zelo znana problematika jezer tudi drugod po svetu, prav 
tako pa so dobro raziskane negativne posledice umetnega vnosa krapov (Cook et al. 2016). Zaradi vseh 
omenjenih razlogov bi se moralo v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) vzdrževati naravne populacije rib, med 
katerimi so številne ogrožene, ne pa intenzivno vlagati vrste, ki ne sodijo v ta prostor. Za gojenje rib ali 
intenziven krapolov so namenjeni komercialni ribniki ne pa naravne vrednote, kot je VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT), kjer je kakovost površinske vode izrednega pomena za lokalno prebivalstvo, kot tudi za vse 
ostale uporabnike jezera. 
 
Znaten del onesnaženja v jezero prinese pritok Mišca. K obremenitvi Mišce lahko prispeva njeno zaledno 
območje in ribogojnica, ki ima iztok odpadne vode speljan v Mišco. Del hranil in organskih snovi lahko v 
jezero pride tudi preko kanalizacijskega sistema, ki poteka ob jezeru na trasi od Festivalne dvorane Bled 
mimo Park Hotela po Cesti svobode do naselja Mlino v dolžini 1178,18 m – t.i. M kanal. M kanal je mešan 
kanalizacijski vod, po katerem se pretakajo odpadne vode iz območja ožjega središča Bleda skupaj s čistimi 
(MOP, 2021). 

Svoj delež onesnaževanja prispevajo tudi kopalci, pomanjkljivo urejena parkirišča tik ob jezeru, promet tik 
ob jezeru, umetno zasneževanje na smučišču Straža ter manjši pritoki v jezero, ki so obremenjeni s hranili. 

3.6 Prisotnost pomembnih vplivov na stanje VTPV 

Na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je naslednja prisotnost pomembnih vplivov na stanje VTPV (DRSV, 2018): 
Onesnaženje s hranili: da 
Organsko onesnaženje: ne 
Onesnaženje s prednostnimi snovmi in/ali posebnimi onesnaževali: ne 
Spremenjeno ekološko stanje zaradi spremenjenih hidroloških razmer: ne 
Spremenjeno ekološko stanje zaradi spremenjenih morfoloških razmer in prekinjene zveznosti toka: ne 
 
Za vodno telo VTJ Blejsko jezero (SI1128VT), za vpliv glede na stanje voda, vpliva ni ter prav tako vpliva ni 
za vpliv glede na spremenjene hidrološke razmere (NUV 2016–2021). Na spodnji publikacijski karti je prikaz 
pomembnih vplivov VTPV – spremenjeno ekološko stanje zaradi spremenjenih hidroloških razmer. 
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Slika 19: Prikaz pomembnih vplivov VTPV – spremenjeno ekološko stanje zaradi spremenjenih hidroloških razmer (NUV 2016–

2021). 

Na spodnji publikacijski karti je prikaz pomembnih vplivov na ekološko stanje VTPV – spremenjeno ekološko 
stanje zaradi spremenjenih morfoloških razmer in prekinjene zveznosti toka. 
 

  
Slika 20: Prikaz pomembnih vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda – spremenjeno ekološko stanje zaradi 

spremenjenih morfoloških razmer in prekinjene zveznosti toka (NUV 2016–2021). 

3.7 Ocena ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 

Ekološko stanje VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je bilo za zadnje ocenjevalno obdobje 2016-2019 ocenjeno 
kot zmerno z visoko ravnijo zaupanja. Na podlagi rezultatov monitoringa v obdobju 2009–2015 in 2016–
2019 ter v letu 2020 je bilo VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) v vsakem nizu opazovanj uvrščeno v zmerno 
ekološko stanje. 
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Podrobnejši pregled posameznih elementov z doseženimi vrednostmi povzema spodnja tabela, ki smo jo 
vzeli iz Načrta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru (MOP, 
2021). 
 
Tabela 23: Pregled ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) v obdobju 2006 do 2020 (MOP, 2021). 

 Biološki elementi kakovosti Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti 
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ZD/D 0,8 0,8 0,8 0,8 6 10 
≥ 70 7,5-9,0 720 

D/Z 0,6 0,6 0,6 0,6 4 14 

Ocena ekološkega stanja  

NUV I    

2006–
2008* 

0,59 -  0,64 - 7,2 13 78 8,3 336 dobro zmerno srednja 

NUV II  

2009–
2015* 

0,58 0,68 0,73 - 5,9 13 72 8,1 333 dobro zmerno srednja 

NUV III  

2016–
2019* 

0,59 0,54 0,57 0,47 6,2 13 58 8,3 324 dobro zmerno visoka 

2020 0,55 - - - 5,2 14,3 57 8,1 328 dobro zmerno  

Legenda: 

  
 

VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je že trenutno (brez novih predvidenih posegov) v zmernem ekološkem stanju 
in okoljski cilji skladno z Zakonom o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) niso doseženi. Najslabše ocenjeni sta hidromorfološka 
spremenjenost/splošna degradiranost obale (predvsem degradiranost območja spremenljivega vodostaja 
in zalednega pasu), ki je ocenjena z biološkimi elementi kakovosti bentoški nevretenčarji in ribe ter 
trofičnost, ocenjena z elementoma fitobentos in makrofiti (DRSV, 2021).  
 
Fitoplankton, pokazatelj obremenjevanja jezera s fosforjem, je na meji med dobrim in zmernim ekološkim 
stanjem. Poslabšanje ekološkega stanja na podlagi fitoplanktona iz dobrega (2018) v zmerno (2019) stanje 
je opozorilo, da je jezero preobremenjeno s hranili, saj je fitoplankton najobčutljivejši biološki element za 
ugotavljanje obremenitve jezer s hranili. Zaradi naraščajočega turizma so se od leta 2016 stopnjevali pritiski 
tudi na priobalni del jezera, kar se je odrazilo na poslabšanju stanja bentoških nevretenčarjev, ter stanja 
fitobentosa in makrofitov. Oba elementa kažeta za obdobje 2016–2019 zmerno ekološko stanje, kar odraža 
poslabšanje hidromorfoloških in trofičnih razmer v priobalnem delu jezera. Zmerno stanje ribje populacije 
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kaže na splošno degradiranost ekosistema in nepravilna vlaganja rib v preteklih obdobjih. V primerjavi z 
obdobjem 2009–2015 se slabša tudi prezračenost jezera s kisikom. Zmerno stanje na podlagi nasičenosti 
vode s kisikom od leta 2016 kaže na obremenjenost VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) tudi z organskimi 
snovmi, od katerih pomemben delež predstavlja propadajoča biomasa fitoplanktona, kot tudi 
obremenjevanje jezera s krmili, ki se uporabljajo za krmljenje krapov pred in med ribolovom. Vnos krme na 
podlagi prodanih ribolovnih dovolilnic znaša okoli 10 ton letno. Za razmeroma majhno jezero, je ta količina 
nesprejemljiva in zelo obremenjujoča. Velika količina organskih snovi v procesu razgradnje vpliva na 
pomanjkanje kisika v pridnenih slojih jezera, kar sproži sproščanje fosforja iz sedimenta in njegovo ponovno 
vključevanje v prehranjevalno verigo. 
Poslabšanje ekološkega stanja, predvsem trofičnih razmer v letu 2020, ki ga je povzočilo akutno 
onesnaženje pritoka Mišce, je vplivalo na dodatno obremenjenost jezera s hranili, čeprav zaradi epidemije 
ostalih pritiskov na jezero ni bilo zaznati (ARSO, 2020; MOP, 2021). Zmerno ekološko stanje je resno 
opozorilo za uvedbo ukrepov, ki bi vplivali na zmanjšanje vnosa hranilnih snovi in splošno degradiranost. 

V spodnji tabeli so podane ocene trofičnosti in hidromofrološke spremenjenosti/splošne degradiranosti (na 
podlagi BN) glede na posamezno VM (DRSV, 2021).  

Tabela 24: Ocena trofičnosti (na podlagi makrofitov) in hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti (na podlagi 
bentoških nevretenčarjev) na posameznem VM v obdobju 2016–2019. 

VTJ Blejsko 
jezero 

(SI1128VT) 
Koordinate Leto 

vzorčenja 

Trofičnost 
Hidromorfološka 

spremenjenost/splošna 
degradiranost 

VM 

MAKROFITI BENTOŠKI NEVRETENČARJI 

GKY GKX REK stanje REK stanje 

BlMF01 429904 135743 2016 brez indikatorskih taksonov     

BlMF02 430192 135335 2016 brez indikatorskih taksonov     

BlMF03 431069 135564 2016 0,58 zmerno     

BlMF04 431469 135958 2016 0,49 zmerno     

BlMF05 431427 136518 2016 0,58 zmerno     

BlMF06 430097 136391 2016 0,53 zmerno     

BlMF07 430049 136220 2016 0,49 zmerno     

BlBN02 429945 135722 2018   0,58 zmerno 

BlBN09 430885 135485 2018   0,48 zmerno 

BlBN15 429791 135851 2018   0,51 zmerno 

BlBN18 430051 136192 2018   0,71 dobro 

BlBN19 429958 135704 2018   0,56 zmerno 

BlBN20 431064 135770 2018   0,56 zmerno 

BlMF01 429904 135743 2019 brez indikatorskih taksonov     

BlMF02 430192 135335 2019 brez indikatorskih taksonov     

BlMF03 431069 135564 2019 0,55 zmerno     

BlMF04 431469 135958 2019 0,54 zmerno     

BlMF05 431427 136518 2019 0,53 zmerno     

BlMF06 430097 136391 2019 0,55 zmerno     

BlMF07 430049 136220 2019 0,53 zmerno     

 

Glede ne rezultate monitoringa na vzorčnem mestu BIBN18, je obrežna zarast eden ključnih razlogov za 
doseganje dobrega stanja. Na tem območju je prisoten plitev pas, ki je v Blejskem jezeru redek habitatni 
tip in ima izredno pomembno vlogo pri delovanju jezerskega ekosistema.  
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4 Opredelitev okoljskih ciljev z vidika hidromorfoloških obremenitev 

Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) glede na modul 
hidromorfološka spremenjenost / splošna degradiranost: okoljski cilji morda bodo / morda ne bodo 
doseženi. Ocena je določena z Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–
2021 in Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021  (DRSV, 
2018). 
 
Na spodnji publikacijski karti je prikazana ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev. 
 

 
Slika 21: Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev na VTPV 2021 – hidromorfološke obremenitve (NUV 2016–2021).  

5 Povzetek dopolnilnih hidromorfoloških ukrepov za doseganje 
okoljskih ciljev 

Za dopolnilne hidromorfološke ukrepe, ki so določeni v Programu ukrepov upravljanja voda pod šiframi 
DUDDS4 (Izvedba ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva rabe tal v obrežnem pasu na stanje voda), 
DUDDS5.2 (Izvedba ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva regulacij in drugih ureditev vodotokov, 
zadrževalnikov, jezer in obalnega morja na stanje voda) in DUDDS26 (Izvedba ukrepov za zmanjšanje 
negativnega vpliva osuševanja zemljišč na stanje voda) ni navedeno vodno telo VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) (Program ukrepov upravljanja voda, 2016). 
 
Navedeni so dopolnilni ukrepi za doseganje okoljskih ciljev za VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) pod šifro 
DUDDS27 (Priprava predloga aktivnosti za vodna telesa v slabem stanju zaradi onesnaževanja voda). 
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6 Utemeljitev ustreznosti izbrane možnosti za izvedbo posega 

Različne možnosti za izvedbo posega niso bile preučene in ustreznost izbrane možnosti ne more biti 
podana. Je pa ohranjanje optimalnega števila čolnov, kljub vsem pritiskom na vodno telo najboljša ustrezna 
možna rešitev, kar zadeva število novih čolnov. Ustrezna rešitev je tudi, da se obstoječe čolnarne ohrani v 
današnjem obsegu, da se število privezov zagotovi znoraj obstoječih kapacitet. Ustreznost gradnje novih 
čolnarn, ki bi pomenila gradnjo povsem nove infrastrukture in ne izkoriščanje obstoječe infrastrukture in s 
tem poseganje v vodni prostor, je podrobneje obravnavana v nadaljevanju.  

7 Opis in grafični prikaz predvidenega posega 

Pri predlogu sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta se število vseh lokacij pristanišč, 
čolnarn in vstopno-izstopnih mest za čolne, ki so na jezeru, poveča iz obstoječih 143 na 164 mest (Slika 22). 
Od tega gre za povsem nove konstrukcijske elemente pri 5 privezih (na Slika 22 rdeča barva), ki so 
predstavljeni v točki 7.2, ostalih 15 novih lokacij privezov bo koristilo obstoječo infrastrukturo in ne bodo 
posegali v naravno grajeno obalo (na Slika 22 zelena barva). Lokacija priveza za električni čoln za oskrbo 
otoka se obravnava na dveh lokacijah (Njivice in Mlino), išče pa se najprimernejšo lokacijo za privez in 
predvideva se samo ena lokacija priveza. Situacija pristanišč, čolnarn in vstopno-izstopnih mest za čolne je 
prikazana na Slika 22 in podrobneje v prilogi 3.0. Pri tem velja poudariti, da se skupno število čolnov na VTJ 
Blejsko jezero (SI1128VT) ne spreminja (število čolnov je 118). Na podlagi uporabne plovne površine VTJ 
Blejsko jezero (SI1128VT) in optimalne velikosti vodne površine, potrebne za plovilo določenega tipa 
oziroma določeno dejavnost, je to optimalno število plovil, ki zajema 23 pletenj, 3 električne čolne, 67 
čolnov na vesla (kajak, kanu) ter čolni, ki nimajo stalnih privezov: 15 tekmovalnih čolnov na vesla in 10 
jadrnic (Adkrajine d.o.o., 2013).  

 
Slika 22: Situacija predloga pristanišč, čolnarn in vstopno-izstopnih mest. 

 

Predvidene posege na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) lahko delimo v 3 kategorije: 

- potencialni novi posegi, ki lahko vplivajo na stanje vode in niso predmet pobud in presoje (lokacija 
je neznana in/ali izvedba ni znana in/ali o dimenziji ni podatka),  
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- popolnoma novi privezi, z večjim posegom na brežino ali dno jezero (lokacija znana in/ali izvedba 
ni znana in/ali dimenzije niso znane), ki so predmet presoje. 

- obstoječi privezi, kjer gre za zmanjšanje/ povečanje števila privezov (gre za obstoječe priveze, kjer 
se zmanjša ali poveča uradno poimenovanje v privez, ne gre za nove posege ali njihovo 
odstranjevanje) ali prekategoriziranje privezov – ni posegov, gre za preimovanje.  

 
Meja plovbnega območja se bo spremenila, saj so predvidene nove čolnarne, pristani oziroma vstopno-
izstopna mesta in hkrati so določena mirna območja, kjer se odsvetuje plovba (priloga 3.0). 

7.1 Potencialni novi posegi, ki lahko vplivajo na stanje vode 

Gre za vse morebitne nove posege, za katere še ni konkretnih predlogov, niso lokacijsko in dimenzijsko 
določeni in jim zato pravimo potencialni. Vpliv morebitnih novih pobud za posege na vodi, ki lahko vplivajo 
na stanje vode (pomoli, čolnarne, podesti,…) je predstavljen v nadaljevanju.  
 

 
Slika 23: Obstoječi režim varovanja narave (PISO, 2021). 

Potencialne nove posege v jezero je potrebno čimbolj omejiti, saj vsak poseg pomeni morebitno 
spremembo (bodisi v združbi ali stanju) in lahko vpliva na celotno stanje jezera. Zaradi kompleksnosti 
ekosistemskih procesov, občutljivosti VT in že tako zmernega ekološkega stanja Blejskega jezera, so vsi 
potencialni novi posegi odsvetovani. Pri umeščanju posegov, naj se zato prvo preuči možnosti uporabe 
obstoječe, že zgrajene infrastrukture. V primeru, da pa so le-ti potrebni, naj se jih umešča s čim manj posegi 
v samo jezero, katerega stanje se tekom let poslabšuje in pod pogoji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. V 
kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za poseganje v prostor, je poseg dopusten in so zanj predvideni omilitveni 
ukrepi, ki so predstavljeni v poglavju 12.   
 
Po izgradnji južne razbremenilne ceste Občina Bled predvideva, da se bo povečal pritisk na obalo. Pričakuje 
se vedno več pobud za potencialne nove posege tipa čolnarne Beli dvor (poglavje 7.2.1) na potencialnih 
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drugih lokacijah na južni obali VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), izhodiščne točke na Slika 24. Za te posege je 
potencialni vpliv predstavljen v poglavju 10.1. 
 

 
Slika 24: Predvidene lokacije novih potencialnih pobud za pokrite čolnarne (Občina Bled, 2021). 

Med potencialne posege uvrščamo tudi izvedbo lesenega podesta - lesene poti nad vodo, ki je predviden 
vzdolž obale od pristanišča za pletne pod Kazino do pokrite čolnarne Grand hotela Toplice. Spodaj grafični 
prikaz poteka v dolžini 180 m in širini 1,5 m. 

 
Slika 25: Grafični prikaz poteka lesenega podesta (Občina Bled, 2021). 

 
 
 

         Izhodiščne točke  
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7.2 Novi privezi, z večjim posegom na brežino ali dno jezero 

Na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) so bile z osnutkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta predlagane nove lokacije za javne prevoze in dejavnost oddajanja, kjer bi prišlo do večjih fizičnih 
posegov (t.i. hidromorfoloških obremenitev), in so povzete v spodnji tabeli ter grafično prikazane na Slika 
22. Gre za lokacije pristanišč, čolnarn in vstopno-izstopnih mest za čolne, ki niso določene v veljavnem 
prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014, 14/2015, 48/2016, 
60/2017, 7/2018, 29/2018, 44/2019). 
 
Tabela 25: Predlagana nova pristanišča in vstopno-izstopna mesta. 

Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar 

sprememb 

Opomba 

Pristanišča za 

čolne v pokritih 

čolnarnah / 

ČČO 

 Vila Beli Dvor 1 novo  

Pristanišča za 

čolne na 

električni 

pogon / EČO 

23 Njivice 1 novo (ker na otoku 

ni stalno nameščen 

oskrbnik, se mora 

zagotavljati mesto 

priveza na obali 

jezera); gre za dve 

alternativni lokaciji, 

ki se v postopku 

preverjata. 

Predvideva se ena 

lokacija. 

Pripraviti bi morali projektno 

dokumentacijo in zadevo 

zgraditi (Njivice).  

Mlino (za 

oskrbo 

Blejskega 

otoka) 

Poiskati prostor na 

obstoječem pristanišču Mlino.  

Vstopno-

izstopna mesta 

za čolne na 

električni 

pogon / EVI 

23 Mlino 1 novo Projektna dokumentacija ne 

obstaja – poiskati bi morali 

prostor na obstoječem 

pristanišču Mlino. Kot se 

izkazuje, razpoložljivega 

prostora ni.  

3 Velika Zaka 1 novo Projektna dokumentacija ne 

obstaja – poiskati bi morali 

prostor na obstoječem 

pristanišču Velika Zaka 

oziroma na pomolu. Kot se 

izkazuje, razpoložljivega 

prostora ni. 

Sidrišče jadrnic 

/ JS 

24 Mala Zaka - 

iztok Mišce 

10 novo Projektna dokumentacija ne 

obstaja. 

 

7.2.1 Izgradnja pomola s privezom pod Vilo Beli Dvor 

Obravnavana pobuda se nanaša na Območje pod Stražo, na parcelah s parcelno številko 833, 834/1, 834/2 
k.o. 2191 Želeče (pod Vilo Beli dvor), na območju naravne vrednote Blejsko jezero (hidrološka, 
geomorfološka, geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), na območju kulturne krajine 
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Bled - Ambient Bleda, arheološke dediščine Bled - arheološko najdišče Blejsko jezero, v vplivnem območju 
državnega spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega spomenika Bled - Blejski otok. 
 
V krajinsko urbanističnih izhodiščih so za območje predvidene možnosti izboljšave prometnega režima, ki 
bo nudil ustreznejše pogoje za pešce in rekreativce. Z izvedbo severne in južne razbremenilne ceste se kaže 
možnost preoblikovanja prometnega režima ob jugovzhodni obali jezera na način, ki bo omogočal nemoten 
dostop do prostora okoliškim prebivalcem, ob tem pa bo nadzorovan dostop do obale jezera za obiskovalce. 
Gre za območje z naravnim značajem, znotraj katerega je predvideno ohranjanje kakovostne avtohtone 
vegetacije in odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Obala je v tem delu utrjena s kamnitim / 
betonskim robom, ki se ga ohranja in rekonstruira (povzeto iz dopolnila k strokovnim podlagam Krajinsko 
urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega jezera - Predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno-
izstopnih mest na Blejskem jezeru, izdelanega s strani Adkrajine d.o.o. v marcu 2013).  
 
Dostop do jezera, kot izhaja iz pobude za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, se 
načrtuje na podlagi zgodovinskih podatkov, ki pričajo o nekdanjem obstoju dostopa do vode in leseni 
čolnarni na bregu pod vilo. Zasnova predvideva ureditev dostopa do jezera in privez za manjši čoln. Obsega 
sanacijo dotrajanega betonskega brega, postavitev pomola s senčnico, protierozijsko zaščito brežine in 
sanacijo rastja. Leseni pod z jekleno konstrukcijo ima dimenzije nezahtevnega objekta, in sicer 10 m dolžine 
in 1,5 m širine. Pritrjen je na jekleno podkonstrukcijo, ki je na bregu vpeta v betonski temelj. Poseg v 
obstoječi breg situacije ne bi spremenil, saj bi temelj za podkonstrukcijo povezali z izvedbo rekonstrukcije 
betonskega podpornega zidu. Posega v dno jezera ni (povzeto po Pobudi 62). 
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Slika 26: Shema pristanišča za čolne pod vilo Beli Dvor (pobuda za spremembe in dopolnitve OPN Bled, Občina Bled, 2021). 

7.2.2 Izgradnja pristanišča za čoln na električni pogon na Njivicah (EČO)  

Predlog ukrepa je izgradnja pristanišča za čolne na električni pogon (EČO); ker na otoku ni stalno nameščen 
oskrbnik, se mora zagotavljati mesto priveza na obali jezera. Gra za eno pristanišče, lokacija umestitve je 
ali na Njivicah ali na Mlinem (poglavje 7.2.3). Obe lokaciji sta podrobneje obravnavani v nadaljevanju 
strokovne podlage.  
 
Obravnavana pobuda se nanaša na območje Njivice, na območju naravne vrednote Blejsko jezero 
(hidrološka, geomorfološka, geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), Bled - trstičje v 
Zaki (botanična in zoološka naravna vrednota lokalnega pomena), na območju kulturne krajine Bled - 
Ambient Bleda, arheološke dediščine Bled – Arheološko najdišče Blejsko jezero, v vplivnem območju 
državnega spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega spomenika. Območje izraža 
izrazito naravni značaj z ohranjeno »naravno obalo«. V krajinsko urbanističnih izhodiščih je predvideno 
ohranjanje »naravnega« značaja prostora, sanacija obale z uporabo naravnih materialov in preusmerjanje 
sprehajalcev na poti (povzeto iz dopolnila k strokovnim podlagam Krajinsko urbanistična izhodišča za 
urejanje obale Blejskega jezera - Predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno-izstopnih mest na Blejskem 
jezeru, izdelanega s strani Adkrajine d.o.o., 2013). 
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7.2.3 Izgradnja pristanišča za čoln na električni pogon na Mlinem (EČO) 

 
Na območju Mlina je predviden pristan za električni čoln za oskrbo otoka, za katerega ne bi bilo potrebno 
posegov. Na tej lokaciji v naravi pristanišče dejansko že obstoji, nima pa še veljave v veljavnem OPN Bled. 
Trenutno je zaliv namenjen pletnam kot vstopno-izstopno mesto, poleg tega pa je pristanišče namenjeno 
tudi njihovemu vzdrževanju in obnavljanju. Gre za močno spremenjeno območje in lokacijo v urbanem 
okolju z velikim številom obiskovalcev, hkrati pa znotraj te lokacije ne prihaja do mešanja različnih rab na 
vodi (Adkrajine d.o.o., 2013).  
 
Obravnavana pobuda se nahaja na območju naravne vrednote Blejsko jezero (hidrološka, geomorfološka, 
geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), na območju kulturne krajine Bled - Ambient 
Bleda, arheološke dediščine Bled – Arheološko najdišče Blejsko jezero, v vplivnem območju državnega 
spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega spomenika Bled - Blejski otok.  
 

7.2.4 Izgradnja vstopno – izstopnega mesta na območju Mlina 

Na območju Mlina je predvidena gradnja vstopno – izstopnega mesta za električni čoln za potrebe turizma 
(hidrobus). Na tej lokaciji pristanišče že obstaja in je trenutno namenjeno pletnam kot vstopno-izstopno 
mesto, poleg tega pa je namenjeno tudi njihovem vzdrževanju in obnavljanju. Gre za močno spremenjeno 
območje in lokacijo v urbanem okolju z velikim številom obiskovalcev, hkrati pa znotraj te lokacije ne prihaja 
do mešanja različnih rab na vodi (Adkrajine d.o.o., 2013). 
 
Obravnavana pobuda se nanaša na območju naravne vrednote Blejsko jezero (hidrološka, geomorfološka, 
geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), na območju kulturne krajine Bled - Ambient 
Bleda, arheološke dediščine Bled - arheološko najdišče Blejsko jezero, v vplivnem območju državnega 
spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega spomenika Bled - Blejski otok. 

7.2.5 Izgradnja 10 privezov za športne jadrnice na območju Male Zake (iztok Mišce) 

Obravnavana pobuda se nanaša na območje Mišce in območje pod Višcami, na območju naravne vrednote 
Blejsko jezero (hidrološka, geomorfološka, geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), na 
območju kulturne krajine Bled - Ambient Bleda, arheološke dediščine Bled - arheološko najdišče Blejsko 
jezero, v vplivnem območju državnega spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega 
spomenika Bled - Blejski otok. 
 
Jadralni klub potrebuje priveze na vodi, saj nekatere jadrnice zaradi tehničnih lastnosti (fiksna kobilica) niso 
primerne za vsakokratno spuščanje in dvigovanje iz jezerske vode. V preteklih letih je bilo na jezeru 
privezanih na bojah do 16 jadrnic.  
 
Izgradnja 10 privezov za športne jadrnice se predlaga na 4 načine. 
Predlog A obravnava obstoječe stanje s privezovanjem na obalo, za katerega se je izkazalo, da sje za 
posamezne obremenitve problematično. Po predlogu B se športne jadrnice privezuje na boje (glavno in 
pomožno), po predlogu C pa na ponton (plavajoči pomol). Noben način privezovanja ne predvideva 
vsakokratnega metanja sidra na dno jezera. Bi se pa s tem zmanjšala frekvenca prehodov vstopno-
izstopnega mesta in srečevanje s kopalci. Lokacija za B in C predlog je enaka. Predlog D pa obravnava 
spremembo kopalnih voda in plovbnega območja v Mali Zaki.  
 
Pri predlogu B je vsak vez na bojo potrebno sidrati z glavno sidrno utežjo in pomožno za plovilom. Za tak 
način veza potrebujemo 10 uteži cca 75 kg in 10 uteži cca 45 kg, ker v nasprotnem primeru veter obrača 
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plovilo okrog boje in mora biti razmak med bojami zaradi možnih trkov minimalno 15 m. Okvirne dimenzije 
sidrišča so na grafiki. Jadrnico se priveže na sidrno utež in pomožno za plovilom. 
 
Pri predlogu C se jadrnice veže na ponton. Gre za plavajoči pomol na vodi, ki predstavlja dostopno točko za 
plovila. Vez na pontonu je varnejši in zasede manj prostora. Za njegovo izvedbo potrebujemo 6 sidrnih uteži 
cca 500 kg. Na ponton se jadrnice vežejo brez uporabe boj ali sider.  
 

 
Slika 27: Grafiki B (leva) in C (desna) prikazujeta stanje s predlogom načina priveza (Jadralni klub Bled, 2021). 

Pri spodnjem predlogu D je podan nov predlog ureditve plovbnega režima v Mali Zaki, posredovan s strani 
Jadralnega kluba Bled. Predlog predstavlja ločen del za kopalce (rt Krvica) s potapljaškim vstopno-izstopnim 
mestom (območje ustrezno označiti in opremiti). Srednji del je prvenstveno veslaški del, severni prostor za 
ostale vodne športe (sup, kite, jadranje, itd). Ob prireditvah bi se uporabniki morali prilagoditi začasnemu 
režimu. Predlog bi bilo potrebno dogovoriti z vsemi uporabniki območja in ga tudi letno koledarsko 
usklajevati. 
 

 
Slika 28: Grafika D prikazuje predlog nove ureditve prostora (Jadralni klub Bled, 2021). 

 
V natečajni rešitvi za Veslaški center je bila predvidena renaturacija Mišce kot naravnega vodnega habitata, 
ki (še) ni bila realizirana (povzeto iz dopolnila k strokovnim podlagam Krajinsko urbanistična izhodišča za 
urejanje obale Blejskega jezera - Predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno-izstopnih mest na Blejskem 
jezeru, izdelanega s strani Adkrajine d.o.o., 2013). 

7.2.6 Izgradnja vstopno-izstopnega mesta za čolne na električni pogon / EVI v Veliki Zaki 

Obravnavana pobuda se nahaja v Območju Velika Zaka, na območju naravne vrednote Blejsko jezero 
(hidrološka, geomorfološka, geološka in zoološka naravna vrednota državnega pomena), na območju 

Legenda: 

                         Koridor športnih veslaških čolnov 

                         Plovbno območje 

Legenda: 

                         Koridor športnih veslaških čolnov 

                         Plovbno območje 
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kulturne krajine Bled - ambient Bleda , arheološke dediščine Bled - arheološko najdišče Blejsko jezero, v 
vplivnem območju državnega spomenika Bled – Blejski grad ter v vplivnem območju državnega spomenika 
Bled - Blejski otok.  
 
Predlog ukrepa je izgradnja vstopno-izstopnega mesta za čolne na električni pogon (EVI), za hidrobus, ki 
vozi turiste na relaciji obala – Blejski otok. Pri hidrobusu je problematično predvsem to, da je potreben 
bočni privez na obalo, kar pomeni gradnjo oziroma degradacijo obale v dolžini vsaj 10 m. Na tej lokaciji 
obstaja že vstopno-izstopno mesto za pletne (PP). Predlog je umeščen v zalivu Velika Zaka, kar je 
podrobneje obravnavano v nadaljevanju strokovne podlage.  
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7.3 Obstoječi privezi – sprememba števila ali kategorije privezov  

Gre za obstoječa vstopno – izstopna mesta, pri katerih gre za koriščenje obstoječe infrastrukture in so veljavne lokacije pristanišč, čolnarn in vstopno-
izstopnih mest za čolne v veljavem OPN Bled.  Na Slika 22 so ta pristanišča prikazana z zeleno barvo.  

Tabela 26: Lokacije obstoječih privezov in spremembe števila ali kategorije privezov. 

Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Pristanišča za 

pletne / PP 

12 Kazina 8 

Obstoječih 10 mest iz 

Zdraviliškega parka se ukine in 

nadomesti na dveh lokacijah, 

(Velika Zaka 2, Kazina 8), kjer že 

obstoji vstopno-izstopno 

mesto. 

Tu že obstojijo vstopno-izstopna 

mesta s podlago v veljavnem OPN 

(Velika Zaka 2, Kazina 6) in je za 

njih izdano vodno dovoljenje 

ARSO št. 35534-5/2014-8 z dne 

21.8.2014. 

Gre samo za prekategorizacijo. 

Potrebna je odstranitev 

obstoječih rink za privezovanje, ki 

presegajo število predlaganih. 

 
3 Velika 

Zaka 

2 
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Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Pristanišča za 

čolne  

8 Ribiška 

družina 

8 Obstoječe (prej 6 pristanišč in 2 

vstopno-izstopni mesti). Izdano 

je vodno dovoljenje ARSO št. 

35534-5/2014-8 z dne 

21.8.2014. 

Gre samo za prekategorizacijo. 

Dodaten poseg ni potreben.  

Gre za odstranitev lesenih letev, 

za t.i. odprtje pristana. Drugih 

posegov ni. 

 

Vstopno-izstopna 

mesta za pletne / 

PVI 

24 Mala 

Zaka 

1 Iz obstoječih 4 se zmanjša na 1. Dodaten poseg ni potreben. Na 

obali je celo 5 privezov (določeni 

so sicer samo 4) in je za njih izdano 

vodno dovoljenje ARSO št. 35534-

5/2014-8 z dne 21.8.2014. 

Odvečne priveze - inox rinke (4), 

se odstrani. 
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Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

13 Severni 

del 

Blejskega 

otoka 

7 Iz obstoječih 4 se poveča na 7 

na že obstoječem pomolu. 

Za vstopno-izstopno mesto 

oziroma pomol je pripravljen 

projekt vzdrževalnih del. Na 

pomolu je dovolj prostora, da se iz 

obstoječih 4 poveča na 7 mest; s 

posegom se ne predvideva 

dodatnih obremenitev izven 

obstoječe grajene obale otoka. 

Izdano  je vodno dovoljenje ARSO 

št. 35534-5/2014-8 z dne 

21.8.2014.  

5 Vila 

Prešeren 

1 Nov privez na mestu 

obstoječega grajenega roba 

obale (obstoječi lokaciji Pod 

Kazino (6 mest) in Velika Zaka 

(2 mesti) se ukineta). 

Gre sicer za obstoječe vstopno-

izstopno mesto, ki pa nima 

podlage v veljavnem OPN. Novi 

posegi niso predvideni, gre za 

obstoječo rinko na grajenem robu 

obale s stopnicami in nima 

podanega vodnega dovoljenja. 

 
1 Zdraviliški 

park 

5 Obstoječe pristanišče se 

prekategorizira v vstopno-

izstopno mesto (obstoječih 10 

PP, predlog 5 PVI). 

Obstoječe pristanišče se 

prekategorizira v vstopno-

izstopno mesto in se zmanjša iz 

obstoječih 10 mest na 5, kar 

pomeni zmanjšanje vplivov na 

obalo jezera. Izdano  je vodno 

dovoljenje ARSO št. 35534-

5/2014-8 z dne 21.8.2014. 

Odvečne priveze – inox rinke se 

odstrani (5). 
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Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Pristanišča za 

čolne / ČP 

7 Sodniški 

stolp 

10 5 obstoječih ČP, 5 novih ČP. 5 novih mest; privezi v praksi 

obstojijo že 10 let, vse od 

izgradnje sodniškega stolpa. 

(možno je privezati celo 14 plovil – 

14 inox rink). Izkazuje se, da ti 

privezi niso okoljsko 

problematični, saj koristijo 

obstoječo infrastrukturo 

sodniškega stolpa in ne posegajo v 

naravno grajeno obalo. Za njih je 

izdano tudi vodno dovoljenje št. 

35534-7/2016. Odvečne priveze – 

inox rinke se odstrani (4) na 

vzhodnem delu sodniškega stolpa, 

kjer je trstišče. Zaradi njegove 

zaščite in potrebe po ohranjanju, 

se namesti tudi opozorilna tabla 

oz. tabla za ozaveščanje, ki 

nakazuje bližino trstičevja in 

njegov pomen.   

 

6 Vila Bled 3  

 

Namesto prej 2 vstopno-

izstopni mesti za lesene čolne 

na vesla Mlino in 3 Pod Kazino, 

se dodaja 3 ČP. 

Namesto prej 2 vstopno-izstopnih 

mest za lesene čolne na vesla 

Mlino in 3 Pod Kazino; gre za 

optimizacijo lokacije z obstoječo 

pristaniško infrastrukturo, na 

kateri je že izdano vodno 

dovoljenje ARSO št. 35534-

5/2014-8 z dne 21.8.2014. Predlog 

zato ne predstavlja dodatne 

okoljske obremenitve. Pomol bi 

omogočal celo do 6 privezov (6 

inox rink). Odvečne inox rinke (3) 

se odstrani oziroma zapečati.  

 



LIMNOS POROČILO 

 

66 
 

Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Vstopno-izstopna 

mesta za čolne na 

vesla / ČVI 

13 Severni 

del 

Blejskega 

otoka 

 

 

15 Skupno število privezov 22 na 

lokacijah Mlino, Kazina, Ribiška 

družina se zmanjša zgolj na 

lokacijo severni del Blejskega 

otoka s 15 privezi. 

Gre samo za ukinitev vstopno-

izstopnih mest na obali jezera 

(Mlino, Kazina, Ribiška družina), 

kar pomeni zmanjšanje 

obremenitve in pritiska na obalo – 

na Severnem delu Blejskega otoka 

je 15 že obstoječih mest in za njih 

je že podano vodno dovoljenje št. 

35534-5/2014. 

 
24 Mala 

Zaka 

3 Gre za obstoječo lokacijo 

vstopno-izstopnih mest za 

veslaške katamarane na mestu 

prej vstopno-izstopnih mest za 

pletne. 

Skladno z veljavnim OPN. Za njih je 

že podano vodno dovoljenje št. 

35534-5/2014. Predlog zato ne 

predstavlja dodatne okoljske 

obremenitve. Ni novih posegov. 
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Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Pristanišča za 

čolne na električni 

pogon / EP 

13 Severni 

del 

Blejskega 

otoka 

1 Predhodno souporaba privezov 

pleten. 

Skladno z veljavnim OPN. Ni novih 

posegov. Zanj že podano vodno 

dovoljenje št. 35534-5/2014. 

 
22 Zahodni 

del 

Blejskega 

otoka (za 

oskrbo 

Blejskega 

otoka) 

2 1 novo. Projektna dokumentacija ne 

obstaja – že sedaj je prostor za 2 

plovili. 
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Kategorija ID Lokacija  Število 

oz. opis 

Komentar sprememb Opomba / Predviden poseg Slika 

Vstopno-izstopna 

mesta za čolne na 

električni pogon / 

EVI 

12 Kazina 1 Predhodno souporaba privezov 

pleten. 

Skladno z veljavnim OPN. Ni novih 

posegov. Vodno dovoljenje št. 

35534-5/2014. 

 
Slike so od Občine Bled, 2021.  
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8 Opredelitev vplivnega območja posega 

Vplivna območja so razdeljena glede na lokacije posegov.  
 
Tabela 27: Vplivno območje posegov. 

Kategorija Vplivno območje 
Vpliv  

Pristanišče za čolne Vila 
Beli dvor 

V radiju 50 m Makrofiti, BN, drstišča, obrežna zarast 

Pristanišče za čoln na 
električni pogon Njivice 

Celotni zaliv Njivice Makrofiti, BN, drstišča, obrežna zarast, 
plitvine, naravne vrednote, mirna 
območja, raki 

Pristanišče za čoln na 
električni pogon Mlino 

Zaliv Mlino Makrofiti, BN, drstišča, iztok iz jezera 

Vstopno-izstopno mesto 
za čolne na električni 
pogon Mlino 

Zaliv Mlino Makrofiti, BN, drstišča, iztok iz jezera 

Sidrišče jadrnic v Mali zaki  
-iztok Mišce 

Zaliv Mala Zaka - iztok Mišce Makrofiti, BN, drstišča, obrežna zarast, 
dotok cevovoda Radovna, naravne 
vrednote, mirna območja, raki 

Vstopno-izstopno mesto 
za čolne na električni 
pogon Velika Zaka 

Celotni zaliv Velika Zaka Makrofiti, BN, drstišča, dotok Solznika, 
naravne vrednote, mirna območja, raki 

9 Opis potrebnih vzdrževalnih del po izvedbi posega 

Posegi bodo v večini povzročali stalne motnje in vplive. Ker gre z izgradnjo novih čolnarn, privezov in 
vstopno-izstopnih mest do uvedbe novih/dodatnih plovnih poti, bodo vplivi stalno prisotni. Enkraten poseg 
bi lahko definirala predloga B in C pri sidriščih za jadrnice (točka 7.2.3), v zalivu Mišce, vendar s trajnimi 
posrednimi vplivi plovbe jadrnic. 
 
Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru 
ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa 
nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in 
priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko omeji 
ali prepove plovbo (Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
20/2016, 27/2020, 33/2020). 
 
Vsak novi infrastrukturni objekt bo potrebno tudi vzdrževati, kar lahko močno vpliva na kakovost vodnega 
telesa. Materialov in snovi (npr. za premaze), ki bi poslabšali ekološko in kemijsko stanje vode v Blejskem 

jezeru, naj se ne uporablja.  
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10 Ocena vpliva posega na stanje voda 

Na podlagi podrobnejše analize obstoječega stanja, ki je podana v Poglavju 3, je bila izdelana kategorizacija 
Blejskega jezera, ki določa 4 kategorije za izvajanje posegov. Kategorije smo določili glede na razred 
spremenjenosti obale in glede na prisotnost naravnih vrednot, območij vodnih rastlin, trstišč, drstišč, 
območij plitvin in območij, kjer je mešanje tekoče in stoječe vode (večji pritoki v jezero). V kolikor je obala 
v 1 ali 2 razredu hidromorfološke spremenjenosti obale in/ali je prisoten katerikoli od prej naštetih 
elementov, je območje uvrščeno v cono A. V kolikor je obala v 3 razredu hidromorfološke spremenjenosti 
obale, je območje uvrščeno v cono B. V kolikor je obala v 4 razredu hidromorfološke spremenjenosti obale, 
je območje uvrščeno v cono C. Cono D smo določili na podlagi drugih rab vode, kjer so posegi dovoljeni v 
skladu z rabo vode.  
 
Glede na obstoječe stanje smo VTJ Beljsko jezero (SI1128VT) kategorizirali v 4 razrede: 

        Cona A (razred 1 in razred 2 glede na oceno hidromorfološke spremenjenosti obale – posegi niso 
dovoljeni, ker gre za naravno obalo (razred 1 in 2 spremenjenosti obale), in/ali na območjih vodnih rastlin, 
trstišč, drstišč, naravnih območij, območij plitvin in območij, kjer je mešanje tekoče in stoječe vode (večji 
pritoki v jezero).  

       Cona B (razred 3 glede na oceno hidromorfološke spremenjenosti obale)– le izjemoma dovoljen poseg, 
kateremu je potrebno podati strokovno mnenje, da je to res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da 
ni možnosti, da bi se lahko uporabila že obstoječa konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, 
naj se na tem območju novih posegov ne izvaja (DRSV, 2021). Če že, naj bo poseg izveden z obsežnejšimi 
omilitvenimi ukrepi, ki ne bodo le omilili negativnih vplivov novih posegov, temveč bodo omogočili tudi 
občutno izboljšanje obstoječega hidromorfološkega stanja jezera. Pri tem naj se posegi na te odseke 
umeščajo na način, da so čim dlje oddaljeni od odsekov, ki so v boljšem stanju (razred 2, razred 1).  

       Cona C (razred 4 glede na oceno hidromorfološke spremenjenosti obale) – poseg je dovoljen ob 
upoštevanju vseh tehničnih načel za zmanjšanje negativnih vplivov in izvedbo sonaravnih tehničnih rešitev, 
pri čemer se za vse nove posege predvidijo in izvedejo omilitveni ukrepi. Slednji se izvedejo ali na odsekih, 
ki so uvrščeni v razred 4, ali na odsekih, ki so uvrščeni v razred 3.  

       Cona D – območja drugih rab vode (npr. območja kopalnih voda, območje ciljne tribune) – z novimi 
posegi na teh območjih bi morali omejiti ali prepovedati obstoječo rabo. Gre za območja, kjer se mora 
ohranjati obstoječa raba. Npr. v kopalnih vodah novi posegi za vstopno-izstopno mesto ne morejo biti 
dovoljeni - so pa dovoljeni za zmanjšanje stika kopalcev s sedimentom ali sonaravno sanacijo brežine. 
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Če to skupaj združimo na karto, dobimo spodnjo karto, ki je tudi v prilogi 7.0.

 
Slika 29: Cone jezera, kjer so dovoljeni posegi oziroma, kjer ni dovoljeno poseganje. 

V kolikor se gradi na odsekih, ki so umeščeni v cono B in C, je smiselno podati strokovno mnenje, da je to 
res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se lahko uporabila že obstoječa 
konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se novih posegov ne izvaja (DRSV, 2021). 
 
Glede na kategorizacijo je bila izdelana tudi podrobnejša presoja vplivov na ekološko stanje voda. Ocena 
ekološkega stanja vodnega telesa se določi po načelu »najslabši določi stanje«, kar pomeni, da najslabše 
ocenjeni element kakovosti določi stanje, to pa je lahko tudi fizikalno-kemijski element kakovosti in ne le 
BEK (Urbanič, 2011). 
 
Za ocenjevanje stopnje vpliva gradnje predvidenih posegov na ekološko stanje VTJ Blejsko jezero 
(SI1128VT) je uporabljena petstopenjska lestvica z ocenami v razponu kvantitativnih vrednosti od A do E. 
Uporabljena lestvica ne sovpada z oznakami za oceno vplivov, ki so določene skladno z Uredbo o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 
73/05). 

 
Tabela 28: Izhodišča in metode ocenjevanja vplivov posega na ekološko stanje VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). 

Ocena vpliva Opis merila 

velik pozitiven vpliv A  načrtovani posegi izboljšujejo obstoječe stanje 
 

majhen pozitiven 
vpliv 

B  načrtovani posegi imajo majhen pozitiven vpliv 
 

ne povzroči vpliva  C načrtovani posegi nimajo vpliva na obstoječe stanje 
 

majhen negativen 
vpliv 

D  negativen vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in 
živalstvo ter njihove habitate med gradnjo je majhen 

vpliv je uničujoč – 
velik negativen vpliv 

E  negativen vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in 
živalstvo ter njihove habitate med gradnjo je zelo velik, porušeno je 
naravno ravnovesje; z ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti 
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Vplivi predvidenih posegov na hidromorfološke elemente: 
Noben od predvidenih posegov nima vpliva na:  

 količino in dinamiko vodnega toka,  

 zadrževalni čas,  

 povezavo s telesi podzemne vode,  

 spreminjanje globine jezera. 
 
Določeni posegi, ki so predvideni na jezeru pa bi imeli vpliv na: 

 količino, strukturo in substrat jezerskega dna in  

 predvsem na strukturo jezerske obale.  
 
Glede fizikalno-kemijskih elementov predvideni posegi nimajo predvidenih vplivov na 

 toplotne razmere, 

 slanost, 

 zakisanost, 
in na posebna onesnaževala.  
 
Določeni posegi, ki so predvideni na jezeru, pa bi imeli vpliv na splošne fizikalno-kemijske elemente: 

 neposredno na prosojnost, 

 kisikove razmere, 

 posredno na stanje hranil. 
 
Vplivi na biološke elemente kakovosti 
Glede vplivov na biološke elemente kakovosti, predvideni posegi nimajo predvidenih vplivov na: 

 taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona.  
 

Določeni posegi, ki so predvideni na jezeru, pa bi imeli vpliv na: 

 taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (makrofiti in fitobentos) - v skladu z 
WFD in Uredbo o stanju površinskih voda 

 taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev in 

 taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib.  
 

 
Vplivi so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju. 

10.1 Ocena vplivov drugih novih potencialnih posegov na ekološko stanje voda 

Na splošno je gradnja novih pomolov, čolnarn, podestov lahko problematična iz vidika slabšanja ekološkega 
stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT), zato je potrebno ohranjanje priobalnih zemljišč, obrežne vegetacije, 
naravnih bregov in diverzitete organizmov, kajti obalni pas je pomemben del jezerskega ekosistema, ki 
vpliva na stanje in kakovost vode v jezeru. Z vsakim novim posegom izničimo funkcijo priobalnega pasu in 
s tem odpornost vodnega ekosistema za ohranjanje kakovosti. Zato je potrebno potencialne nove posege 
v jezero čim bolj omejiti, saj vsak poseg pomeni morebitno spremembo (bodisi v združbi ali stanju) in lahko 
vpliva na celotno stanje jezera.  
Nove posege (poglavje 7.1) se lahko umešča le na način, da se ne umeščajo na območja rastišč makrofitov, 
ribjih drstišč, obrežne zarasti in plitvin (cona A) ter umeščajo na način (izjemoma cona B, cona C), da se 
negativni vplivi izničijo oziroma kvečjemu na način, da se za nove vplive opredelijo in izvedejo tudi celoviti 
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omilitveni oziroma kompenzacijski ukrepi (kot je npr. revitalizacija obale jezera), ki so predstavljeni v 
poglavju 12.  
 

10.1.1 Ocena vpliva drugih novih potencialnih posegov na hidromorfološke elemente kakovosti 

Potencialni novi posegi bi imeli negativen vpliv na spremenjenost obale. Umetna infrastruktura, ki bi bila 
izvedena za potrebe pristanov, bi prekrila in spremenila del brežine. Kljub temu da je večina (46%) obale 
VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) v 3. razredu ali 4. (10%) hidromorfološke spremenjenosti, bi se poslabšala 
obrežna funkcija in bi prišlo do izgube prvin naravnih vrednot (obrežna zarast, obstoječi koreninski sistem 
posameznih dreves, skrivališča, drstišča ter mikrohabitati za BN in MF).  
 
V splošnem pa velja, da imajo aktivnosti v vodi, kot so kopanje in čolnarjenje kratkotrajen vpliv na 
spremenjenost dna, saj prihaja do sezonskega premikanja substrata. Pri vstopanju kopalcev v vodo prihaja 
do, poleg kaljenja vode, sezonskega premikanja in hkrati poškodbe substrata. S tem mehansko poškodujejo 
mikrohabitate, ki so pomembni za preživetje, sestavo, številčnost in dobro delovanje priobalne litoralne 
združbe. Ker imajo kopalci sezonski vpliv na sediment in na takšen način uničevanje substrata, je potrebno 
omejiti njihov direkten stik z dnom jezera (urediti ozke lebdeče pomole vpete v brežino). Uničevanje 
substrata pomeni neposredni vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost makrofitov in bentoških 
nevretenčarjev ter s tem na končno oceno ekološkega stanja. Hkrati pa s kopalci prihaja do mehanskega 
uničenja vodnih in priobalnih rastlin, ki so pomemben dejavnik pri zaščiti jezera, saj s koreninskim sistemom 
opravljajo veliko funkcijo (samočistilna sposobnost, stabilizacija obale, privzem onesnažil, habitati,...).  
 
Čolnarjenje ima tudi manjši neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, saj prihaja do 
premikanja substrata. Vodni promet ima naslednje negativne učinke, predvsem v nizki vodi lahko pride do 
direktnega uničevanja vodnih rastlin s propelerjem (poškodbe, strig ali izkoreninjenje celotne rastline), 
povzročanja turbulenc in s tem dvigovanje sedimenta. Povzročanje valovanja poveča erozijo brega in 
motnost vode, kar vse neposredno vpliva na obrežne habitate.  
 
Izplutje in pristajanje plovil povzroča spremembe strukture jezerskega dna in dvigovanje sedimenta. V 
primeru, da je sediment onesnažen, pride tudi do poslabšanja kemijskega stanja voda. Z dvigovanjem 
sedimenta se lahko sprostijo fosforne spojine, ki so eden od ključnih dejavnikov, ki povzroča cvetenje alg.  
 
V nadaljevanju je podrobnejše prikazana južna obala VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), kjer je planiranih 
največ potencialnih novih posegov. 
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Slika 30: Obstoječe stanje na južni obali na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). 

Obstoječe stanje na južni obali VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) je trenutno v 3. razredu hidromorfološke 
spremenjenosti obale, približno 250 m obale pa celo v 2. kakovostnem razredu obale. Ta del obale spada v 
cono A, kjer novi posegi niso dovoljeni (Slika 29). Največji vpliv, bi lahko imeli posegi na morfološke 
elemente, t.j. strukturo in substrat jezerskega dna.  
 

 
Slika 31: Obstoječe stanje na pod Grand hotelom Toplice. 

Obala pod Grand hotelom Toplice je v 4. razredu hidromorfološke spremenjenosti obale. Ta del obale spada 
v cono D, kjer gre za mešanje rab vodnega prostora. Gradnja podesta bi imela vpliv na morfološke 
elemente, t.j. strukturo in substrat jezerskega dna, zaradi uporabe tramov, potrebnih za izvedbo podesta. 
Vpliv tramov (pilotov) se bo s časom zmanjšal zaradi posedanja v mulj. 

10.1.2 Ocena vpliva drugih novih potencialnih posegov na fizikalno-kemijske elemente kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo kar bo povzročilo kalnost vode s tem 
pa bi nastali tudi vplivi na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda 
(kratkotrajen vpliv D). 
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Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in kisikove razmere. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita 
krap in tudi rdečeoka, povzroča sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. V VTJ 
Blejskem jezeru (SI1128VT) vplivata na toplotne razmere vreme in prosojnost. Če je slabša prosojnost, se 
še bolj segrejejo zgornje plasti, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji 
prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zg. plasti še 
bolj tople, sp. še hladnejše), to pomeni, da je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša 
prehajanje kisika v globje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri 
dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu, spet 
pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki 
seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični 
pogoji) v določene netopne snovi (majhen negativen vpliv na hranila - D). 
 
Zakisanost v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT) ne bo težavna, ker je zaradi apnenčastega okolja toliko 
karbonatov, da je puferska stabilnost velika, da se ph ne bo spreminjal omembe vredno. 
 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebni onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače posegi 
naj ne bi imeli vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  

10.1.3 Ocena vpliva drugih novih potencialnih posegov na biološke elemente kakovosti 

Vse novogradnje na priobalnem pasu bi povzročile tudi kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. 
Te bi vplivale npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo 
kalnost vode, s tem pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda.  
 
Hkrati pa bi novi ukrepi nad vodno gladino trajno vplivali na senčenje vodnega prostora, kar pomeni 
omejeno rast makrofitov, ki preprečujejo razvoj mikroalg, saj za njih predstavljalo substrat. Poleg tega pa 
krap (poglavje 3.4.4) že tako dovolj obsežno prizadane makrofite, da vsi nadaljnji posegi predvideni na 
rastiščih makrofitov zato predstavljajo še večjo grožnjo za dodatno poslabševanje stanja jezera. 
 
Novi posegi bbi imeli negativen vpliv na obrežno zarast, zato naj se jih ne umešča tja, kjer je že prisotna 
obrežna zarast.  
 
Vodni promet ima naslednje negativne učinke, predvsem v nizki vodi lahko pride do direktnega uničevanja 
vodnih rastlin s propelerjem (poškodbe, strig ali izkoreninjenje celotne rastline), povzročanja turbulenc in 
s tem dvigovanja sedimenta. Povzročanje valovanja poveča erozijo brega in motnost vode, kar vse 
neposredno vpliva na taksonomsko sestavo in strukturo bioloških elementov kakovosti. Pri tem pa velja 
omeniti, da so rekreacijski čolni dovolj majhni za vstop v plitvo vodo, kjer je učinek motenj čolnov lahko 
izrazit, zlasti na območjih s finim dnom sedimenta (Klein 1997). Čolnarjenje je tudi pomembno gonilo za 
izkoriščanje obale v majhnem obsegu, ki ima lahko obsežne učinke na plitke vodne habitate zaradi 
kumulativnih vplivov v prostoru in času (Jordan et al. 2009; Sundblad in Bergström 2014; Eriander et al. 
2017). Po drugi strani čolnarjenje moti habitate, zato bi jih bilo potrebno zaščititi. Tukaj predvsem mislimo 
na vodni habitat Mišce, Njivice, zaliv Velike Zake in plitvina ob Veslaški promenadi. Tukaj bi bil vpliv na vodni 
ekosistem in posledično na ekološko stanje VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) največji. Gre za naravno okolje, ki 
ga je potrebno ohranjati, ne samo iz vodne strani ampak tudi s kopnega (čim širši varovalni pas oz. mirna 
cona brez plovbe, določitev kopalnih con, omejen dostop do brežine).  

 

asu izvajanja gradbenih del bi prišlo do kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vodo. Te 
suspendirane snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe 
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na dihalih rib in zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano 
prehranjevanje rib.  
 
V času gradnje obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriva, olj in drugih škodljivih in/ali 
strupenih snovi v vodo, ki bi imele za ribje populacije uničujoč vpliv.  
 
Če podrobneje pogledamo južno obalo VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), je na tej lokaciji prisotno nekaj 
obrežne zarasti, nekoliko daljši pas pa je prisotno območje makrofitskih združb. Posegi bi negativno vplivali 
na sestavo in številčnost vodnega rastlinja. Pri novih posegih bi prišlo do poškodbe obrežne zarasti in 
dreves, ki segajo v samo jezero, saj so pod koreninskimi prepleti pomembna skrivališča za ribe in druge 
vodne organizme. Hkrati so tukaj prisotne makrofitske združbe, ki so za ohranjanje dobrega ekološkega 
stanja zelo pomembne, saj privzemajo hranila in s tem vplivajo na kakovost vode. Z izgradnjo potencialnih 
pomolov bi se uničilo makrofitske združbe in fitobentos ter njihovo okolje. Z izgradnjo infrastrukture na 
vodni gladini bi prišlo do delnega senčenja, kar vpliva na lokalno osenčenost jezera, kar pomeni manj 
svetlobe v jezeru in slabše pogoje za rast makrofitov ter fitobentosa. Posegi lahko lokalno znižajo 
temperaturo površinske vode. Osenčen habitat otežuje rast vodnim rastlinam, vendar lahko nudi zatočišče 
določenim vodnim organizmom. V bližini so drstišča, kar lahko privede do trajne izgube naravnih habitatov. 
Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi, potrebna je 
izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je uničujoč. 
 
Če podrobneje pogledamo leseni podest, je na tej lokaciji prisotno rastišče makrofitskih združb. Poseg bi 
negativno vplival na sestavo in številčnost vodnega rastlinja. Z izgradnjo podesta se bo uničilo makrofitske 
združbe in fitobentos ter njihovo okolje. Z izgradnjo podesta na vodni gladini bi prišlo do delnega senčenja, 
kar vpliva na lokalno osenčenost jezera, kar pomeni manj svetlobe v jezeru in slabše pogoje za rast 
makrofitov ter fitobentosa. Lokalno lahko zniža temperaturo površinske vode, kar je manj ugodno za MF. 

10.1.4 Kumulativni vpliv - trajni neposredni vpliv D ali E 

Če podrobneje pogledamo južno obalo VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), kjer se pričakuje največ 
potencialnih novih posegov, bo kumulativni vpliv uničujoč (trajni velik negativen vpliv E), saj območje spada 
v cono A, kjer novi posegi, zaradi prisotnosti obrežne zarasti in bioloških elementov kakovosti, niso 
dovoljeni. Vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate med 
gradnjo je zelo velik, porušeno je naravno ravnovesje; z ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti. 
 
Če podrobneje pogledamo leseni podest pod Grand hotelom Toplice, je kumulativni vpliv negativen (D / E, 
odvisno od načina izvedbe podesta in kakšen bo vpliv na morfološke elemente). Gre za območje makrofitov, 
ki se jih ne more nadomestiti z omilitvenimi ukrepi, zato je ohranjanje le-teh izrednega pomena. Poseg bo 
zaradi senčenja vodne površine vplival na spremenjenost značilnosti habitatov, tako na zgradbo in 
delovanje združb organizmov (fitobentos, makrofiti, bentoški nevretenčarji in ribe).  

10.2 Ocena vplivov novih privezov, z večjim posegom na brežino ali dno jezera na 
ekološko stanje voda 

V tem poglavju so obravnavani vsi privezi, ki so predmet presoje. 

10.2.1 Pristan Vila Beli Dvor 

Poseg 7.2.1 je predviden na obali, ki ima trenutno 3. razred hidromorfološke spremenjenosti obale. Obala 
je iz betonskih podpornih zidov. Na lokaciji gre za obstoječe podporne zidce. Poseg je predviden na območju 
makrofitske združbe in je uvrščen v cono A, kjer posegi niso dovoljeni.  
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Slika 32: Obstoječe stanje pri Vili Beli Dvor. 

10.2.1.1 Ocena vplivov novega priveza pri Vili Beli Dvor na hidromorfološke elemente kakovosti  

1. Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C - ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva).  
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 

 

2. Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (C - ni vpliva). 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (C - ni vpliva). 
Gradnja pomola po navedbah investitorja ne bi imela stika z jezerskim dnom, zato nanj ali na njegovo 
strukturo ali substrat nima vpliva.  
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (D - majhen negativen vpliv). 
Poseg bi neposredno trajno vplival na strukturo jezerske obale, ker bi šlo za njeno sanacijo, stabilizacijo in 
omejitev posedanja obale. S tem in dodatno zasaditvijo avtohtone vegetacije se bodo sicer zmanjšali 
nekateri negativni zunanji vplivi na jezero (vnos materiala in substrata s prispevnih površin). Temelj za 
podkonstrukcijo pomola bi se po navedbah pobudnika povezal z izvedbo rekonstrukcije betonskega 
podpornega zidu. Kljub temu, bi hidromorfološka spremenjenost obale ostala v tretjem razredu, ker gre za 
umetno infrastrukturo, ki bi prekrila del brežine.  

10.2.1.2 Ocena vplivov novega priveza pri Vili Beli Dvor na fizikalno-kemijske elemente 
kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi 
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo kalnost vode, s tem 
pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv 
D). 
 
Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in kisikove razmere. Na dvigovanje sedimenta vplivajo plovba, 
nasedanje plovil, itd. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in tudi rdečeoka, povzroča 
sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na toplotni režim. 
Če je slabša prosojnost, se še bolj segrejejo zgornje plasti, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v 
primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša 
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slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni, da je mešanje vode različnih 
plasti težje. Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika v globje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, 
slabša kot je prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene 
spojine fosforja, ki so v sedimentu spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet 
"pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik in spet se lahko sprošča 
fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (majen negativen vpliv 
na hranila - D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C) v primerjavi z majhnim deležem brežine, ki je predmet 
posega, s prosto vodno površino v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentraicjo posebnih onesnaževal (vpliv C).  

10.2.1.3 Ocena vplivov novega priveza pri Vili Beli Dvor na biološke elemente kakovosti 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C -ni vpliva). 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (E - velik negativni vpliv) 
Na tej lokaciji je prisotne nekaj obrežne zarasti, nekoliko daljši pas pa je prisotno območje makrofitskih 
združb. Poseg bi negativno, trajno vplival na sestavo in številčnost vodnega rastlinja. Pri sanaciji bi prišlo do 
poškodbe obrežne zarasti in dreves, ki segajo v samo jezero, saj so pod koreninskimi prepleti pomembna 
skrivališča za ribe in druge vodne organizme. Hkrati so tukaj prisotne makrofitske združbe, ki so za 
ohranjanje dobrega ekološkega stanja zelo pomembne, saj privzemajo hranila in s tem vplivajo na kakovost 
vode. Z izgradnjo pomola bi se uničilo makrofitske združbe in fitobentos ter njihovo okolje.  
 
Z izgradnjo pomola bi prišlo do delnega senčenja. Poseg bi vplival na lokalno osenčenost jezera, kar pomeni 
manj svetlobe v jezeru in slabše pogoje za rast makrofitov ter fitobentosa. Lokalno lahko zniža temperaturo 
površinske vode. Osenčen habitat otežuje rast vodnim rastlinam, vendar lahko nudi zatočišče določenim 
vodnim organizmom. Makrofiti hitreje rastejo ob višji temperaturi. Poleg tega pa krap (poglavje 3.4.4) že 
tako dovolj obsežno prizadane makrofite, da vsi nadaljnji posegi predvideni na rastiščih makrofitov  zato 
predstavljajo še večjo grožnjo za dodatno poslabševanje stanja jezera. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (E - velik negativni vpliv). 
Obravnavana lokacija je glede sestave in številčnosti BN zmerno pestra (BIBN20), tako da bi se s posegom 
izgubil pomemben habitat za BN, ki zmanjšujejo organsko onesnaževanje oziroma so pomemben člen pri 
samočistilni sposobnosti voda in pomemben člen pri zagotavljanju zmernega ekološkega stanja VTJ 
Blejskega jezera (SI1128VT). 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (E - velik negativni vpliv). 
Pri sanaciji obrežne zarasti (z mešano avtohtono vegetacijo) in obnovi zidu je pomembna ohranitev dreves, 
ki segajo v samo jezero, saj so pod koreninskimi prepleti pomembna skrivališča za ribe in druge vodne 
organizme. Med samo izvedbo (gradnja in sanacija) lahko pride do kratkotrajnih motenj obrežnega vodnega 
življenja. Betoniranje za namene sanacije ali celo podaljšanja utrjene obale bi vplivalo na vodne organizme 
tudi na daljši rok, če bi bil raven betonski zid brez skrivališč ali obrežne zarasti.  
 
Glavni problem pa tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč (rdečeoke, ostriža in som). Ker gre za vodni 
prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je 
vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do trajne izgube naravnih habitatov. Trajne izgube določenih 
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naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi, potrebna je izvedba kompenzacijskih 
ukrepov, vpliv je bistven.  
 
V času izvajanja gradbenih del bi prišlo do kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vode. Te 
suspendirane snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe 
na dihalih rib in zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano 
prehranjevanje rib.  
 
V času gradnje obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriva, olj in drugih škodljivih in/ali 
strupenih snovi v vodo, ki bi imele za ribje populacije uničujoč vpliv.  

10.2.1.4 Kumulativni vpliv – velik negativni vpliv E 

Poseg bi bil umeščen na odsek obale, ki je v 3. razredu hidromofrološke spremenjenosti obale (po naši 
kategorizaciji v cono A; poglavje 10), kjer novi posegi niso dovoljeni (DRSV, 2021). Za poseg je potrebno 
podati strokovno mnenje, da je to res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se 
lahko uporabila že obstoječa konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se na tem 
območju novih posegov ne izvaja (DRSV, 2021). Nov pristan posredno vpliva tudi na razvoj dejavnosti v 
okolici (izplutje in pristajanje plovil ter plovba), kar s seboj prinese dodatne hidrološke in morfološke 
obremenitve. Plovba tudi direktno vpliva na makrofite in fitobentos. 
 
Vpliv posega je neposreden, z velikim negativnim vplivom (E), saj gre za izgradnjo pristana s trajnim vplivom. 
Poseg je predviden na območju rastišča makrofitov, ki jih ne more nadomestiti nov omilitveni ukrep, zato 
je ohranjanje le-tega izrednega pomena. Poseg bo zaradi senčenja vodne površine vplival na spremenjenost 
značilnosti habitatov, tako na zgradbo in delovanje združb organizmov (fitobentos, makrofiti, bentoški 
nevretenčarj in ribe). Bentoški nevretenčarji in ribe se najhitreje odzivajo na spremembe hidromorfoloških 
značilnosti, zato je tudi pričakovan vpliv na njih največji.  
 

10.2.2 Pristan za električni čoln (za oskrbo Blejskega otoka) na Njivicah  

Poseg 7.2.2 na Njivicah je predviden na obali, ki ima trenutno 3. razred hidromorfološke spremenjenosti 
obale. Poseg na območju Njivic je predviden na območju naravne vrednote lokalnega pomena, t.j. trstičje 
ob Blejskem jezeru v Zaki. Na tem območju je tudi prepovedana plovba, ker gre tudi za zelo plitev obalni 
pas (Slika 9). 

 
Slika 33: Območje naravne vrednote lokalnega pomena trstičje ob Blejskem jezeru v Zaki (PISO, 2021). 
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Poseg bi bil umeščen na odsek obale, ki je v 3. razredu hidromorfološke spremenjenosti obale, kjer so lahko 
novi posegi umeščeni zgolj izjemoma (cona B) (DRSV, 2021). Torej je potrebno podati strokovno mnenje, 
da je to res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se lahko uporabila že obstoječa 
konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se na tem območju novih posegov ne izvaja 
(DRSV, 2021). 
 

  
Slika 34: Obstoječe stanje na območju Njivic. 

Dolžina obrežnega pasu, kjer je zmerno stanje na Njivicah, je cca 140 m, zato je tudi umestitev skoraj 
nemogoča, ob predpostavki, da naj bodo objekti vsaj 50 m oddaljeni od odsekov, ki so ocenjeni s stanjem 
dobro oz. zelo dobro glede na spremenjenost obale. 
 

10.2.2.1 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln na Njivicah na hidromorfološke 
elemente kakovosti 

1. Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C - ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
2. Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera in na količino substrata jezerskega dna (velik negativni vpliv  - E). 
Ker gre za dokaj plitev litoralni pas, bi bila na tem delu posega lahko izvedena poglobitev jezera, v kolikor 
bi bil pristan izveden na obali. S takšno izvedbo pomola bi trajno in neposredno vplivali na globino jezera in 
hkrati tudi na količino substrata, saj bi šlo za njegovo premestitev. S premestitvijo bi uničili tako makrofite 
kot tudi bentoške nevretenčarje in drstišča za ribe, kar bi bistveno vplivalo na ekološko stanje VTJ Blejskega 
jezera (SI1128VT). Poleg tega je zaradi varnosti plovbe potrebno vzdrževati zadostno globino za varno 
plovbo. Vse spremembe strukture jezerskega dna imajo velik negativen vpliv na združbe vodnih organizmov 
(Lammert in Allan, 1999; Wyzga in sod., 2009; O'Hare in sod., 2006). V splošnem velja, da se pestrost in 
številčnost vodnih organizmov povečujeta glede na stabilnost substrata (ob prisotnosti organskih snovi) 
(Giller in Malmqvist, 1998). Spremembo zgradbe jezerskega dna in posledično združb vodnih organizmov 
povzročajo tudi vse dejavnosti, ki vplivajo na dvigovanje sedimenta (plovba, nasedanje plovil, itd.) 
 
Vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna (velik negativni vpliv - E). 
Poseg bi imel trajni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, predvsem, če bi bili izvedeni podporni 
stebri pristana in bi bila potreba po poglobitvi območja. Na tem območju jezera je mehak sediment, ki veča 
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diverziteto sedimenta v jezeru, ampak pomembno prispeva k povečanju diverzitete rastlinskih in živalskih 
vrst v in ob jezeru.  
 
Čolnarjenje ima tudi manjši neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, saj prihaja do 
premikanja substrata. Tudi tu je plitev obalni pas. Ob trenutnem stanju ta predel ni primeren za plutje, saj 
bi v plitvi vodi čolni lahko uničili vodno rastlinje in dvigovali substrat litoralnega (priobalnega) območja. 
Slednje bi imelo negativne posledice tudi na vodne nevretenčarje in ribe.  
 
Izplutje in pristajanje plovil povzroča spremembe strukture jezerskega dna in dvigovanje sedimenta. V 
primeru, da je sediment onesnažen, pride tudi do poslabšanja kemijskega stanja voda. Z dvigovanjem 
sedimenta se lahko sprostijo fosforne spojine, ki so eden od ključnih dejavnikov, ki povzroča cvetenje alg.  
 
Dviganje sedimenta lahko omejimo z umestitvijo pristana v večjo globino. Pri globini večji od 3 m je namreč 
dvigovanje sedimenta minimalno (Asplund, 1996b). 
 
Plovba in gradnja na tem območju bi s tem bistveno vplivala na ekološko stanje VTJ Blejskega jezera 
(SI1128VT).  
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (trajni velik negativni neposredni vpliv - E). 
Večji vpliv pa bi bil na spremenjenost obale. Umetna infrastruktura, ki bi bila izvedena za potrebe pristana, 
bi prekrila del brežine. Kljub temu da je na nekaterih delih obala v 3. razredu hidromorfološke 
spremenjenosti, bi se poslabšala obrežna funkcija in bi prišlo do izgube prvin naravnih vrednot (obrežna 
zarast, obstoječi koreninski sistem posameznih dreves, skrivališča, drstišča ter mikrohabitati za BN in MF).  
 

  
Slika 35: Obrežni pas na območju Njivic, ki je prepoznan kot blažilna cona in mirno območje, saj je pešpot oddaljena od vode 

(levo) in predvidena lokacija posega (desno). 

10.2.2.2 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln na Njivicah na fizikalno-kemijske 
elemente kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo kar bi povzročilo kalnost vode, s tem 
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pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv 
D). 
 
Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in kisikove razmere. Na dvigovanje sedimenta vplivata plovba, 
nasedanje plovil, itd. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje 
že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na toplotni režim. Ker gre tukaj 
za plitvine, je pričakovana slabša prosojnost (vpliv D). Če je slabša prosojnost, se še bolj segrejejo zgornje 
plasti, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). 
Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, 
spodnje še hladnejše), to pomeni da je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša 
prehajanje kisika v globje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri 
dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu spet 
pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki 
seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični 
pogoji) v določene netopne snovi (majhen negativni vpliv na hranila D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C) v primerjavi z majhnim deležem brežine, ki je predmet 
posega, s prosto vodno površino v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT). Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv 
C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebni onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 

10.2.2.3 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln (za oskrbo Blejskega otoka) na Njivicah 
na biološke elemente kakovosti 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 

 

Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (velik negativni trajni neposredni 
vpliv - E) 
V vodnem ekosistemu imajo vodne rastline ključno vlogo, saj vplivajo na zgradbo in delovanje jezerskih 
ekosistemov. Omogočajo privzem hranil in drugih onesnaževal ter so sestavni del prehranjevalnih verig v 
ekosistemu. Za vodne organizme so zelo pomembne iz vidika hrane, skrivališč, vzreje zaroda in zaviranja 
pretirane rasti alg. S svojo navzočnostjo vplivajo tudi na hitrost vodnega toka (v primeru jezer npr. blaženje 
valovanja), utrjujejo dno in breg ter s tem zmanjšujejo erozijo (Cook, Welch, Spencer 2016). Ker gre za 
najbolj plitev del VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), se tukaj najbolj bohoti vodno rastlinje.  
 
Gradnja priveza bi imela vpliv na makrofitske združbe in živež v njem. Tričevje je potrebno v največji meri 
ohranjati, saj je zelo dragocen habitat (relativno majhne površine glede na površino jezera), ki ima veliko 
funkcij za vse, kar je našteto v nadaljevanju, a je hkrati zaradi naravnih danosti v jezeru precej redek (hitro 
spuščanje obale, neprimeren substrat za ukoreninjenje ipd.). Trstičevje imajo za svoje življenjsko okolje 
številne ptice. To je okolje, kjer gnezdijo race, se zadržujejo žabe, pupki, ribe in njihove mladice ter različne 
vrste vodnih žuželk in njihovih ličink, vodne pršice, polži in školjke. Med drugim je habitat pomemben tudi 
iz vidika, da se organizmi tam lahko umaknejo pred stresorji, ki so prisotni drugod, drstišča itd. Rastline 
nudijo zavetje, hrano in senco živalim. Trstičevje za jezero predstavlja blažilno cono in je tako izrednega 
pomena, zato naj se ga ohranja v največji meri in s tem ohranja ekološko stanje jezera. Poleg tega pa krap 
(poglavje 3.4.4) že tako dovolj obsežno prizadane makrofite, da vsi nadaljnji posegi predvideni na rastiščih 
makrofitov zato predstavljajo še večjo grožnjo za dodatno poslabševanje stanja jezera. 
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Plovba v tem mirnem območju bi vplivala tudi na rast in razporeditev potopljenih makrofitov ter 
fitobentosa. Valovi lahko poškodujejo makrofite in vplivajo na njihovo odmrtje (puljenje korenin ali 
zasuvanje). Torej gradnja in plovba na Njivicah, kjer so prisotne plitvine, makrofitske združbe, fitobentos in 
trstičevje, bi imela negativen vpliv na celotno jezero.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (velik negativni trajni neposredni 
vpliv - E). 
Hidromorfološki posegi vplivajo na lastnosti BN. Z odstranjevanjem vegetacije pride do negativnega vpliva 
na vrstno sestavo in pestrost združb bentoških nevretenčarjev, saj se posredno poveča spiranje drobnih 
organskih delcev in hranil. Trstičevje skrbi za dotok kisika in hranil, saj je znano, da je drugače tik pod 
sedimenti voda slabše kakovosti in posledično revnejša z vrstami. Sedimentacija vpliva na podzemno favno. 
Zamuljevanje in gnitje je potrebno nasloviti s pravilnim upravljanjem jezera. Dviganje sedimenta na BN 
vpliva preko spremembe prehranjevalne verige (manjša rast makrofitov in fitobentosa) in spremembe 
habitata. Prav tako zaradi usedanja drobnih delcev (mulja) substrat postane neprimeren habitat za 
naselitev BN.  
 
Kopanje in čolnarjenje imata vpliv skozi celotno sezono (približno junij - september; odvisno od leta) kar je 
sočasno tudi izredno pomembno obdobje za razmnoževanje nekaterih bentoških nevretenčarjev, ki imajo 
del življenjskega cikla vezan tudi na kopenski ekosistem. Jajca, ki jih odlagajo bodisi tik pod gladino ali pa 
tik nad njo (brežine, kamni, rastlinje) so izredno občutljiva na motnje kot so npr. valovanje, vpliv kopalcev, 
itd. in za zaključitev razvojnega cikla potrebujejo prostor in območja, kjer stresorji niso prisotni. 
 
Valovanje, ki je posledica plovbe, pa povzroča premeščanje sedimenta, ki je posledično nestabilen in lahko 
z uničenjem habitata vpliva na združbe bentoških nevretenčarjev. 
 
Ohranjanje prodišč, neonesnaženosti in hidromorfološke nespremenjenosti vodnega telesa je ključno za 
doseganje območij z visoko biodiverziteto. Pristan za električni čoln spreminja vse te ključne dejavnike.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (velik negativni trajni neposredni 
vpliv - E). 
Poleg vplivov na obalo in obrežno zarast pa je kritična tudi bližina drstišč rdečeoke, ostriža in smuča, kjer se 
v skladu s smernicami ne sme graditi novih objektov. Zaradi vsega omenjenega gradnja novega pristanišča 
na lokaciji Njivice ni dopustna, saj bi močno škodila jezerskemu ekosistemu in bi to lahko močno vplivalo 
na dolgoročno ekološko stanje že tako prekomerno obremenjenega VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) in 
porušenje vzpostavljenega stanja.  
 
Čolni na električni pogon povrzočajo podvodni hrup, ki vpliva na organizme, ki živijo v in ob jezeru, saj jim 
to predstavlja stres.  
 
Valovanje vpliva tudi na ribe, ker gre za dvigovanje sedimenta in lahko vodi do zamašitev škrg in poškodbe 
kože, kar vodi v manjšo odpornost pred okužbami in padec imunskega sistema (več parazitov itd.). 

10.2.2.4 Kumulativni vpliv – uničujoč vpliv E 

Poseg bi bil umeščen na odsek obale, ki je v 3. razredu hidromofrološke spremenjenosti obale v dolžini cca. 
140 m, kjer so lahko novi posegi umeščeni zgolj izjemoma (DRSV, 2021). Po kategorizaciji jezera, glede na 
obstoječe stanje, je poseg umeščen v cono B, kjer so posegi dovoljeni le izjemoma. Za poseg je potrebno 
podati strokovno mnenje, da je to res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se 
lahko uporabila že obstoječa konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se na tem 
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območju novih posegov ne izvaja (DRSV, 2021). Ker morajo biti predvideni posegi oddaljeni od obale, ki je 
v 1. in 2. razredu vsaj 50 m ter od drstišča vsaj 50 m, prostora za poseg ni. Prav tako gre za obalo s strnjeno 
in sklenjeno mešano avtohtono vegetacijo, ki je izrednega pomena. Poseg ni dovoljen.  
 
Glede na to, da je alternativna lokacija že predlagana (poglavje 10.2.2.2), se močno odsvetuje izvedbo 
posegov na območju Njivic. 
 
Na Njivicah se ne sme graditi ničesar, niti na robu plitvine. Njivice so največji preostali del ohranjene, 
naravne brežine VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), zaradi položnih brežin (plitvin) z veliko ekološko 
vrednostjo in potencialom ter hkrati gre za zelo občutljiv ekosistem. Območje je izrednega pomena zaradi 
redkosti habitata (jezerska kreda in mulj) ter predstavlja pomembno območje za počitek, prehranjevanje, 
razmnoževanje itd. organizmov, ki živijo v in ob vodi. Tudi sicer je območje in zaledje relativno mirno, 
neurbanizirano, pot je odmaknjena od obale itd., zato je ključno, da se stremi izključno k ohranjanju čimbolj 
naravnega stanja in uvedbi zaščitnih ukrepov, ne pa h gradnji nove infrastrukture. Odstranitev plovil s tega 
dela jezera je z vidika ohranjanja naravnih vrednot zaželena oziroma kar nujno potrebna, saj bi s tem 
preprečili stihijsko urejanje obale zaradi dostopa čolna.  
 
Vpliv je neposreden, negativen in trajen (E). V to območje se ne sme umeščati dejavnosti, ki bi kumulativno 
negativno vplivale na poslabšanje hidromorfološkega stanja jezera. Umeščanje novega objekta v območje 
naravne vrednote lokalnega pomena zmanjšuje že tako omejen naravni prostor, ki ga združbe (makrofiti, 
fitobentos, bentoški nevretenčarji in ribe) za svoje delovanje potrebujejo. 

10.2.3 Pristan za električni čoln (za oskrbo Blejskega otoka) na Mlinem  

Bolj primerna lokacija za pristanišče za oskrbo Beljskega otoka bi bilo Mlino, kot pa Njivice (obravnavane v 
poglavju 10.2.2), saj tam pristanišče v naravi dejansko že obstoja, poleg tega pa je voda tam globlja in brez 
tako pestrih makrofitskih združb, kot so na območju Njivic. Na Mlinem je obala v 3. oziroma 4. razredu 
hidromorfološke spremenjenosti obale.  
 

 
Slika 36: Obstoječe stanje v zalivu Mlino. 

10.2.3.1 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln na Mlinem na hidromorfološke 
elemente kakovosti 

1. Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C - ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C -ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
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2. Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 
Vpliv na spreminjanje globine jezera (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (majhen negativni vpliv - D). 
Čolnarjenje ima neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, saj prihaja do premikanja 
substrata. Čolnarjenje bi lahko dvigovalo substrat litoralnega (priobalnega) območja. Slednje bi imelo 
negativne posledice tudi na vodne nevretenčarje in ribe.  
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (ni vpliva - C). 
Obala na tem delu (Mlinu) je v 3. oziroma 4 razredu hidromorfološke spremenjenosti. Pristan za električni 
čoln ne potrebuje novih posegov – gra za koriščenje obstoječe infrastrukture, tako da ne bi imel 
neposrednih vplivov na obalo. Valovanje, ki nastane zaradi vožnje čolna, lahko povzroča erozijo brega. Ker 
gre tukaj za tehnično stabilizirano obalo, ob njenem vzdrževanju vplivov na obalo ne pričakujemo.  

10.2.3.2 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln na Mlinem na fizikalno-kemijske 
elemente kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
Dvigovanje sedimenta zaradi vožnje s čolnom slabša prosojnost in kisikove razmere. Prav tako dviganje 
sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in 
slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na toplotni režim. Pričakovana je slabša prosojnost (vpliv D). Če je slabša 
prosojnost, se še bolj segrejejo zgornje plasti, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s 
stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode 
(zgornje plasti še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da je mešanje vode različnih plasti težje. 
Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika v globje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je 
prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, 
ki so v sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in 
nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v 
zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (majhen negativni vpliv na hranila D). 
 
Poseg ne bo plival na toplotne razmere (C), na zakisanost in slanost (ni vpliva -  C).  

 
2. Posebna onesnaževala : 
Poseg nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  

10.2.3.3 Ocena vplivov novega priveza za električni čoln na Mlinem na biološke elemente 
kakovosti 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (D- majhen negativni vpliv). 
Na tem delu ni obrežne zarasti, ker gre za betonsko obalo. V tem zalivu je tudi pestra makrofitska združba. 
Čolnarjenje bi lahko vplivalo na vodno rastlinje z dvigovanjem sedimenta, s tem bi povzročali kalnost in 
slabše habitate za vodno rastlinje.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (D- majhen negativni vpliv). 
Pristan je v bližini vzorčnega mesta BlBN09. Ta je glede na sestavo in številčnost BN najslabše ocenjeno VM 
na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). Razlog za to so hidromorfološke spremembe (betonski zid), bližina 
urbanizacije, ceste, ureditev turističnih objektov, povečanega števila ljudi/kopalcev ob vodi ter velikega 
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števila izplutij in pristajanj pletn. Občasna vožnja električnega čolna za oskrbo otoka ne bo imela bistvenega 
vpliva na BN. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (D - majhen negativni vpliv). 
Občasna vožnja električnega čolna za oskrbo otoka bo kratkotrajno motila življenjski prostor rib. V bližini 
so drstišča rdečeoke, soma, smuča, ostriža, jezerske postrvi in krapa.  
 
Območje Mlino že tako zaradi številnih dejavnosti (kopanje, plovbna pot, čolnarjenje, privezi za čolne, 
vzdrževanje pleten) povzroča trajne nemire v smislu plašenja rib, pa so te kljub temu prisotne, zato 
ocenjujemo, da ima vpliv le čolnarjanje v času drsti.  

10.2.3.4 Kumulativni vpliv - vpliv D 

Trenutno je zaliv v 3. oziroma 4. kakovostnem razredu. Ker je obala 3. kakovostnega pasu uvrščena v cono 
A, tam poseg ni dovoljen. Preostali del obale pa je uvrščen v cono C, kjer je poseg dovoljen ob upoštevanju 
tehničnih načel za zmanjšanje negativnih vplivov in izvedbo sonaravnih tehničnih rešitev, pri čemer se za 
vse nove posege predvidijo in izvedejo omilitveni ukrepi. Pristan za električni čoln na Mlinem nima 
bistvenega vpliva na poslabšanje stanja jezera, ker pristan že obstoji (gre za koriščenje obstoječe 
infrastrukture) in so v tem zalivu kljub temu že prisotni rastišče makrofitov in tudi drstišča. S tem 
ocenjujemo, da bo imelo v kumulativi majhen negativni vpliv (D). 

10.2.4 Vstopno – izstopno mesto za električni čoln (hidrobus)  

Poseg 7.2.4 na Mlinem je predviden na obali, ki ima trenutno 3. oziroma 4. razred hidromorfološke 
spremenjenosti obale.   
 
To pristanišče je trenutno namenjeno pletnam kot vstopno-izstopno mesto, poleg tega pa je namenjeno 
tudi njihovem vzdrževanju in obnavljanju. Ker gre za močno spremenjeno območje in lokacijo v urbanem 
okolju z velikim številom obiskovalcev, hkrati pa znotraj te lokacije ne prihaja do mešanja različnih rab na 
vodi, je to lokacija posega z najmanj vpliva na ekološko stanje Blejskega jezera (Adkrajine d.o.o.,2013). 
 

 
Slika 37: Obstoječe stanje v zalivu Mlino. 

Vstopno – izstopno mesto za električni čoln (hidrobus) pomeni najmanj 8x na dan vplutje in izplutje 
hidrobusa iz zaliva za potrebe turističnih voženj na Blejski otok. Hkrati pa vstopno – izstopno mesto za 
hidrobus potrebuje daljši grajen, dvignjen rob obale.   
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10.2.4.1 Ocena vplivov vstopno - izstopnega mesta za hidrobus na hidromorfološke elemente 
kakovosti 

1. Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C - ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C -ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
2. Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 
Vpliv na spreminjanje globine jezera (majhen negativni vpliv - D). 
Ker ne gre za globok litoralni pas, bi bila lahko na tem delu zaliva potrebna izvedba poglobitve jezera. S 
takšno izvedbo pomola bi bistveno vplivali na globino jezera in hkrati tudi na količino substrata, saj bi šlo 
za njegovo premestitev. S premestitvijo bi lahko uničili rastišče makrofitov, odvisno od mikrolokacije 
posega. 
 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (majhen negativni vpliv - D). 
Poseg bi imel vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, predvsem, če bi bili izvedeni podporni stebri za 
izvedbo vstopno – izstopnega mesta za hidrobus.  
 
Spremembo zgradbe jezerskega dna in posledično združb vodnih organizmov povzročajo tudi vse 
dejavnosti, ki vplivajo na dvigovanje sedimenta (plovba, nasedanje plovil, itd.). Čolnarjenje ima neposredni 
vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, saj prihaja do premikanja substrata. Tudi tu je plitev obalni 
pas in bi čolni lahko uničili vodno rastlinje in dvigovali substrat litoralnega (priobalnega) območja. Slednje 
bi imelo negativne posledice tudi na vodne nevretenčarje in ribe. Potrebno je zagotoviti nivo vode, ki ne 
dviguje sedimenta. Pri tem je potrebno upoštevati velikosti in hitrosti plovila, globine vode ter strukture 
jezerskega dna. 
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (majhen negativni vpliv - D). 
Obala na tem delu (na Mlinem) je v 3. oziroma 4 razredu hidromorfološke spremenjenosti. Umetna 
infrastruktura, ki bi bila izvedena za potrebe vstopno-izstopnega mesta, ki potrebuje daljši, grajen, dvignjen 
rob obale, bi pomenila izgubo direktnega stika vode z obalnim pasom.  
 
Valovanje, ki nastane zaradi vožnje hidrobusa, neposredno povzroča erozijo brega. Ker gre tukaj za 
tehnično stabilizirano obalo, ob njenem vzdrževanju, večjih vplivov na obalo ne pričakujemo.  
 

10.2.4.2 Ocena vplivov vstopno - izstopnega mesta za hidrobus na fizikalno-kemijske elemente 
kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo kalnost vode, s tem 
pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv 
D). 
 
Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in kisikove razmere. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita 
krap in tudi rdečeoka, povzroča sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. 
Prosojnost vpliva na toplotni režim. Pričakovana  je labša prosojnost (vpliv D). Če je slabša prosojnost, se še 
bolj segrejejo zgornje plasti, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji 
prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti 
še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje 
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poslabša prehajanje kisika v globje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, 
hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, ki so v 
sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja 
dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih 
slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (vpliv na hranila D). 
 
Poseg bo nebistveno vplival na toplotne razmere (C) v primerjavi z majhnim deležem brežine, ki je predmet 
posega, s prosto vodno površino v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT). Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv 
C).  

 
2. Posebna onesnaževala:  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 

10.2.4.3 Ocena vplivov vstopno - izstopnega mesta za hidrobus na biološke elemente kakovosti 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (D – majhen negativni vpliv). 
Na tem delu ni obrežne zarasti, ker gre za betonsko obalo. V tem zalivu je tudi pestra makrofitska združba. 
Čolnarjenje in kopalci bi lahko vplivali na vodno rastlinje s premikanjem in hojo pa sedimentu, s tem bi 
povzročali kalnost in slabše habitate za vodno rastlinje. Kopalci in čolni bi lahko ob kopanju oziroma vožnji 
trgali rastline. Hkrati pa bodo novi ukrepi nad vodno gladino trajno vplivali na senčenje vodnega prostora, 
kar pomeni tudi omejeno rast makrofitov. Poleg tega pa krap (poglavje 3.4.4) že tako dovolj obsežno 
prizadane makrofite, da vsi nadaljnji posegi predvideni na rastiščih makrofitov zato predstavljajo še večjo 
grožnjo za dodatno poslabševanje stanja jezera. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (D- majhen negativni vpliv). 
Pristan se gradi v bližini vzorčnega mesta BlBN09. Ta je glede na sestavo in številčnost BN najslabše 
ocenjeno VM na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT). Razlog za to so hidromorfološke spremembe (betonski zid), 
bližina urbanizacije, ceste, ureditev turističnih objektov, povečanega števila ljudi/kopalcev ob vodi ter 
velikega števila izplutij in pristajanj pletn. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (D - majhen negativni vpliv). 
Glavni problem tu predstavlja kritična bližina drstišč (rdečeoke, soma, smuča, ostriža, jezerske postrvi in 
krapa). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča razmnoževanje 
posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride lahko do trajne izgube naravnih 
habitatov. Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi, 
potrebna je izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je bistven. Zaradi hrupa je potrebno omejiti čas plovbe. 
Pri ukrepih za zaščito rib je potrebno upoštevati hidrologijo, sezono, sestavo združbe rib in habitat. 
Neposredni vpliv na ribe pa bi imela tudi vožnja električnega čolna (hidrobusa), ki bi z vožnjami večkrat na 
dan motila življenjski prostor rib. 
 
Gradbena dela bi imela tudi negativen vpliv na ribjo populacijo. V času izvajanja gradbenih del bi prišlo do 
kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vodo. Te suspendirane snovi negativno vplivajo na 
populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in zmanjšajo odpornost na 
okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano prehranjevanje rib.  
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V času gradnje obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriva, olj in drugih škodljivih in/ali 
strupenih snovi v vodo, ki bi imele za ribje populacije uničujoč vpliv.  
 
Na območju Mlino bodo številne dejavnosti (kopanje, plovbna pot, čolnarjenje, privezi za čolne, vzdrževanje 
pleten) povzročale trajni nemir v smislu plašenja rib, zato ocenjujemo, da bi lahko prišlo do negativnih 
vplivov na ribje populacije v tem zalivu, še posebej v času drsti.  

 

10.2.4.4 Kumulativni vpliv - vpliv D 

Trenutno je zaliv v 3. oziroma 4. kakovostnem razredu. Ker je obala 3. kakovostnega pasu uvrščena v cono 
A, tam poseg ni dovoljen. Preostali del obale pa je uvrščen v cono C, kjer je poseg dovoljen ob upoštevanju 
tehničnih načel za zmanjšanje negativnih vplivov in izvedbo sonaravnih tehničnih rešitev, pri čemer se za 
vse nove posege predvidijo in izvedejo omilitveni ukrepi. Pri hidrobusu je problematično predvsem to, da 
je potreben bočni privez na obalo, kar pomeni gradnjo oziroma degradacijo obale v dolžini vsaj 10 m. V 
zalivu so območja makrofitov, kopalne vode in tudi drstišča, od katerih mora biti poseg oddaljen vsaj 50 m, 
zato na tem delu obale prostora za poseg ni. Hkrati pa zmanjka prostora za t.i. omilitvene ukrepe.  
 
Ocenjujemo, da bi dodaten pristan na že tako »živahnem« pristanišču, še poslabšal ekološko stanje zaliva. 
Dodatne vožnje električnega čolna v zalivu Mlino bodo predvsem negativno vplivale na floro, favno in 
habitatne tipe.  
 

10.2.5 Izgradnja 10 privezov za športne jadrnice na območju Male Zake (iztok Mišce) 

Zaliv ob pritoku Mišce je nujno čimbolj ohranjati in omejiti posege, ker ima velik ekološki pomen in 
potencial. Gre za območje, kjer gre za mešanje tekoče in stoječe vode in tako velik biodiverzitetni potencial, 
zato je potrebno to območje ohranjati. Tudi s stališča zavarovanih vrst rakov jelševca in koščaka je izredno 
pomembno, da se čimbolj ohranja območja, kjer gre za mešanico tekoče in stoječe vode.  
 
Predlog sidrišč za športne jadrnice je predviden na območju po izlivu Mišce, kjer obala spada v zelo dobro 
(1. razred) oziroma dobro stanje (2. razred) hidromorfološke spremenjenosti obale, ki je hkrati tudi zelo 
dobro zaščitena zaradi goste obrežne zarasti. Kot zmerno stanje hidromorfološke spremenjenosti obale je 
ocenjena dolžina odseka le v približno 130 m. Poleg tega je v neposredni bližini (cca. 30 m od trenutnega 
pomola) tudi izliv Mišce, kjer so drstišča potočne postrvi, do katerih mora biti zagotovljen neoviran dostop 
do drstišč. V bližini načrtovanega pomola so tudi drstišča nekaterih drugih vrst. Na tem območju gre tudi 
za umetni dotok Radovne v jezero, in ker gre za vodni objekt, se mu je potrebno izogniti. V bližini 
načrtovanega posega se nahaja tudi trstičje manjšega obsega in združba makrofitov, ki jo je glede na 
smernice potrebno v čim večji meri ohranjati.  

10.2.5.1 Predlog A – obstoječe stanje 

Trenutna praksa privezovanja jadrnic na naravno brežino pri izlivu Mišce je nesprejemljiva in predstavlja 
bistven vpliv na ekološko stanje naravnega odseka. V prihodnosti je potrebno takšne prakse v čim večji meri 
zajeziti. Že samo izliv Mišce, stik stoječe in tekoče vode pomeni velik biodiverzitetni potencial in zato 
poseganje v to območje ni sprejemljivo. Hkrati je na tem območju speljan dotok vode iz Radovne, kjer gre 
za umetni cevovod in vodni objekt, zato poseganje v območje trase cevovoda ni dopustno (DSRV, 2021). 
Na tam delu izliva Mišce je potrebna odstranitev plovil z jezera tako z vidika ohranjanja geomorfoloških 
lastnosti naravne vrednote, kot tudi zaradi preprečevanja poškodovanja obrežne zarasti, makrofitov, 
bentoških nevretenčarjev in rib.  
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Slika 38: Obstoječe stanje v zalivu Mala Zaka – iztok Mišce. 

Trenutno sidranje je tako na obali z bogato obrežno zarastjo, na območju makrofitskih združb, v bližini 
trstičevja in drstišč.  
 

10.2.5.1.1 Ocena vplivov obstoječega stanja na hidromorfološke elemente kakovosti 
 
Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C- ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (D- majhen negativni trajni vpliv). 
Na tem delu zaliva, gre za dokaj plitev litoralni pas, bi lahko prišlo do spreminjanja globine jezera. Jadrnice 
bi lahko s plovbo po plitvinah povzročile spremembe strukture jezerskega dna.  
 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (majhen negativni trajni neposredni vplivi - D). 
Ker gre za dokaj plitev priobalni pas, ta del ni primeren za pljutje, saj bi v plitvi vodi čolni lahko uničili vodno 
rastlinje in dvigovali substrat litoralnega (priobalnega) območja. Slednje bi imelo negativne posledice tudi 
na vodne nevretenčarje in ribe. Čolnarjenje ima neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, 
saj prihaja do premikanja substrata (ustvarjanje turbolence in vodnih tokov).  
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (trajni neposredni vplivi - E). 
S privezovanjem jadrnic na obalo in na obrežno zarast (privezovanje na drevesa), prihaja posredno do 
njenih poškodb in s tem se poveča možnost erozije jezerske obale. Hkrati pa valovanje, ki nastane zaradi 
plovbe jadrnic, neposredno povzroča erozijo brega. 
 
 

10.2.5.1.2 Ocena vplivov obstoječega stanja na fizikalno-kemijske elemente kakovosti 
1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
Z vsakokratnim privezovanjem na priobalnem pasu prihaja do kratkotrajnih motenj. Te vplivajo npr. na 
dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar povzroča kalnost vode, s tem pa bi 
vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv D). 
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Plovba z jadrnicami lahko povrzoča tudi dvigovanje sedimenta neposredno zaradi plovbe po plitvinah ali 
zaradi sidranja. Do dvigovanja sedimenta lahko pride tudi posredno ob plovbi, ko jadrnica ustvarja 
valovanje, ki je v plitvinah še bolj občutno. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih 
delcev v vodi in posledično zmanjša prosojnost vode (vpliv D). Prav tako dviganje sedimenta, ki ga 
povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. 
Prosojnost vpliva na toplotni režim, ker se zaradi zmanjšane prosojnosti zgornje plasti še bolj segrejejo, 
nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva 
na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, spodnje še 
hladnejše), to pomeni da je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika 
v globlje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo 
anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu, spet pretvorijo in se 
v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, 
kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v 
določene netopne snovi (vpliv na hranila D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C) v primerjavi z majhnim deležem brežine, ki je predmet 
posega, s prosto vodno površino v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT). Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv 
C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
Ker gre za obstoječe stanje (ni novogradnje), ni onesnaženja s posebnimi onesnaževali; obstoječe stanje 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 

10.2.5.1.3 Ocena vplivov obstoječega stanja na biološke elemente kakovosti 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (E – velik negativni trajni 
neposredni vpliv). 
Jadrnice lahko v plitvem zalivu Mišce direktno uničujejo vodne rastline s fiksno kobilico (ki jih lahko tudi 
izruva). Hkrati pa povzročajo turbulence in s tem dvigovanje sedimenta, ki lahko sproščajo fosfor in hranila, 
kar povzroča cvetenje alg. Dvigovanje sedimenta neposredno povzroča motnost vode, kar močno vpliva na 
razrast makrofitske združbe.  
 
V zalivu Mišce je bogat habitat, kjer gre za mešanje tekoče in stoječe vode. Tukaj je pestra makrofitska 
združba, kjer prevladuje navadni trst (Phragmites Australis). Omenjeni poseg bi uničujoče vplival na 
taksonomsko sestavo in številčnost vodnega rastlinja, v kolikor se ga umesti v plitvejši del, bogat z 
makrofitskimi združbami. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (majhen negativni kratkotrajni 
neposredni vpliv - D). 
Z obstoječim stanjem lahko prihaja do dvigovanja sedimenta, zaradi tega bi se lahko spremenila sestava in 
številčnost bentoških nevretenčarjev. Obstoječe sidranje vpliva na spremenjenost habitata jezerskega dna, 
saj sidranje (lahko tudi fiksna kobilica) povzroča morfološke spremembe vodnih habitatov, kar bi lahko 
spremenilo sestavo in pestrost združbe.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (majhen negativni trajni neposredni 
vplivi - D). 
Kakršnakoli plovba moti življenjski prostor rib. Glavni problem pa tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč 
(rdečeoke, ostriža in jezerske postrvi). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških 
lastnosti omogoča razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do 
trajne izgube naravnih habitatov.  
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V času sidranja lahko pride do kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vode. Te suspendirane 
snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 
zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano prehranjevanje rib.  
 
 

10.2.5.1.4 Kumulativni vpliv - E 
Poseg bi imel zelo negativen vpliv na obstoječe stanje, ker bi prišlo do uničenja enega redkih naravnih delov 
v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT). V zalivu Mala Zaka je le v dolžini 100 m obala v 3. kakovostnem razredu. 
Predvsem gre za območje drstišč, habitatnega območja zavarovane vrste raka navadnega koščaka 
(Austropotamobius torrentium) in makrofitov ter za obalo s strnjeno in sklenjeno mešano avtohtono 
vegetacijo, ki je izrednega pomena. Naravne obale jezera in rastišč makrofitov ne more nadomestiti noben 
omilitveni ukrep, zato je ohranjanje izrednega pomena (vpliv E). Večina obale je tako uvrščena v 1. in 2. 
razred hidromorfološke spremenjenosti obale (cona A), kar pomeni, da poseg ni dovoljen, ker ne bo 
zadostnega odmika od »naravnega območja« Mišce. Hkrati se s posegom lahko omeji nujno potrebneo 
vzdrževanje cevovoda Radovne, ki je pomemben umetni pritok jezera, s sidranjem jadrnic pa lahko celo 
pride do njegove poškodbe. 
 
Trenutno izvajanje sidranja povzroča številne negativne vplive, ki so večji od negativnih vplivov, ki bi jih 
povzročale na novo predlagane variante (varianti B in C).  
 

10.2.5.2 Predlog B – boje 

Privezi v izvedbi boj bi bili izvedeni v bližini drstišč ter na območju trase dotoka cevovoda Radovne ter v 
oddaljenosti le cca. 30 m od obale 1. in 2. kakovostnega razreda.  
 
Namen sidrišč je ureditev priveza za jadrnice, ki ne bi potrebovalo vsakokratnega spuščanja in dvigovanja 
sider iz vode. 

 
Slika 39: Obstoječe stanje v zalivu Mala Zaka – iztok Mišce z B predlogom sidrišč za jadrnice. 

10.2.5.2.1 Ocena vplivov predloga B - boje na hidromorfološke elemente kakovosti 
Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C- ni vpliva). 
Predvidena lokacija boj in sidrnih uteži leži na trasi cevovoda dovoda vode iz Radovne, zato se odsvetuje 
posege v bližini cevovoda na način, s katerim bi sidrne uteži lahko preprečevale, onemogočale ali ogrožale 
dostopnost do dovodnih cevovodov. Ob primernem odmiku, ki omogoča nemoten in varen dostop (tudi za 
primere podvodnih (potapljaških) pregledov), bi bila postavitev priveznih boj nemoteča.  
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Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (C - ni vpliva).  
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (negativni kratkotrajni neposredni vpliv - D). 
Poseg je predviden v globjem predelu VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) in bi deloma spremenil strukturo  
substrata jezerskega dna zaradi uporabe sidrnih uteži potrebnih za izvedbo boj. Vpliv sidrnih uteži bi se s 
časom zmanjšal zaradi posedanja v mulj. 
 
Izplutje in pristajanje jadrnic ne bi smelo imeti bistvenega vpliva na strukturo substrata jezerskega dna, saj 
zaradi dovolj globoke vode ne bi smelo prihajati do premikanja substrata. 
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (C - ni vpliva). 
 

10.2.5.2.2 Ocena vplivov predloga B – boje na fizikalno-kemijske elemente kakovosti 
1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času nameščanja boj bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje. Te bi vplivale npr. na vigovanje 
sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo kalnost vode, s tem pa bi vplivali na 
vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv D). 
 
Plovba z jadrnicami lahko povrzoča tudi dvigovanje sedimenta neposredno zaradi plovbe po plitvinah. Do 
dvigovanja sedimenta lahko pride tudi posredno ob plovbi, ko jadrnica ustvarja valovanje, ki je v plitvinah 
še bolj občutno. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih delcev v vodi in posledično 
zmanjša prosojnost vode (vpliv D). Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, 
povzroča sproščanje že sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na 
toplotni režim, ker se zaradi zmanjšane prosojnosti zgornje plasti še bolj segrejejo, nato pa temperatura 
hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. 
Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da 
je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika v globlje plasti in poslabša 
kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih 
pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor 
(fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet 
se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (vpliv na 
hranila D). 
 
Poseg bo nebistveno vplival na toplotne razmere (C) Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 

10.2.5.2.3 Ocena vplivov predloga B - boje na biološke elemente kakovosti 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (C/D - trajni neposredni vpliv). 
 
Ker gre za naraven del jezera, je pričakovan velik vpliv na vodno rastlinje. Samo v primeru, da se sidrišča  
postavi na zadostni globini (vsaj 6 m), bo vpliv sidrnih uteži nebistven. Največja globina, do katere so bili 
vzorčevani makrofiti na VM BIMF06, je bila 5,3 m. Na zadostni globini je pričakovana odsotnost vodnih 
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rastlin in je pričakovan nebistven vpliv sidrnih uteži boj na vodne organizme in rastlinje (vpliv C). Zadostna 
globina je pomembna tudi z vidika vodnih turbulenc, ki jih povzročajo plovila med pristanki. Ti lahko 
dvigujejo jezerski mulj, kar negativno vpliva ne zgolj na vodne organizme, ampak tudi na stanje hranil 
(koncentracija fosforja) v vodnem stolpcu. Pri tem pa velja opozoriti, da jadrnice vseeno potrebujejo kar 
nekaj maneverskega prostora za vsidranje ter tako lahko plujejo tudi bližje obali. 
 
V zalivu Mišce je bogat habitat, kjer gre za mešanje tekoče in stoječe vode. Tukaj je pestra makrofitska 
združba, kjer prevladuje navadni trst (Phragmites Australis). Omenjeni poseg bi uničujoče vplival na 
taksonomsko sestavo in številčnost vodnega rastlinja, v kolikor se ga umesti v plitvejši del, bogat z 
makrofitskimi združbami (vpliv D).  
 
Povečan vodni promet direktno uničuje vodne rastline s fiksno kobilico (jih lahko tudi izruva), povzroča 
turbulence in s tem dvigovanje sedimenta, ki lahko sproščajo fosfor in hranila, ki povzročajo cvetenje alg. 
Valovanje, ki nastane zaradi vožnje jadrnice, neposredno povzroča motnost vode, kar močno vpliva na 
razrast makrofitske združbe. Zato je potrebno plovbo v plitvinah in pri naravni brežini omejiti. Problem 
jadrnic je, da vseeno potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora za vsidranje. S plovbo na tem naravnem 
območju bi lahko uničujoče vplivali na vse biološke elemente kakovosti, ker je odsek obale, ki je v zmernem 
stanju, kratek, prav tako je iztok Mišce oddaljen le 30 m od prvega pomola v Mali zaki.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (majhen negativni kratkotrajni 
neposredni vpliv - D). 
Upoštevati je potrebno tudi, da jadrnice za zasidranje potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora, zato 
obstaja verjetnost, da bi njihov vpliv vplival na združbo organizmov, ki živijo na tem območju. 
Poseg ne bi vplival na onesnaženost voda in da bi se s tem spremenila sestava in številčnost bentoških 
nevretenčarjev. Bi pa poseg kratkotrajno vplival na spremenjenost habitata jezerskega dna, kot posledica 
morfoloških sprememb vodnih habitatov zaradi umestitve sidrnih uteži, kar bi lahko spremenilo sestavo in 
pestrost združbe. Tudi bentoški nevretenčarji kot le ena od skupin vodnih organizmov so pokazatelji teh 
sprememb.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (majhen negativni trajni neposredni 
vpliv - D). 
Plovba moti življenjski prostor rib. Glavni problem pa tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč (rdečeoke, 
ostriža in jezerske postrvi). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča 
razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do trajne izgube 
naravnih habitatov. Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi 
ukrepi, potrebna je izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je bistven. V kolikor bi bila sidrišča v globjem 
predelu jezera, bi bil ta vpliv manjši (vpliv C), ker gre za manjšo biodiverziteto in pomen za delovanje 
jezerskega ekosistema, kot ga ima obalni pas. 
 
V času sidranja lahko pride do kaljenja vode, saj se bodo sproščale suspendirane snovi v vodo. Te 
suspendirane snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe 
na dihalih rib in zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano 
prehranjevanje rib. V celotnem zalivu Mišca številne dejavnosti (plovbna pot, tekmovalna proga, 
čolnarjenje, privezi za čolne, kopalne vode, ribolov…) povzročajo trajni nemir v smislu plašenja rib, zato 
ocenjujemo, da bi lahko prišlo do negativnih vplivov na ribje populacije v tem zalivu, še posebej v času drsti. 
Razdalja med pomolom in iztokom Mišce je cca. 30 m, novih objektov torej ni mogoče graditi daleč stran 
od obale in jih umakniti na način, da ne bi ovirali rib na poti proti drstišču. Gradbena dela bi imela tudi 
negativen vpliv na ribjo populacijo. 
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10.2.5.2.4 Kumulativni vpliv – C/D 
Predvidena lokacija boj leži na trasi cevovoda dovoda vode iz Radovne in na tem območju poseganje ni 
dopustno, zato se odsvetuje posege v bližini cevovoda na način, s katerim bi sidrne uteži lahko 
preprečevale, onemogočale ali ogrožale dostopnost do dovodnih cevovodov. Ob primernem odmiku, ki bi 
omogočal nemoten in varen dostop (tudi za primere podvodnih (potapljaških) pregledov), bi bila postavitev 
priveznih boj nemoteča (vpliv C). V primeru odločitve za izvedbo boj, imajo le te predvidoma najmanjši vpliv 
med vsem 4 predlogi. Ta možnost je prikazana na grafiki B (6.500 kg uteži, kar tudi omogoča sidranje na 
manjšem območju) (Slika 27). Prednost predloga B je, da ne gre za nobeno umetno infrastrukturo, ki bi 
zasenčila vodno površino. Predlaga se, da se lokacijo sidrišča premakne v globje predele (>6 m), t.j. bolj v 
smeri pristanišča za čolne ob ribiški družini. 

10.2.5.3 Predlog C – ponton 

Privezi v izvedbi pontona so izvedeni v bližini drstišč ter na območju trase dotoka cevovoda Radovne ter v 
oddaljenosti le cca. 30 m od obale 1. in 2 kakovostnega razreda. Namen sidrišč je ureditev priveza za 
jadrnice, ki ne bo potrebovalo vsakokratnega spuščanja in dvigovanja sider iz vode.  
 

 
Slika 40: Obstoječe stanje v zalivu Mala Zaka – iztok Mišce s C predlogom sidrišč za jadrnice. 

10.2.5.3.1 Ocena vplivov predloga C - ponton na hidromorfološke elemente kakovosti 
Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C- ni vpliva). 
Predvidena lokacija sidrnih uteži potrebnih za izvedbo potona leži na trasi cevovoda dovoda vode iz 
Radovne, zato se odsvetuje posege v bližini cevovoda na način, s katerim bi sidrne ureži lahko preprečevale, 
onemogočale ali ogrožale dostopnost do dovodnih cevovodov. Ob primernem odmiku, ki omogoča 
nemoten in varen dostop (tudi za primere podvodnih (potapljaških ) pregledov), bi bila postavitev sidrnih 
uteži potrebnih za izvedbo potona nemoteča.  
 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (C - ni vpliva). 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (trajni neposredni vplivi - D). 
Poseg je predviden v globjem predelu VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) in bi deloma spremenil strukturo  
substrata jezerskega dna zaradi uporabe sidrnih uteži potrebnih za izvedbo pontona. Vpliv uteži bi se s 
časom zmanjšal zaradi posedanja v mulj. 
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Izplutje in pristajanje jadrnic ne bi smelo imeti bistvenega vpliva na strukturo substrata jezerskega dna, saj 
zaradi dovolj globoke vode ne bi smelo prihajati do premikanja substrata. V primeru izvedbe plavajočega 
pontona, bo le ta atrakcija za kopalce. 
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (C - ni vpliva). 
 

10.2.5.3.2 Ocena vplivov predloga C - ponton na fizikalno-kemijske elemente kakovosti 
1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času nameščanja pontona bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje. Te bi vplivale npr. na 
dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo kalnost vode, s tem pa bi 
vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv D). 
 
Plovba z jadrnicami lahko povrzoča tudi dvigovanje sedimenta neposredno zaradi plovbe po plitvinah ali 
zaradi sidranja. Do dvigovanja sedimenta lahko pride tudi posredno ob plovbi, ko jadrnica ustvarja 
valovanje, ki je v plitvinah še bolj občutno. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih 
delcev v vodi in posledično zmanjša prosojnost vode (vpliv D). Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in 
kisikove razmere. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje že 
sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na toplotni režim. Poseg bi vodil 
k slabši prosojnosti (vpliv D), kar pomeni, da se zgornje plasti še bolj segrejejo, nato pa temperatura hitreje 
pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako 
nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da je 
mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika v globlje plasti in poslabša 
kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih 
pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor 
(fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet 
se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (vpliv na 
hranila D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C).Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 

10.2.5.3.3 Ocena vplivov predloga C - ponton na biološke elemente kakovosti 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (C/D - trajni neposredni vplivi.) 
Ker gre za naraven del jezera, je pričakovan velik vpliv na vodno rastlinje. Samo v primeru, da se sidrišča  
postavi na zadostni globini (vsaj 6 m), bo vpliv sidrnih uteži nebistven. Največja globina, do katere so bili 
vzorčevani makrofiti na VM BIMF06, je bila 5,3 m. Na zadostni globini je pričakovana odsotnost vodnih 
rastlin in je pričakovan nebistven vpliv sidrnih uteži na vodne organizme in rastlinje (vpliv C). Zadostna 
globina je pomembna tudi iz vidika vodnih turbulenc, ki jih povzročajo plovila med pristanki. Ti lahko 
dvigujejo jezerski mulj, kar negativno vpliva ne zgolj na vodne organizme, ampak tudi na stanje hranil 
(koncentracija fosforja) v vodnem stolpcu. Pri tem pa velja opozoriti, da jadrnice vseeno potrebujejo kar 
nekaj maneverskega prostora za vsidranje ter tako lahko plujejo tudi bližje obali. 
 
V zalivu Mišce je bogat habitat, kjer gre za mešanje tekoče in stoječe vode. Tukaj je pestra makrofitska 
združba, kjer prevladuje navadni trst (Phragmites Australis). Omenjeni poseg bi uničujoče vplival na 
taksonomsko sestavo in številčnost vodnega rastlinja, v kolikor se ga umesti v plitvejši del, bogat z 
makrofitskimi združbami, saj gre za umetno infrastrukturo, ki bi povečala senčenje vodne gladine ter s tem 
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slabšo rast makrofitov (vpliv D). V kolikor gre za sezonski ukrep, je večji vpliv na MF, ker se morajo znova in 
znova prilagajati na novo stanje. Medtem, če gre za stalni privez pontona v jezeru, je vpliv na MF s časoma 
vedno manjši, ker se prilagodijo dani situaciji. Nevarnost pontona v bližini kopalnih voda pa je, da privabi 
kopalce, ki pa lahko precej negativno vplivajo na obstoječe stanje v zalivu Mišca. 
 
Povečan vodni promet direktno uničuje vodne rastline s fiksno kobilico (jih lahko tudi izruva), povzroča 
turbulence in s tem dvigovanje sedimenta, ki lahko sproščajo fosfor in hranila, ki povzročajo cvetenje alg. 
Valovanje, ki nastane zaradi vožnje jadrnice, neposredno povzroča motnost vode, kar močno vpliva na 
razrast makrofitske združbe. Zato je potrebno plovbo v plitvinah in pri naravni brežini omejiti. Problem 
jadrnic je, da vseeno potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora za vsidranje. S plovbo na tem naravnem 
območju bi lahko uničujoče vplivali na vse biološke elemente kakovosti, ker je odsek obale, ki je v zmernem 
stanju, kratek, prav tako je iztok Mišce oddaljen le 30 m od prvega pomola v Mali zaki.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (kratkotrajni neposredni vplivi - 
D). 
Upoštevati je potrebno tudi, da jadrnice za zasidranje potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora, zato 
obstaja verjetnost, da bi njihov vpliv vplival na združbo organizmov, ki živijo na tem območju. 
Poseg ne bi vplival na onesnaženost voda in da bi se s tem spremenila sestava in številčnost bentoških 
nevretenčarjev. Bi pa poseg kratkotrajno vplival na spremenjenost habitata jezerskega dna, kot posledica 
morfoloških sprememb vodnih habitatov zaradi umestitve sidrnih uteži, kar bi lahko spremenilo sestavo in 
pestrost združbe. Tudi bentoški nevretenčarji kot le ena od skupin vodnih organizmov so pokazatelji teh 
sprememb.  
 
V kolikor gre za sezonski ukrep, je večji vpliv na BN, ker se morajo znova in znova prilagajati na novo stanje. 
Medtem, če gre za stalni privez pontona v jezeru, je vpliv na BN s časoma vedno manjši, ker se prilagodijo 
dani situaciji. Nevarnost pontona v bližini kopalnih voda pa je, da privabi kopalce, ki pa lahko precej 
negativno vplivajo na obstoječe stanje v zalivu Mišca. 

 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (trajni neposredni vplivi - D). 
Plovba moti življenjski prostor rib. Glavni problem pa tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč (rdečeoke, 
ostriža in jezerske postrvi). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča 
razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do trajne izgube 
naravnih habitatov. Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi 
ukrepi, potrebna je izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je bistven. V kolikor bodo sidrišča v globjem 
predelu jezera, kjer ni več prisotnih makrofitskih združb (>6 m), bo ta vpliv manjši (vpliv C), ker gre za manjšo 
biodiverziteto in pomen za delovanje jezerskega ekosistema, kot ga ima obalni pas. 
 
V času sidranja lahko pride do kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vodo. Te suspendirane 
snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 
zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano prehranjevanje rib.  
 
V celotnem zalivu Mišca številne dejavnosti (plovbna pot, tekmovalna proga, čolnarjenje, privezi za čolne, 
kopalne vode, ribolov…) povzročajo trajni nemir v smislu plašenja rib, zato ocenjujemo, da bi lahko prišlo 
do negativnih vplivov na ribje populacije v tem zalivu, še posebej v času drsti. Razdalja med pomolom in 
iztokom Mišce je cca. 30 m. Novih objektov torej ni mogoče graditi daleč stran od obale in jih umakniti na 
način, da ne bi ovirale rib na poti proti drstišču. Gradbena dela bi imela tudi negativen vpliv na ribjo 
populacijo. 
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10.2.5.3.4 Kumulativni vpliv – D 
Predvidena lokacija pontona in sidrnih uteži leži na trasi cevovoda dovoda vode iz Radovne in na tem 
območju poseganje ni dopustno, zato se odsvetuje posege v bližini cevovoda na način, s katerim bi sidrne 
uteži lahko preprečevale, onemogočale ali ogrožale dostopnost do dovodnih cevovodov. Ob primernem 
odmiku, ki omogoča nemoten in varen dostop (tudi za primere podvodnih (potapljaških) pregledov), bi bila 
postavitev priveznega pontona nemoteča (vpliv C).  
 
Predlog C je v primerjavi s predlogom B nekoliko manj sprejemljiv (vpliv D), ker gre za umetno 
infrastrukturo, ki pomeni senčenje vodne površine. V kolikor gre za sezonski ukrep, je večji vpliv na 
organizme, ker se morajo znova in znova prilagajati na novo stanje. Medtem, če gre za stalni privez pontona 
v jezeru, je vpliv na organizme s časoma vedno manjši, ker se prilagodijo dani situaciji. Nevarnost pontona 
v bližini kopalnih voda pa je, da privabi kopalce, ki pa lahko precej negativno vplivajo na obstoječe stanje v 
zalivu Mišca. Predvideni poseg mora biti oddaljen od obale, ki je v 1. in 2. razredu vsaj 50 m ter od drstišča 
vsaj 50 m (trenutno se predvideva le 30 m). Pri tem pa velja opozoriti, da jadrnice vseeno potrebujejo kar 
nekaj maneverskega prostora za vsidranje ter tako lahko plujejo tudi bližje obali. Za drstišče je tudi 
pomembno, da se ga ne omejujeje, je prost dostopen. Prav tako gre za obalo s strnjeno in sklenjeno mešano 
avtohtono vegetacijo, ki je izrednega pomena. Naravne obale jezera in rastišč makrofitov ne more 
nadomestiti noben omilitveni ukrep, zato je ohranjanje izrednega pomena. Gre tudi za habitatno območje 
zavarovane vrste raka navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium), ki ga je potrebno varovati in 
ohranjati.  

10.2.5.4 Predlog D – sprememba plovbnega območja 

Pri predlogu D je ponton predviden še bližje drstiščem ter v oddaljenosti le cca. 10 m od 2. kakovostnega 
razreda. Pri tem pa se tudi sama razporeditev dejavnosti v zalivu preuredi, kar pomeni spremembe območja 
kopalnih voda. Določitev novega kopalnega območja (Slika 41) močno odsvetujemo, saj bi s tem vplivali na 
stanje odseka obale, ki je v zelo dobrem stanju (BIBN18). 
 

 
Slika 41: Obstoječe stanje v zalivu Mala Zaka – iztok Mišce z D predlogom sidrišč za jadrnice. 

 

10.2.5.4.1 Ocena vplivov predloga D – sprememba plovbnega območja na hidromorfološke elemente 
kakovosti 

Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C- ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (trajni neposredni vplivi - E). 
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Na tem delu zaliva, gre za dokaj plitev litoralni pas, bi lahko prišlo do spreminjanja globine jezera. Jadrnice 
bi lahko s plovbo po plitvinah povzročile spremembe strukture jezerskega dna.  
 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (trajni neposredni vplivi - E). 
Poseg je predviden v plitvejšem predelu VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) in bi spremenil strukturo  substrata 
jezerskega dna zaradi uporabe sidrnih uteži potrebnih za izvedbo pontona ali umestitev boj. Vpliv uteži bi 
se s časom zmanjšal zaradi posedanja v mulj. 
 
Ker gre za dokaj plitev priobalni pas, ta del ni primeren za pljutje, saj bi v plitvi vodi čolni lahko uničili vodno 
rastlinje in dvigovali substrat litoralnega (priobalnega) območja. Slednje bi imelo negativne posledice tudi 
na vodne nevretenčarje in ribe. Čolnarjenje ima neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, 
saj prihaja do premikanja substrata (ustvarjanje turbolence in vodnih tokov).  
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (trajni neposredni vplivi - E). 
Ker je sidrišče načrtovano bližje obali, lahko valovanje, ki nastane zaradi plovbe jadrnic, neposredno 
povzroča erozijo brega.  In glede na to, da je tukaj obala v 1. razredu hidromorfološke spremenjenosti obale, 
bi morala biti sidrišča odmaknjena vsaj 50 m.  
 
Negativen vpliv na obalo pa bi imelo novo območje kopalnih voda, kjer je naravna plitvina, z bogato obrežno 
zarastjo in pestro združbo BN ter je obala v 2. razredu hidromorfološke spremenjenosti obale. Z izvedbo 
predloga bi stanje iz dobrega ekološkega stanja prišlo v zmerno in ocena hidromorfološke spremenjenosti 
obale bi prešla v 3. razred.  
 

10.2.5.4.2 Ocena vplivov predloga D – sprememba plovbnega območja na fizikalno-kemijske elemente 
kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bo povzročilo kalnost vode, s tem 
pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv 
D). 
 
Plovba z jadrnicami lahko povrzoča tudi dvigovanje sedimenta neposredno zaradi plovbe po plitvinah ali 
zaradi sidranja. Do dvigovanja sedimenta lahko pride tudi posredno ob plovbi, ko jadrnica ustvarja 
valovanje, ki je v plitvinah še bolj občutno. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih 
delcev v vodi in posledično zmanjša prosojnost vode (vpliv D). Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in 
kisikove razmere. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje že 
sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Prosojnost vpliva na toplotni režim. Poseg bi vodil 
k slabši prosojnosti (vpliv D), kar pomeni, da se zgornje plasti še bolj segrejejo, nato pa temperatura hitreje 
pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako 
nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da je 
mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje poslabša prehajanje kisika v globlje plasti in poslabša 
kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih 
pogojih se določene spojine fosforja, ki so v sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor 
(fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet 
se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (vpliv na 
hranila D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C) .Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
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V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  
 
 

10.2.5.4.3 Ocena vplivov predloga D – sprememba plovbnega območja na biološke elemente kakovosti 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (E - trajni neposredni vpliv). 
 
Ker gre za naraven del jezera in so sidrišča planirana na nezadostni globini (manj kot 6 m), je pričakovan 
velik vpliv na vodno rastlinje. Zadostna globina je pomembna tudi z vidika vodnih turbulenc, ki jih 
povzročajo plovila med pristanki. Ti lahko dvigujejo jezerski mulj, kar negativno vpliva ne zgolj na vodne 
organizme, ampak tudi na stanje hranil (koncentracija fosforja) v vodnem stolpcu. 
 
Povečan vodni promet direktno uničuje vodne rastline s fiksno kobilico (jih lahko tudi izruva), povzroča 
turbulence in s tem dvigovanje sedimenta, ki lahko sproščajo fosfor in hranila, ki povzročajo cvetenje alg. 
Valovanje, ki nastane zaradi vožnje jadrnice, neposredno povzroča motnost vode, kar močno vpliva na 
razrast makrofitske združbe. Zato je potrebno plovbo v plitvinah in pri naravni brežini omejiti. Problem 
jadrnic je, da vseeno potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora za vsidranje. S plovbo na tem naravnem 
območju bi lahko uničujoče vplivali na vse biološke elemente kakovosti, ker je odsek obale, ki je v zmernem 
stanju, kratek, prav tako je iztok Mišce oddaljen le 30 m od prvega pomola v Mali zaki.  
 
S spremembo območja kopalnih voda v zalivu Mala Zaka bi se stanje na tem območju poslabšalo, saj bi 
ureditev kopališča na tem območju vplivala na rastišče makrofitov (prisotna so tudi trstišča). 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (majhen negativni kratkotrajni 
neposredni vpliv - E). 
Upoštevati je potrebno tudi, da jadrnice za zasidranje potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora, zato 
obstaja verjetnost, da bi njihov vpliv vplival na združbo organizmov, ki živijo na tem območju. 
Poseg ne bi vplival na onesnaženost voda in da bi se s tem spremenila sestava in številčnost bentoških 
nevretenčarjev. Bi pa poseg kratkotrajno vplival na spremenjenost habitata jezerskega dna, kot posledica 
morfoloških sprememb vodnih habitatov zaradi umestitve sidrnih uteži, kar bi lahko spremenilo sestavo in 
pestrost združbe. Tudi bentoški nevretenčarji kot le ena od skupin vodnih organizmov so pokazatelji teh 
sprememb.  
 
Lokacija sidrišča za jadrnice - predlog D, predvideva ureditev območja kopalnih voda, ki pa se že nahajajo v 
območju, za katerega velja zelo dobro ekološko stanje na podlagi hidromorfoloških sprememb (stanje je na 
bližnjem mestu za MF že zmerno in za BN dobro).  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (majhen negativni trajni neposredni 
vpliv - D). 
V neposredni bližini (cca. 30 m od trenutnega pomola) je tudi izliv Mišce, kjer so drstišča potočne postrvi (v 
poglavju 3.4.3 je navedeno, da mora biti zagotovljen neoviran dostop do drstišč). V bližini načrtovanega 
pomola so tudi drstišča nekaterih drugih vrst.  
 
Plovba moti življenjski prostor rib. Glavni problem pa tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč (rdečeoke, 
ostriža in jezerske postrvi). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča 
razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do trajne izgube 
naravnih habitatov. Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z omilitvenimi 
ukrepi, potrebna je izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je bistven. V kolikor bi bila sidrišča v globjem 
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predelu jezera, bi bil ta vpliv manjši, ker gre za manjšo biodiverziteto in pomen za delovanje jezerskega 
ekosistema, kot ga ima obalni pas. 
 
V času sidranja lahko pride do kaljenja vode, saj bi se sproščale suspendirane snovi v vodo. Te suspendirane 
snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 
zmanjšajo odpornost na okužbe. Slabša vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano prehranjevanje rib. 
 
V celotnem zalivu Mišca številne dejavnosti (plovbna pot, tekmovalna proga, čolnarjenje, privezi za čolne, 
kopalne vode, ribolov…) povzročajo trajni nemir v smislu plašenja rib, zato ocenjujemo, da bi lahko prišlo 
do negativnih vplivov na ribje populacije v tem zalivu, še posebej v času drsti. Razdalja med pomolom in 
iztokom Mišce je cca. 30 m, novih objektov torej ni mogoče graditi daleč stran od obale in jih umakniti na 
način, da ne bi ovirali rib na poti proti drstišču. Gradbena dela bi imela tudi negativen vpliv na ribjo 
populacijo. 
 

10.2.5.4.4 Kumulativni vpliv - E 
Trenutno je zaliv v 1. oziroma 3. kakovostnem razredu. To pomeni, da je del obale uvrščen v cono A, tam 
poseg ni dovoljen. Preostali del obale pa je uvrščen v cono B, za katero je potrebno podati strokovno 
mnenje, da je to res edino območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se lahko uporabila že 
obstoječa konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se na tem območju novih posegov 
ne izvaja (DRSV, 2021). 
 
Kopalne vode na plitvinah v Mali Zaki so uničujoče in bi imele velik negativen vpliv na obstoječe stanje. Na 
tem delu najdemo največjo pestrost bentoških nevretenčarjev v jezeru in je zato izrednega pomena, da se 
jih ne uničuje, ampak ohranja in zaščiti. Hkrati gre za območje strnjene in sklenjene mešane avtohtone 
vegetacije ter območja rastišč makrofitov. Naravne obale jezera in rastišč makrofitov ne more nadomestiti 
noben omilitveni ukrep, zato je ohranjanje izrednega pomena. Gre za obalo 1. kakovostnega razreda, kjer 
posegi niso dovoljeni. Trenutna lokacija pontona ali sidrišč se predvideva zgolj 30 m od obale. Pri tem pa 
velja opozoriti, da jadrnice vseeno potrebujejo kar nekaj maneverskega prostora za vsidranje ter tako lahko 
plujejo tudi bližje obali.  
 

10.2.5.5 Kumulativni vpliv privezov za jadrnice –– C,D oziroma E 

Ocenjujemo, da je kumulativni vpliv posega B (privezovanje jadrnic na boje) manjši od vpliva posega C 
(privezovanje jadrnic na poton), tako da je ocenjen na majhen negativni vpliv C, v kolikor se posege v bližini 
cevovoda uredi na način, da sidrne uteži ne bi preprečevale, onemogočale ali ogrožale dostopnosti do 
dovodnih cevovodov. Ob primernem odmiku, ki omogoča nemoten in varen dostop (tudi za primere 
podvodnih (potapljaških) pregledov), bi bila postavitev priveznih boj nemoteča. Hkrati pa je priporočljivo, 
da so boje oddaljene več kot 50 m od obale 1. in 2. razreda hidromorfološke spremenjenosti obale. Predlaga 
se, da se lokacijo sidrišča premakne v globje predele (>6 m), t.j. bolj v smeri pristanišča za čolne ob ribiški 
družini. Predlog C pa ima zaradi nove umetne instrastrukture nad vodno gladino precej več negativnega 
vpliva na ekološko stanje jezera, tako da je ocenjen kot velik negativni vpliv – D. Predloga A in D sta 
uničujoča (E). Sidrišča so težko izvedena v oddaljenosti vsaj 50 m od obale in v dovolj globoki vodi, ki bo 
zagotovila nebistven vpliv izplutja in pristajanja jadrnic na jezersko dno ter brežine, ker jih je težko umakniti 
na način, da ne bi ovirale rib na poti proti drstišču. Jadrnice potrebujejo svoj manipulativni prostor, ki lahko 
posega v plitvine zaliva Mala Zaka. Ne glede na to, povečanje vodnega prometa v tem zalivu pomeni, da bo 
prisotnih manj rastlinskih in tudi živalskih vrst ter habitatnih tipov. Poseg vpliva na »mirno območje zaliva«, 
kar lahko vodi do zmanjšanja rastišč makrofitskih združb. Tako se pričakuje, da bo pestrost vodnega 
rastlinja, bentoških nevretenčarjev in rib manjša, kar lahko vodi v slabše ekološko stanje. V samem zalivu 
je stanje za biološki element kakovosti makrofiti ocenjeno kot zmerno, kar lahko izvedba posega poslabša. 
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Potrebno je upoštevati tudi, da je ob izlivu Mišce speljan dotok vode iz Radovne (vodni objekt) in da 
poseganje zaradi vzdrževanja vodnega objekta ni sprejemljivo. Nemogoče je napovedati, kako bo prisotnost 
jadrnic vplivala na združbo in procese v jezeru, vsekakor pa načrtovani poseg nakazuje na velike dodatne 
motnje v že tako obremenjenem ekosistemu.  
 

 
Slika 42: Obstoječe stanje pri iztoku Mišce (Občina Bled, 2021). 

10.2.6 Vstopno-izstopno mesto  za električni čoln v Veliki Zaki 

Podobno kot pri predvidenem posegu na Njivicah je obala v Veliki Zaki v 3. razredu hidromorfološke 
spremenjenosti. Namen pristana je ureditev vstopno-izstopnega mesta za hidrobus, kar pomeni najmanj 
8x na dan vplutje in izplutje hidrobusa iz zaliva za potrebe turističnih voženj na Blejski otok. 
 

 
Slika 43: Obstoječe stanje v zalivu Velika Zaka. 

 
Ukrep je predviden med vzorčnima mestoma BIBN19 in BIBN15, ki sta ocenjena kot zmerno stanje, vendar 
ima BIBN19 nekoliko boljšo vrstno pestrost bentoških nevretenčarjev, kar kaže, da je situacija nekoliko 
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boljša od BIBN15 ter odraža manjšo spremenjenost obale. Medtem ko BIBN15 nakazuje na večjo 
spremenjenost obale. Novi posegi bi ekološko stanje v zalivu Velika Zaka še poslabšali.  

10.2.6.1 Ocena vplivov novega vstopno-izstopnega mesta za električni čoln v Veliki Zaki na 
hidromorfološke elemente kakovosti 

Vpliv na hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:  
Vpliv na količino in dinamiko vodnega toka (C- ni vpliva). 
Vpliv na zadrževalni čas (C - ni vpliva). 
Vpliv na povezavo s telesi podzemne vode (C - ni vpliva). 
 
Vpliv na morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:  
Vpliv na spreminjanje globine jezera (E- bistven trajni vpliv). 
Ker gre za dokaj plitev litoralni pas, bi bila na tem delu posega izvedena poglobitev jezera. S takšno izvedbo 
vstopno-izstopnega mesta bi bistveno vplivali na globino jezera in hkrati tudi na količino substrata, saj bi 
šlo za njegovo premestitev. S premestitvijo bi uničili tako makrofite kot tudi bentoške nevretenčarje in 
drstišča za ribe, kar bi bistveno vplivalo na ekološko stanje VTJ Blejskega jezera (SI1128VT). Poleg tega je 
zaradi varnosti plovbe potrebno vzdrževati zadostno globino za varno plovbo. Vse spremembe strukture 
jezerskega dna imajo velik negativen vpliv na združbe vodnih organizmov (Lammert in Allan, 1999; Wyzga 
in sod., 2009; O'Hare in sod., 2006). V splošnem velja, da se pestrost in številčnost vodnih organizmov 
povečujeta glede na stabilnost substrata (ob prisotnosti organskih snovi) (Giller in Malmqvist, 1998).  
 
Vpliv na količino, strukturo in substrat jezerskega dna (trajni neposredni vpliv - D). 
Spremembo zgradbe jezerskega dna in posledično združb vodnih organizmov povzročajo tudi vse 
dejavnosti, ki vplivajo na dvigovanje sedimenta (plovba, nasedanje plovil, itd.). Čolnarjenje ima tudi 
neposredni vpliv na strukturo in substrat jezerskega dna, saj prihaja do premikanja substrata (ustvarjanje 
turbulence in vodnih tokov). Podobno kot pri Njivicah, gre tudi tu za zelo plitev obalni pas, še posebno v 
celotnem južnem predelu zaliva. Ta predel zato ni primeren za plutje, saj bi v plitvi vodi čolni lahko uničili 
vodno rastlinje in dvigovali substrat litoralnega (priobalnega) območja. Slednje bi imelo negativne posledice 
tudi na vodne nevretenčarje in ribe. Nekoliko globlja voda je šele nekoliko izven zaliva ob Veslaški 
promenadi. 
 
Vpliv na strukturo jezerske obale (trajni neposredni vpliv - D). 
Valovanje, ki nastane zaradi vožnje hidrobusa, neposredno povzroča erozijo brega. Povečano valovanje 
(spreminjanje vodne gladine), lahko prav tako povzroča stres za makrofite. Za uspešno kolonizacijo in razvoj 
makrofitov je potrebno daljše obdobje hidrološke stabilnosti. Makrofiti za ukoreninjanje prav tako 
potrebujejo stabilen substrat. Prevladujoči substrat v Veliki Zaki je droben, zato lahko valovanje pripelje do 
njegove nestabilnosti. Nestabilnost in manjša kompleksnost substrata negativno vplivata tudi na bentonške 
nevretenčarje in pa na naselitev fitobentosa. Z omejitvijo hitrosti plovila vplivamo na valovanje.  

10.2.6.2 Ocena vplivov novega vstopno-izstopnega mesta za električni čoln v Veliki Zaki na 
fizikalno-kemijske elemente kakovosti 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi:  
V času gradnje bi bile na priobalnem pasu kratkotrajne motnje, ki nastanejo pri sami gradnji. Te bi vplivale 
npr. na dvigovanje sedimenta, sproščanje suspendiranih snovi v vodo, kar bi povzročilo kalnost vode, s tem 
pa bi vplivali na vse biološke elemente kakovosti za določanje ekološkega stanja voda (kratkotrajen vpliv 
D). 
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Do dvigovanja sedimenta lahko pride tudi posredno ob plovbi, ko električno plovilo in propeler plovila 
ustvarjata turbulence in vodne tokove. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih delcev 
v vodi in posledično zmanjša prosojnost vode (vpliv D). Dvigovanje sedimenta slabša prosojnost in kisikove 
razmere. Prav tako dviganje sedimenta, ki ga povzročita krap in rdečeoka, povzroča sproščanje že 
sedimentiranih hranil iz sedimenta in slabšanje razmer. Zmanjšana prosojnost pomeni motnjo delovanja 
vodnega ekosistema, saj lahko povzroči manjšo rast makrofitov in fitobentosa zaradi zmanjšanja 
dostopnosti svetlobe za fotosintezo (Hilton in sod., 1982; Murphy in Eaton, 1983), s tem pa preko 
prehranjevalne verige in spremembe habitata vpliva tudi na združbo bentoških nevretenčarjev in rib (DRSV, 
2017).  
 
Na prosojnost vpliva tudi valovanje, ki se lahko odrazi tudi v eroziji na bregovih, kar ima vpliv na združbe 
vodnih organizmov, saj drobni delci bodisi poškodujejo organizme ali njihove dihalne organe, bodisi 
prekrijejo površino in onemogočijo izmenjavo plinov ali dostop svetlobe primarnim producentom (DRSV, 
2021). 
 
Prosojnost vpliva na toplotni režim. Poseg bi vodil k slabši prosojnosti (vpliv D), kar pomeni, da se zgornje 
plasti še bolj segrejejo, nato pa temperatura hitreje pada z globino (v primerjavi s stanjem ob večji 
prosojnosti). Temperatura vpliva na gostoto vode. Tako nastane izrazitejša slojevitost vode (zgornje plasti 
še bolj tople, spodnje še hladnejše), to pomeni da je mešanje vode različnih plasti težje. Manjše mešanje 
poslabša prehajanje kisika v globlje plasti in poslabša kisikove razmere. Torej, slabša kot je prosojnost, 
hitreje se pri dnu razvijejo anoksični pogoji. V anoksičnih pogojih se določene spojine fosforja, ki so v 
sedimentu, spet pretvorijo in se v vodo sprosti topni fosfor (fosfati), kar spet "pognoji" vodo in nastaja 
dodatna biomasa, ki seda na dno, kar spet porablja kisik, in spet se lahko sprošča fosfor, ki se je v zgornjih 
slojih pretvoril (oksični pogoji) v določene netopne snovi (vpliv na hranila D). 
 
Poseg bi nebistveno vplival na toplotne razmere (C) v primerjavi z majhnim deležem brežine, ki je predmet 
posega, s prosto vodno površino v VTJ Blejskem jezeru (SI1128VT). Na zakisanost in slanost ni vpliva (vpliv 
C).  

 
2. Posebna onesnaževala  
V času gradnje lahko pride do onesnaženja s posebnimi onesnaževali (iztok goriva, olja,…). Drugače poseg 
nima vpliva na koncentracijo posebnih onesnaževal (vpliv C).  

10.2.6.3 Ocena vplivov novega vstopno-izstopnega mesta za električni čoln v Veliki Zaki na 
biološke elemente kakovosti 

Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in biomaso fitoplanktona (C - ni vpliva). 

 

Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost ostalega vodnega rastlinja (E - trajni neposredni vpliv). 
V zalivu Velika Zaka je ob pritoku Solznika v jezero (severni vogal zaliva) opaziti »mirno območje«, kjer je 
zelo pestra makrofitska združba. Omenjeni poseg bi uničujoče vplival na sestavo in številčnost vodnega 
rastlinja in s tem tudi drugega življa, zato ta poseg ni dopusten in se je priporočljivo temu območju s posegi 
izogniti. 
 
Vodni promet v zalivu Velika Zaka (pletne, športni čolni in predviden električni čoln) direktno uničuje vodne 
rastline s propelerjem (poškodbe, strig ali izkoreninjenje celotne rastline), povzroča turbulence in s tem 
dvigovanje sedimenta, ki lahko sprošča hranila, kar povzroča cvetenje alg. Valovanje, ki nastane zaradi 
vožnje hidrobusa, neposredno povzroča motnost vode, kar močno vpliva na razrast makrofitske združbe. 
Poleg tega pa krap (poglavje 3.4.4) že tako dovolj obsežno prizadane makrofite, da vsi nadaljnji posegi 
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predvideni na rastiščih makrofitov zato predstavljajo še večjo grožnjo za dodatno poslabševanje stanja 
jezera. 
 
Vpliv na taksonomsko sestavo in številčnost bentoških nevretenčarjev (E- trajni neposredni vpliv). 
Poseg ne bi vplival na onesnaženost voda in spremenil sestave in številčnosti bentoških nevretenčarjev. Bi 
pa poseg vplival na spremenjenost habitata, kot posledico morfoloških sprememb vodnih habitatov, kar bi 
lahko spremenilo sestavo in pestrost združbe. Tudi bentoški nevretenčarji kot le ena od skupin vodnih 
organizmov so pokazatelji teh sprememb. Na združbo bentoških nevretenčarjev vplivajo predvsem kopalci 
z brodenjem po plitvini. Z vsemi aktivnostmi, ki so priostni v zalivu Velika Zaka (kopanje, pristanišča, 
veslaška proga), pa prihaja tudi do motenja razmnoževanja nekaterih bentoških nevretenčajrev, ki imajo 
del življenjskega cikla vezan tudi na kopenski ekosistem. Jajca, ki jih odlagajo bodisi tik pod gladino ali pa 
tik nad njo (brežine, kamni, rastlinje), so izredno občutljiva na motnje kot so npr. valovanje, vpliv kopalcev, 
itd.  
 
Vpliv na taksonomsko sestavo, številčnost in starostno strukturo rib (E - trajni neposredni vpliv). 
Hkrati pa čolnarjenje moti življenjski prostor rib. Glavni problem tudi tu predstavlja kritična bližina drstišč 
(rdečeoke, ostriža in jezerske postrvi). Ker gre za vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških 
lastnosti omogoča razmnoževanje posameznih ribjih vrst, je vpliv posega v bližini drstišč znaten. Pride do 
trajne izgube naravnih habitatov. Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni mogoče omiliti z 
omilitvenimi ukrepi, potrebna je izvedba kompenzacijskih ukrepov, vpliv je bistven.  
 
Čolni na električni pogon povrzočajo podvodni hrup, ki vpliva na organizme, ki živijo v in ob jezeru, saj jim 
to predstavlja stres.  
 
Valovanje, ki ga bo povzročal tako električni čoln, kot tudi športni čolni, ki imajo v tem zalivu ciljni iztek 
svoje proge, negativno vpliva na populacije ribjih vrst, ker gre za dvigovanje sedimenta – sproščanje 
suspendiranih snovi in lahko vodi do mehanske poškodbe na dihalih rib - zamašitev škrg in poškodbe kože, 
kar vodi v manjšo odpornost pred okužbami in padec imunskega sistema (več parazitov itd.). Slabša 
vidljivost v vodi pa lahko pomeni ovirano prehranjevanje rib. V času izvajanja gradbenih del bo tudi prišlo 
do kratkotrajnega kaljenja vode, saj se bodo sproščale suspendirane snovi v vode.  
 
V času gradnje obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriva, olj in drugih škodljivih in/ali 
strupenih snovi v vodo, ki bi imele za ribje populacije uničujoč vpliv.  

 

V celotnem zalivu Velika Zaka številne dejavnosti (plovbna pot, tekmovalna proga, čolnarjenje, privezi za 
čolne, kopalne vode, ribolov…) povzročajo trajni nemir v smislu plašenja rib, zato ocenjujemo, da bi lahko 
prišlo do negativnih vplivov na ribje populacije v tem zalivu, še posebej v času drsti. Gradbena dela bi imela 
tudi negativen vpliv na ribjo populacijo. 

10.2.6.4 Kumulativni vpliv - E 

Poseg bi bil umeščen na odsek obale, ki je v 3. razredu hidromorfološke spremenjenosti obale, kjer so lahko 
novi posegi umeščeni zgolj izjemoma (cona B) (DRSV, 2021). V bližini so drstišča, zato v tem zalivu 
razpoložljivega prostora za izvedbo posega ni in poseg ni dovoljen.  
 
S posegom bi prišlo do uničenja »mirnega območja zaliva«, kar lahko vodi do uničenja rastišč makrofitskih 
združb. Povečanje vodnega prometa v tem zalivu pomeni, da bi bilo prisotnih manj rastlinskih in tudi 
živalskih vrst ter habitatnih tipov. Tako se pričakuje, da bi bila pestrost vodnega rastlinja, bentoških 
nevretenčarjev in rib manjša, kar vodi v slabše ekološko stanje. Bližnje vzorčno mesto je trenutno na meji 
med dobrim in zmernim ekološkim stanjem, z izvedbo posega pa bo stanje zmerno, dlje stran od meje z 
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dobrim. Tudi ob upoštevanju spodaj omenjenih omilitvenih ukrepov bi umestitev vstopno-izstopnega 
mesta in vzpostavitev plovbne poti na tem predelu škodila številnim vodnim organizmom in jezerskemu 
ekosistemu. Poseg ima kumulativno negativen in trajen vpliv, zato se odsvetuje. 
 

10.2.7 Kumulativni vpliv novih posegov, ki so predmet obravnave 

Skupaj z že obstoječimi pristani in obstoječo rabo na Blejskem jezeru bodo dodatni pristani predstavljali 
dodatno hidromorfološko obremenitev za elemente kakovosti, občutljive na spremembe hidromorfoloških 
značilnosti. S posegi bi prišlo do neposrednega vpliva na zgradbo in delovanje združb makrofitov, 
fitobentosa in BN ter rib. Na habitat bosta vplivala tudi čolnarjenje in kopanje. Kumulativen vpliv je ocenjen 
kot trajen, neposreden. Ocene posegov, ki so predmet obravnave, in kumulativni vpliv je podan v 
preglednici v prilogi 6.0. 

10.3 Ocena vplivov obstoječih pristanov iz točke 7.3 na ekološko stanje voda 

Posegi, ki so predstavljeni v točki 7.3, bi imeli le manjši vpliv na jezersko obalo in vodne organizme, saj gre 
po trditvah Občine Bled zgolj za prekategoriziranje pomolov. V nekaterih primerih gre za povečanje števila 
privezov, ki pa so že obstoječi (ne gre za nove posege, gre samo za uradno določena mesta lokacij pristanišč, 
čolnarn in vstopno-izstopnih mest za čolne, ki so na jezeru) oziroma za zmanjšanje števila privezov. Ti privezi 
niso okoljsko problematični, saj koristijo obstoječo infrastrukturo in ne posegajo v naravno grajeno obalo. 
Globina vode, količina in struktura ter substrat jezerskega dna in struktura jezerske obale se ne bodo 
spreminjali. V prekategorizaciji pomolov ne gre za sanacijo obstoječih objektov, njihovo širjenje ni 
dovoljeno oz. predvideno. 
 

Število privezov se poveča pri Ribiški družini (iz 6 privezov v pristaniščih za čoln na 8 mest), Pod kazino (iz 6 
vstopnih in izstopnih mest za pletne na 8 mest za pristajanje pleten), severni del otoka (iz 4 mest na 7 
vstopno-izstopnih mestih za pletne), pri Sodniškem stolpu gre za povečanje privezov pristanišč za čolne na 
vesla (iz 5 na 10) ter pri zahodnem delu Blejskega otoka, kjer se poveča iz 1 vstopno-izstopnega mesta za 
čoln na električni pogon na 2 mesti. Pri nekaterih ukrepih pa gre za zmanjšanje privezov, kot na primer pri 
Zdraviliškem parku, kjer se število pristanišč za pletnje zmanjša iz 10 na 5 vstopno-izstopnih mest za pletnje 
in Mali Zaki (iz 4 na 1 privez za vstopno-izstopno mesto za pletnje).  
 
Skupno število čolnov na VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) se ne bo spremenilo, zato s temi prekategorizacijami 
ni predviden dodatni vpliv vodnega prometa na jezerski ekosistem. Obstoječi privezi iz točke 7.3 so ustrezno 
povezani z drugo infrastrukturo, kar je eden od dejavnikov za čim manjši vpliv na ekološko stanje jezera. 
Tam, kjer bo prišlo do povečanja števila privezov, se bo lahko ob vodi zadrževalo več ljudi, zato je potrebno 
območje urediti na način, da se ljudje ne zadržujejo izven urejenih območij in ne hodijo po plitvinah. Prav 
tako je potrebno namestiti zadostno število košev, stranišč, itd. Plitvine in makrofite je potrebno zaščititi z 
zasaditvijo goste avtohtone obrežne zarasti in z opozorilnimi tablami. Tukaj gre predvsem za lokacijo ob 
Sodniškem stolpu, kjer je potrebno rinke ob makrofitih ostraniti ali zapečatiti, ker je število obstoječih 
privezov (rink) večje kot bo »uradno definirano stanje privezov«. Povečana erozija zaradi plovbe ne sme 
biti razlog za utrjevanje brežin, ampak za omejevanje plovbe in drugih dejavnosti. Preuči naj se sezonska in 
časovna omejitev plovb. Ljudi je pred izposojo čolnov potrebno poučiti o odgovornem čolnarjenju.  
 
Kjer gre za zmanjšanje števila privezov, se neuporabljene rinke odstrani ali zapečati.  
 
Pri tem izpostavljamo lokaciji Vilo Prešeren, kjer do sedaj še ni bilo (v odloku določenega) priveza. Lokacija 
Vila Prešeren je na območju makrofitov in ker do sedaj še niso tukaj vozili čolni, je pomembno, da se pazi 
in ohranja rastišča makrofitov. Ker gre za cono A, novi posegi niso dovoljeni. Hkrat pa je predvidena 
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zasaditev trstičevja na delu obale med Zdraviliškim parkom in Grajskim kopališčem ter bi imela uporaba 
tega priveza negativen vpliv (D) na obstoječe makrofite in predvideno območje trstičevja in vodnega 
lokvanja. 
 

10.3.1 Kumulativni vpliv (nebistven vpliv – C, ob neupoštevanju navodil uporabe D) 

Kumulativen vpliv je nebistven (C). Glede na to, da se konstrukcija ne bo spreminjala, bo obremenitev oz. 
vpliv na obalo jezera enak. Izpostavili bi lokacijo Sodniški stolp, ki je obstoječe vstopno-izstopno mesto, kjer 
je lahko ob neupoštevanju »navodil uporabe« vpliv negativen (D). Sodniški stolp ima izdano vodno 
dovoljenje, pa je ob njegovi vzhodni strani prišlo do rasti trstičevja, ki ga je potrebno ohranjati. Omilitveni 
ukrepi so predstavljeni v poglavju 12.3. Lokacija Vila Prešern pa bo imela negativen vpliv (D), saj je lokacija 
na območju makrofitov, ki se jih ne more nadomestiti z omilitvenimi ukrepi, zato je ohranjanje le-teh 
izrednega pomena. Hkrati pa občina načrtuje zasaditev trstičevja na območju med Zdraviliškim parkom in 
Grajskim kopališčem, na katerega bi imela plovba negativen vpliv (D). 

10.4 Kumulativni vpliv 

V kolikor se posege umešča na dele VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), kjer so prisotna območja bioloških 
elementov kakovosti, se je potrebno zavedati, da se s tem lahko poruši naravno ravnovesje vodnega 
ekosistema in pride do poslabšanja. Ker gre za naravne procese, je lahko učinek viden šele čez nekaj let. Za 
zagotavljanje zmernega ekološkega stanja VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) je torej ključno, da se nove 
posege izključno umešča na dele, kjer ni prisotnih bioloških elementov kakovosti (Slika 29, priloga 7.0), ker 
tudi če so predvideni omilitveni ukrepi, njihov pozitiven vpliv ni nujno, da bo uspešen, da do poslabšanja 
ne bo prišlo, ker gre le za naravne procese, ki potrebujejo svoj mir in čas. Vseh procesov v okolju se ne da 
predvideti.  
 
V primeru predlogov potencialnih novih posegov, ki s niso predmet te strokovne podlage (poglavje 7.1) naj 
se v projektnih pogojih mnenjedajalcev navedejo pogoji, ki naj vključujejo natančen popis dejanskega stanja 
združbe makrofitov (vrstna sestava, ocena številčnosti, maksimalna globina uspevanja), prikaz območij 
pojavljanja rakov in drstišč rib na območju predlaganega posega ter analizo optimalnosti gradnje novih 
objektov in v katerih naj se preuči tudi druge možnosti, kot je na primer nadgradnja že obstoječih objektov. 
Brez dejanske ocene stanja je namreč nemogoče slediti izhodiščem DRSV, nemogoče pa je tudi oceniti, 
kakšen vpliv bodo imeli predvideni novi posegi na življenjske združbe (ARSO, 2021). Pri tem velja poudariti, 
da gre za živa bitja ter se lahko z leti spreminjajo robni pogoji umeščanja posegov.  
 
Pri tem velja poudariti, da ekološko stanje določa najslabši element, tako da je pri zagotavljanju zmernega 
ekološkega stanja oziroma pri izboljšanju ekološkega stanja v dobro stanje, nujno celostno ohranjanje 
oziroma izboljšanje bioloških elementov kakovosti. Prednostno pa je potrebno zmanjšanje vnosa fosforja 
in organskih hranil iz vseh virov. Predvsem izpostavljamo problem krapolova in vnos hranil s krmo za 
privabljanje, kar bi morali za ohranjanje, če ne celo za izboljšanje ekološkega stanja prepovedati ali vsaj 
omejiti.  

11 Ocena vpliva posega na izvajanje dopolnilnih ukrepov 

Posegi se ne izvajajo na VTPV, na katerem so s Programom ukrepov upravljanja voda določeni dopolnilni 
hidromorfološki ukrepi (to so ukrepi s šiframi DUDDS4, DUDDS5.2 in DUDDS26), tako da se ne more 
opredeliti vpliv posega na izvajanja navedenih dopolnilnih hidromorfoloških ukrepov.  
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12 Opredelitev omilitvenih ukrepov 

V večini primerov en sam ukrep ne zadošča za odpravo ali ublažitev negativnih ekoloških vplivov zaradi 
hidromorfoloških sprememb. V nekaterih primerih gre tudi za kombinacijo ukrepov, od hidromorfoloških 
ukrepov do ukrepov glede čolnarjenja ter odstranitev cipridnih rib, za stimuliacijjo plenjenja zooplantkona 
na fitoplankton ter tako vrnejo motno vodo jezera v bistrejšo vodo (WFD technical report).  
 
Občina Bled je že uvedla nekatere prepovedi za izboljšanje stanja VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), kot so 
na primer: prepoved krmljenja vodnih živali, urejanje kopanja na urejenih kopališčih, urejanje mirujočega 
prometa ob jezeru. Občina je številne omejitve in prepovedi vezane na zmanjševanje vpliva obremenitev 
na kakovost jezera vnesla v Odlok o javnem redu in miru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, 
20/2016, 17/2020) ter v Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/2016, 27/2020, 33/2020). 
 

12.1 Drugi omilitveni ukrepi, ki so ključnega pomena za ohranjanje oziroma 
izboljšanje ekološkega stanja Blejskega jezera 

Gre za širše (kompenzacijske ukrepe), ki ne naslavljajo neposredno posegov, temveč so pomembni z vidika 
reševanja širše problematike Blejskega jezera. 
 
Splošni ukrepi, ki jih je potrebno začeti izvajati za dosego boljšega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) so: 

- Ohranjati pomen naravnih vrednot, jezerskih pritokov, plitvin, mirnih območij oziroma pestre 
biodiverzitete organizmov. V ta namen smo določili 4 območja (priloga 5.0), ki naj se jih še dodatno 
ohranja in omeji, bodisi z ograjo bodisi z močno mešano avtohtono obrežno zarastjo, ki omejuje 
dostop do obrežnega pasu in jezera. In opozorilne table za pomen območja. Na vodni površini pa 
se omeji plovbno območje na 50 m od obale in z opozorilnimi bojami o območju »naravnega 
rezervata« ali s plavajočimi pregradami z dobro vidnimi oznakami prepovedi omeji kakršnekoli 
aktivnosti na tem območju. Hkrati je na tem mestu pomembno tudi okrepiti nadzor, da se bodo 
omejitve tudi dosledno upoštevale. Gre za območje Njivice, S del zaliva Velika Zaka, območje plitvin 
od Velike proti Mali Zaki (Veslaška promenada), območje južne obale in območje Mišce. Na teh 
območjih so prepovedani kakršni koli posegi na obali ali na območju vodne površine. Na teh 
območjih je tudi prepovedana vožnja s čolni na električni pogon, ker s hrupom, ki ga oddajajo, 
vplivajo na organizme, ki živijo v in ob jezeru in jim to predstavlja stres. Izrednega pomena je, da se 
vzdržujejo območja, kjer takšnega vpliva ni. Dovoljena je le dosadnja z mešano avtohtono obrežno 
zarastjo, ki bi omejila dostop.  

- Z vidika ozaveščanja javnosti predlagamo postavitev informativnih/opozorilnih tabel, z opisom in 
prikazom vpliva človeka na jezero z vidika organizmov, ki v njem prebivajo (torej npr. opis, kakšen 
vpliv ima teptanje substrata, prekomerna obremenjenost jezera s hranili, pomembnost 
posameznih habitatnih tipov za razmnoževanje, hranjenje, počitek itd.). Pri tem bi bilo potrebno 
posebej poudariti tudi pomen hidromorfoloških obremenitev na kakovost jezera, saj slednje širši 
javnosti še niso prepoznane kot eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na stanje jezera. Na 
takšen način bi bile lahko tudi ureditve in omejitve glede vstopno/izstopnih mest na VTJ Blejsko 
jezero (SI1128VT) uporabnikom lažje razumljive.  

- Omejiti vnos hranil – dejansko omejiti vnos hranil, kot je ureditev kanalizacije in preostanek MKČN, 
revitalizacija pritokov in povečanje samočistilne sposobnosti, omejitev gnojenja na prispevnih 
površinah jezera, omejitev vnosa hranil za potrebe ribolova, omejitev ribogojnice na pritoku Mišca, 
ki je glavni pritok v jezero, itd. ter z zasaditvijo.  
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- Ocena ekološkega stanja vodnega telesa je določena po načelu "najslabši določi stanje", kar 
pomeni, da najslabše ocenjeni element kakovosti določi stanje, to pa je lahko tudi fizikalno-kemijski 
element kakovosti in ne le BEK. (Urbanič, 2011).  

- Omejitev ali celo opustitev krapolova (gojena oblika), ki uničuje habitate bentoških nevretenčarjev 
in makrofitov ter destabilizacijo litorala, je izredno majhna cena za izboljšanje stanja jezera. 
Makrofitske združbe trenutno v večini najdemo, kjer so obsoječa vstopno-izstopna mesta oziroma 
v bližini morfološko spremenjene obale (bližina ceste, urbanizma), kar bi lahko nakazovalo, da se 
krap teh mest zaradi hrupa izogiba. Varstveni cilj: prostorsko in količinsko omejena uporaba krapa 
(gojena oblika) na način, da ne ogroža populacij krapa (divja oblika) in ostalih populacij domorodnih 
vrst rib. Ukrepi: prostorsko in količinsko omejena uporaba na način, da ne ogroža domorodnih vrst 
rib. Za namene poribljavanja se goji izključno v ribogojnicah za poribljavanja. Le ta se izvajajo 
predvsem v določenih ciprinidnih ribolovnih revirjih in le z odraslimi ribami ter v obsegu, da ne 
ogroža populacij domorodnih vrst rib. Obseg poribljavanja se prilagodi hidrološkim in ekološkim 
pogojem posameznega ribolovnega revirja, upoštevajoč varstveni status posameznih varovanih in 
zavarovanih območij in vrst, po predpisih o ohranjanju narave in se mora natančno določiti v RGN 
posameznega ribiškega okoliša, postopna omejitev poribljavanja z gojenimi oblikami krapa, 
genetske analize obstoječih populacij divjega krapa (ZZRS, 2016).  

- Izlov amurja in prepoved vnosa. V dobro stanja jezera se v prihodnje vrste amurja nikakor ne sme 
več vnašati v jezero. Če so ribe te vrste v jezeru dejansko prisotne, bi bilo nujno izloviti čimveč 
osebkov. Prilagajanje ribiške in ribogojske prakse je ključno vodilo do izboljšanja ekološkega stanja 
Blejskega jezera. 

- Kopalne vode naj se omejijo na obalo, kjer ni mogoč direkten stik kopalcev s sedimentom ter s tem 
uničevanja substrata ter posledično mikrohabitatov BN, ter teptanje dna in izruvanje rastlin 
oziroma uničevanje MF. Takšna območja so: 

 Prepoved divjih kopališč (vstopno/izstopna mesta za kopalce) - Vzpostavitev goste značilne 
avtohtone obrežne zarasti, ki omeji dostop do vode (priloga 8.0). Slednje je potrebno izvesti 
predvsem na območju divjih kopališč (so prikazana v prilogi 4.0) ter plitvin (predvsem na 
območjih, ki so ocenjena kot zmerna ali boljša). Hkrati pa postaviti opozorilne table in table 
o ozaveščanju pomena priobalnega pasu za jezero. Pri tem je potrebno izvajati temeljit 
nadzor. Povečan nadzor naravovarstvenikov, redarstva, nadzor nad črnim kopanjem, 
nadzor nad območji, kjer bodo postavljene opozorilne table za bližino drstišč oz. con 
vodnega rastlinja. 

- Predvideni posegi imajo posreden vpliv na razvoj točkovnega turizma. V sklopu infrastrukturnih 
ureditev je potrebno preprečiti vtok komunalnih odpadnih voda. Potrebno je zagotoviti zadostno 
število sanitarij ob planiranih posegih, ki naj se jih priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, v 
skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. Odvajanje padavinskih voda v jezero naj se v 
čim večji meri prepreči z implementacijo naravnih in hkrati čistilnih sistemov za odvajanje 
padavinskih voda. Uporabijo naj se principi v svetu prepoznanih “sustainable drainage systems 
(SUDS)”, t.j. trajnostnih drenažnih sistemov. V kolikor njihova implementacija ni možna, naj se 
padavinske vode iz cest, parkirišč in drugih javnih površin odvaja bodisi v padavinski vod ali preko 
lovilcev olj in maščob na način, da se v jezero spušča le čista padavinska odpadna voda oziroma 
voda, ki je po kakovosti ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za 
nevarne in škodljive, ter predpisom, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in 
javno kanalizacijo. 

- Izvajalci morajo ukrepe čim bolj prilagoditi življenjskemu ciklu živali in vegetacijskemu obdobju, 
upoštevajoč čim večje varovanje naravnega okolja. Tako morajo: 

- Hrupnejša dela naj se opravljajo od avgusta do marca, to je v negnezditvenem obdobju ptic.  

- V času ribje drsti je prepovedana gradnja in kakršni koli ukrepi, ki bi povzročali nemir v 
smislu plašenja rib. Gradbena dela zaradi vplivov na kakovost vode, povečanje kalnosti in 
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druge motnje v jezeru ter s tem vplivov na ribje populacije naj se opravljajo zunaj časa drsti 
(med avgustom in oktobrom):  
Tabela 29: Čas drstenja posameznih vrst rib (ZZRS, 2021). 

Vrsta ribe Čas drsti 

jezerska postrv 10,11,12,1 

navadni ostriž 2,3,4,5,6 

rdečeoka 4,5,6 

smuč 4,5 

som 5,6,7 

ščuka 4 

- Vsi posegi naj bodo izvedeni v čim krajšem mogočem času, da bo vpliv na ribji živelj 
Blejskega jezera čim manjši. 

- Dela in vzdrževalna dela se morajo izvajati izven vegetacijske sezone. 

- Povečan nadzor naravovarstvenikov, redarstva, nadzor nad črnim kopanjem, nadzor nad območji, 
kjer bodo postavljene opozorilne table za bližino drstišč oz. con vodnega rastlinja. 

- Predlog uvedbe stalnih lovnih mest, ki bi bili lahko tudi sezonsko označeni oziroma nameščeni, tako 
bi ribiči lahko lovili le na točno določenih mestih. Tako kot so sedaj že določena mesta za kopanje. 

- Invazivne vrste – zebrasta školjka: nadzoruje se z rednim mehanskim odstranjevanjem in 
uničevanjem ter rednim pregledovanjem obale. Ukrepi za preprečevanje širjenja invazivke v 
sosednje vodne ekosisteme pa so, da morajo uporabniki čolnov pred premestitvijo v druge vode 
čolne temeljito očistiti (blato na propelerju, vodne rastline, itd.) in jih nato vsaj 5 dni sušiti (školjke 
odmrejo šele po nekaj dneh na zraku). Očistiti in dobro presušiti je potrebno tudi drugo opremo, ki 
je uporabljena v jezeru (npr. ribiško opremo (mreže, škornje itd.), potapljaško opremo, kopalke, 
vesla, raziskovalno opremo itd.) Ker so ličinke in mlade školjke komaj vidne s prostim očesom, zgolj 
pregled čolna in opreme ne zadostuje. Za lažji nadzor je potrebno uvesti prepoved uporabe večjih 
napihljivih plastičnih (ali drugih umetnih mas) vodnih pripomočkov (napihljive blazine, flamingi, 
ipd.).  

- Predlog novega plovbnega območja za celotno VTJ Blejsko jezero (SI1128VT), da na območju: 
 na južnem delu jezera (območje Njivic), kjer je med koordinatami Y=429610, 

X=135941 na zahodni strani in Y=429942, X=135816 na vzhodni strani. Za to 
območje predlagamo postavitev plavajoče pregrade z dobro vidnimi oznakami 
prepovedi kakršnekoli aktivnosti na tem območju (priloga 8.0). Hkrati je na tem 
mestu pomembno tudi okrepiti nadzor, da se bodo omejitve tudi dosledno 
upoštevale.  

 Mišce med Y=429707, X=136862 na zahodni in med Y=429882, X=136852 na 
vzhodni strani je prepovedana plovba v vsaj 50-metrskem pasu od obale  

 na območju Velike Zake med Y=429373, X=136271 na jugu in Y=429373, X=136301 
na severu, je prepovedana plovba v vsaj 20-metrskem pasu od obale, ter 
priporočljivo je v plitvinah omejiti plovbo na 30 m od odaljenosti od obale (ZZRS, 
2021) (priloga 3.0). S tem predlogom bo prišlo do revitalizacije območij, s čim 
večjim odmikom od obale in prepuščanje naravnim procesom, da se v največji meri 
vzpostavijo značilne plitvine in nato značilna rastišča združb. 

- Ukrepi za izboljšanje stanja jezerske obale - ohranjanje obrežne zarasti in načrtovanje zasaditve -  
predvsem vzpostavitev kompleksne avtohtono značilne obrežne zarasti, ki bo omogočala tudi 
senčenje obale. Izrednega pomena je, da je obrežna vegetacija avtohtona, saj listopadne vrste svoje 
liste jeseni odvržejo v jezero, kar pa predstavlja pomemben vir hrane za veliko vrst bentoških 
nevretenčarjev. Za dobro delovanje ekosistema je izrednega pomena, da so posamezni segmenti 
uravnoteženi. Avtohtona grmovna podrast med potjo in jezerom, ki bo preprečila hojo po bregu do 
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jezera in s tem erozijske procese ter omejevala dostop do jezera kopalcem, je z vidika ohranjanja 
geomorfoloških lastnosti naravne obale Blejskega jezera ugodna. 

- Plovila so lahko zaščitena le s sredstvi za zaščito lesa na bazi organskih topil. Prepovedana je 
uporaba zaščitnih sredstev na podvodnih delih plovil, ki služijo kot sredstvo proti obraščanju. 

- Ohranjanje optimalnega števila čolnov, kljub vsem pritiskom na vodno telo, je najboljša ustrezna 
možna rešitev, kar zadeva število novih čolnov. Večji vodni promet tudi poveča verjetnost, da bodo 
ljudje čolne izkoristili za dostop do manj obljudenih delov obale, posledično je tudi nadzor nad 
plovili/kopalci težji itd. 

- O ravnanju z obrežnimi makrofiti:  
Za ohranjanje makrofitov je zelo pomembno pri košnji brežine, da se ne kosi čisto do vode, ker se 
s tem pokosi tudi nadvodne makrofite (imenujemo jih helofiti; npr trstičje, vodna meta) - torej 
rastline, ki imajo korenine pod vodnim nivojem ali tik ob njem, stebla in listi pa segajo v zrak. Te 
rastline so seveda zelo koristne za vodna okolja in jih je zelo smiselno ohranjati (npr. utrjujejo 
brežine in zmanjšujejo erozijo). Če se jih kosi, se jih zelo ošibi in ne opravljajo funkcij. Gre ponavadi 
za zelo ozek pas tik ob vodi (nekaj 10 cm). Te rastline so tudi na videz dovolj drugačne od travnate 
zarasti, ki raste na brežini, in ni težko določati meje, do kod naj se kosi.   

 
Poleg splošnih ukrepov in ukrepov za preprečevanje slabšanja ekološkega stanja, so tukaj navedeni ukrepi, 
s katerimi se bo obstoječe stanje občutno izboljšalo in so lokacijsko prikazani v prilogi 8.0: 

 Odstranitev obstoječe lesene sprehajalne brvi med Veliko Zako in Njivicami. Ker je leseni podest 
trenutno nad vodno gladino, bo z njegovo odstranitvijo prišlo do izboljšanja obrežne vegetacije, 
večjega stika vode z obvodnim pasom in se bo na tem delu jezera ekološko stanje ohranilo, če ne 
celo izboljšalo.  

 Usmeritve za izvedbo obrežnih zavarovanj – slednja naj bodo izvedena v največji možni meri 
sonaravno, z največjim možnim odmikom od vodne gladine (na način, da se litoralni pas razširi 
oziroma, da se vzpostavlja naravno značilen litoralen pas) in bi omogočala vzpostavitev čim širšega 
pasu območja spremenljivega vodostaja. Revitalizacija obale pomeni tudi čimvečji odmik od obale 
in prepuščanje naravnim procesom. Optimalno je utrjevanje brežin na izrazito neporavnan način, 
kar pomeni, da je obala razgibana, npr. s kakšnim drevjem ali koreninskim sistemom, kamnom,... 
(ZZRS, 2020). 

Brežine naj se urejajo le v nujnem obsegu, in sicer s sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih 
(lokalnih ) materialov (predvsem avtohtone vrste lesa, kamen, pesek,...). Predvsem je pomembna 
uporaba lesa na delih, kjer se posega v območje spremenljivega vodostaja, saj slednji pozitivno 
vpliva na stanje voda. Erozije brežin naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi. 
Kamnometi oz. betonska zaščita naj se uporabijo le na nujno potrebnih odsekih. Ohranjajo naj se 
zvezni prehodi v naravno brežino. Nove dostopne poti naj se ne delajo.  

Del obale VTJ Blejskega jezera (SI1128VT) je v naravnem stanju, del pa je utrjen – betonski oziroma 
kamnit. Del obale namerava Občina Bled obnoviti, saj je v slabem stanju, kot je razvidno tudi iz 
fotografij v nadaljevanju besedila.  

Pri izvedbi ureditev z lesenimi kaštami, ki so predlog v Idejni zasnovi postopnega urejanja obale, se 
slednje izvedejo na način, da se upošteva naklon brega, tako da se izvedejo v naklonu, poševno – 
na način večstopenjske izvedbe. Vmesno naj se med posameznimi stopnjami izvede zasaditev 
značilnih avtohtonih vrst obrežne zarasti. Obrežno zavarovanje naj bo tako izvedeno na način, da 
se vzpostavi pas, ki prispeva k izboljšanju obstoječega stanja (tudi preko naknadne vzpostavitve 
zarasti na obrežnem zavaroavanju, ki sčasoma prevzame protierozijsko zaščito obale jezera.  
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Slika 44: Zavarovanje brežin z vrbovimi popleti - levo (foto: M.Habinc, 2013) in večstopenjska izvedba lesene kašte 

(desno) (Florineth et al., 2002). 

 

 
Slika 45: Predlagani sonaravni načini zavarovanja obale (MOP, 2021). 

 
Slika 46: Izvedbe možnih načinov sonaravnega urejanja obale; lesene oblice podprte s piloti (levo) in dvostenske 

lesene kašte (desno) (MOP, 2021). 

 Ker so za stanje jezera in kvaliteto pomembna območja trstičevja, je predvidena zasadnja trstičevja 
oziroma njegova obnovitev na območju: 

 Njivic   
 V Veliki Zaki vse do Sodniškega stolpa  
 Ob Zdraviliškem parku, vse do Grajske čolnarne. 

Poleg ostalih funkcij, ki jih trstičevje opravlja v vodnih ekosistemih (vpliv na kvaliateto vode in stanje 
jezera), bo imelo vlogo pri omejitvi dostopa ribičem in kopalcem do teh območij. 
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 Na območjih manjšega obsega, ki so za kopalce nedostopna (bodisi zaradi vzpostavljene goste 
obrežne vegetacije, bodisi so precej umaknjena od ustaljenih kopališč) bi bilo smiselno preučiti 
možnost nasipanja neoporečnega značilnega substrata. Z nasipanjem substrata bi namreč lahko 
povečali pestrost habitatnih tipov in s tem prispevali k pestrosti življenjskega okolja za vse biološke 
elemente kakovosti. Pred morebitnim posegom je potrebno opcije in lokacije dobro preučiti, saj je 
med drugim izrednega pomena, da z nasipanjem materiala ne vplivamo na rastišča makrofitov. Za 
to bi bilo potrebno izdelati strokovne podlage s predlogi in izbiro najprimernejših mest.   

o Z namenom zmanjšanja valovanj bi bila smiselna omejitev večjih hitrosti oz. uporabe plovil z velikim 
izpodrivom. Čoln na električni pogon pa lahko izključno vozi na relaciji Kazina – Blejski otok oziroma 
do Grajske čolnarne, kjer je pokrita čolnarna, zaradi povzročanja podvodnega hrupa. Vpliv vodnega 
prometa na substrat jezerskega dna (dvigovanje mulja) se lahko zmanjša s postavitvijo privezov v 
večjih globinah. To hkrati tudi preprečuje uničevanje vodnega rastlinja s propelerji (Kelty, Bliven 
2003).  

o Na obali jezera ni dovoljeno shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje in podobno). 
Izven urejenih pristanišč oziroma vstopno-izstopnih mest ni dovoljeno ustavljanje plovil in 
vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov. Obenem je na jezeru prepovedano privezovati plovila 
izven urejenega in označenega pristanišča, priveza ali vstopno-izstopnega mesta (na boje, veje, 
drevesa in podobno). Pristanišča in vstopno-izstopna mesta morajo biti urejena v skladu z 
določbami občinskih prostorskih aktov.  

o Lahko se predlaga tudi sezonska/časovna omejitev plovbe in minimalna globina plutja, ki jo dopušča 
ugrez in dopušča varno plovbo, a hkrati varuje jezersko dno in njegove mikrohabitate.  Plovba se 
prostorsko in časovno omeji, pogoji plovbe pa ustrezno prilagodijo izsledkom monitoringa v 
primeru ugotovljenega pomembnega vpliva plovbe na stanje voda, ki ga z monitoringom ugotovijo 
pristojne službe. 

 

12.2 Omilitveni ukrepi, ki so potrebni za zmanjšanje vplivov posameznih posegov  

Pogoji za poseganje v prostor so, da se ohranja: 

 Naravni breg – novi posegi se ne umeščajo na odseke, ki so glede na oceno hidromorfološke 
spremenjenosti obale jezera (Slika 8) uvrščeni v razred 1 (zelena barva - zelo dobro stanje / naravno 
območje) ali razred 2 (modra barva - dobro stanje / zmerno spremenjeno območje, območje 
manjših posegov). 

 Obala - novi posegi se le izjemoma umeščajo na odseke, ki se uvrščajo v razred 3, pri čemer je 
potrebno za slednje opredeliti tudi obsežnejše omilitvene in kompenzacijske ukrepe, ki ne bodo le 
omilili negativnih vplivov novih posegov, temveč bodo omogočili tudi občutno izboljšanje 
obstoječega hidromorfološkega stanja jezera. Pri tem naj se posegi na te odseke umeščajo na način, 
da so čim dlje oddaljeni od odsekov (vsaj 50 m), ki so v boljšem stanju (razred 2, razred 1). 

 Obala - novi posegi se ob upoštevanju vseh tehničnih načel za zmanjšanje negativnih vplivov in 
izvedbo sonaravnih tehničnih rešitev umeščajo le na odseke, ki so glede na oceno hidromorfološke 
spremenjenosti obale jezera uvrščeni v razred 4 (slabo stanje / močno spremenjeno območje), pri 
čemer se za vse nove posege predvidijo in izvedejo omilitveni oziroma kompenzacijski ukrepi. 
Slednji se izvedejo ali na odsekih, ki so uvrščeni v razred 4 ali na odsekih, ki so uvrščeni v razred 3. 
Pri tem naj se posegi na te odseke umeščajo na način, da so čim dlje oddaljeni od odsekov (vsaj 50 
m), ki so v boljšem stanju (razred 2, razred 1). 

 Naravna oziroma mirna območja, območja plitvin – kjer je velika diverziteta organizmov, velik 
ekološki pomen in potencial (Slika 47 in priloga 5.0). Območje Njivice je z vidika habitata 
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pomembno zaradi plitvin in območji Velika Zaka in Mišce zaradi mešanja tekoče in stoječe vode. 
Območje Veslaška promenada pa je pomembno zaradi obranjanja mikrohabitata za bentoške 
nevretenčarje, ki je vrstno najbolj pester. Območja plitvin so v jezeru zelo redka zaradi naravnih 
danosti jezera, ampak imajo izredno pomembno vlogo. 
 

 
Slika 47: Naravna in mirna območja, ki so pomembna zaradi biodiverzitete. 

 Obrežna vegetacija  - novi posegi se ne umeščajo na dele jezera, na katerih je prisotna obrežna 
zarast (Slika 13, Slika 15, Slika 16, priloga 1.0). Izrednega pomena je, da je obrežna vegetacija 
avtohtona, saj listopadne vrste svoje liste jeseni odvržejo v jezero, kar pa predstavlja pomemben 
vir hrane za veliko vrst bentoških nevretenčarjev.  

 Diverziteta organizmov - novi posegi se ne umeščajo na dele jezera, kjer se nahajajo makrofitske 
združbe in na območja ribjih drstišč (Slika 13, Slika 15, Slika 16, priloga 1.0, priloga 2.0). Z vidika 
ohranjanja makrofitov in posledično tudi ostalih vrst, je izrednega pomena ohranjanje naravne 
obale na območju celotnega jezera in preprečevanje aktivnosti, ki bi omogočale izruvanje rastlin 
oz. teptanje dna. 
 

Vsi potencialni novi posegi na vodi naj bodo izvedeni na način, da se uporabljajo naravni materiali – 
predvsem pomembna je uporaba lesa na delih, kjer se posega v območje spremenljivega vodostaja, saj 
slednji pozitivno vpliva na stanje voda. Uporabiti je potrebno vrste lesa, ki so avtohtone za območje in ne 
sme biti tretiran s sredstvi, ki bi lahko škodila organizmom v jezeru. 
 
Vsi potencialni novi posegi na vodi (npr. izvedba lesenega podesta) naj bodo izvedeni na način zmanjšanja 
vpliva senčenja umetne infrastrukture nad vodno površino z umikom od vode oz. z večjo dvignjenostjo 
infrastrukture od vode. Na primer površine posega v plitvejši vodi naj bodo čim manjše (npr. ozek prehod 
s kopnega nad vodno gladino in razširitev pomola v globji vodi), tako da lahko MF rastejo čimbolj pod 
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pomol. Vpliv bi se zmanjšal tudi s čimvišjo izvedbo infrastruktre nad gladino vode (kolikor še dopušča 
uporabnost) ter izvedba infrastrukture na način, da pod podest/pomol pride čim več svetlobe.  
 
Poleg splošnih ukrepov upravljanja z jezerom je potrebno pri novih posegih upoštevati ukrepe za 
preprečitev slabšanja ekološkega stanja VTJ Blejsko jezero (SI1128VT): 

o Glede na to, da je VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) izjemno občutljivo na obstoječe in nove fizične 
posege, so se na podlagi odsekov jezera, na katerih je prisotna obrežna zarast, naravni bregovi, 
območja ribjih drstišč in makrofitskih združb ter glede na hidromorfološko spremenjenost obale 
določila območja, kjer poseganje v jezero ni dovoljeno (cona A). Pregledna situacija območij, kjer 
se prednostno ohranja hidromorfološko stanje jezera je prikazana v prilogi 7.0.  

o Pogoj, da se novi posegi umeščajo le na odseke, ki so glede na oceno hidromorfološke 
spremenjenosti obale jezera (slika 8) uvrščeni v razred 4 slabo stanje / močno spremenjeno 
območje, je upoštevan pri coniranju v prilogi 7.0, pri čemer se za vse nove posege predvidijo in 
izvedejo omilitveni oziroma kompenzacijski ukrepi. Slednji se izvedejo ali na odsekih, ki so uvrščeni 
v razred 4, ali na odsekih, ki so uvrščeni v razred 3 (DRSV, 2021).  

o Pogoj, da se novi posegi le izjemoma umeščajo na odseke, ki se uvrščajo v razred 3, je upoštevan 
pri coniranju v prilogi 7.0, pri čemer je potrebno za slednje opredeliti tudi obsežnejše omilitvene in 
kompenzacijske ukrepe, ki ne bodo le omilili negativnih vplivov novih posegov, temveč bodo 
omogočili tudi občutno izboljšanje obstoječega hidromorfološkega stanja jezera. Pri tem naj se 
posegi na te odseke umeščajo na način, da so vsaj 50 m oddaljeni od odsekov, ki so v boljšem stanju 
(razred 2, razred 1) (DRSV, 2021). Za poseg je potrebno podati strokovno mnenje, da je to res edino 
območje, kjer se lahko umesti poseg. Da ni možnosti, da bi se lahko uporabila že obstoječa 
konstrukcija oziroma infrastruktura. V kolikor je le možno, naj se na tem območju novih posegov 
ne izvaja (DRSV, 2021). 

o Morebiti potrebna infrastruktura naj se gradi znotraj že urejene strukture naselja (parkirišča, 
stranišča, itd.) ter naj ne posega v naravni prostor. V Tabela 30 so predstavljeni omilitveni ukrepi, 
ki neposredno naslavljajo posege. 
 

Tabela 30: Območja posegov z omilitvenimi ukrepi. 

Območje 
posega 

Hidromorfološka 
ocena 
spremenjenosti 
obale [razred] 

Cona 
umeščanja 
(priloga 7.0) 

 

Omilitveni ukrepi 

Njivice 3 B o Lokacija posega je prepovedana, saj gre za 
območje, ki ima izredno velik pomen za 
jezero. Hkrati se lahko poseg umešča na 
način, da je čim dlje oddaljen od odsekov 
(vsaj 50 m), ki so v boljšem stanju (razred 2, 
razred 1), kar pa tukaj ni mogoče zagotoviti. 
Hkrati pa ni prostora za dodatne omilitvene 
ukrepe (npr. revitalizacija obale).  

o Dodatne omejitve oziroma popolna 
prepoved poseganja in zadrževanja na 
območju Njivic, saj gre za izredno občutljiv 
in pomemben del jezera. Območje je 
izrednega pomena zaradi redkosti habitata 
(jezerska kreda in mulj) ter predstavlja 
pomembno območje za počitek, 
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Območje 
posega 

Hidromorfološka 
ocena 
spremenjenosti 
obale [razred] 

Cona 
umeščanja 
(priloga 7.0) 

 

Omilitveni ukrepi 

prehranjevanje, razmnoževanje itd. 
organizmov, ki živijo v in ob vodi. 

o Še posebno pri Njivicah je obalni pas zelo 
plitev (Slika 9) in posledično ranljiv za 
izruvanje rastlin, teptanje dna in dvigovanje 
sedimenta. Prepoved vožnje s čolni, tako 
električnimi kot na vesla. Na območju Njivic, 
kjer je med koordinatami Y=429610, 
X=135941 na zahodni strani in Y=429942, 
X=135816 na vzhodni strani prepovedana 
plovba v vsaj 50-metrskem pasu od obale. Za 
to območje predlagamo postavitev 
plavajoče pregrade z dobro vidnimi 
oznakami prepovedi kakršnekoli aktivnosti 
na tem območju (priloga 8.0). Hkrati je na 
tem mestu pomembno tudi okrepiti nadzor, 
da se bodo omejitve tudi dosledno 
upoštevale.  

o Vzpostavitev kompleksne avtohtono 
značilne obrežne zarasti (priloga 8.0). 

o Zasadnja trstičevja, ki bi omejeval dostop 
ribičev in kopalcev, hkrati pa bi zelo vplival 
na kvaliteto vode in stanje jezera (priloga 
8.0). 

o Odstranitev obstoječe lesene sprehajalne 
brvi med Veliko Zako in Njivicami. S tem bo 
manj senčenja nad vodno gladino in večja 
možnost za razrast makrofitov.  

Mlino - pristan 
za električni čoln 
za oskrbo 
Blejskega otoka 

4 A/C o V naravi pristanišče že obstoji, zato ni 
predivdenih novih posegov – koriščenje 
obstoječe infrastukture. 

o Vzpostavitev kompleksne avtohtono 
značilne obrežne zarasti (priloga 7.0), ki 
doprinese h kvaliteti vodnih habitatov 
(ZZRS, 2020). 

o Odstranitev obstoječih obrežnih zavarovanj, 
ki se naj v največji možni meri nadomestijo s 
sonaravnimi obrežnimi zavarovanji (z 
uporabo lesa in kamna). Projektant oceni 
možnost te izvedbe. Dolžina naj bo čim 
daljša. S tem se bodo zagotovila tudi 
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Območje 
posega 

Hidromorfološka 
ocena 
spremenjenosti 
obale [razred] 

Cona 
umeščanja 
(priloga 7.0) 

 

Omilitveni ukrepi 

skrivališča za ribe. Primeren režim plovbe, 
počasnejša plovba v bližini pomola oziroma 
v plitvejših (priobalnih) vodah. Plovba lahko 
poteka v določenih koridorjih, s tem se 
manjša vpliv na makrofite in motenje rib.  

Mlino - vstopno 
– izstopno 
mesto za 
hidrobus 

4 A/C o Na območje cone A poseg ni dovoljen. Na 
območju cone C prostora za vstopno – 
izstopno mesto za hidrobus in izvedbo 
omilitvenih ukrepov ni.  

Mala Zaka - iztok 
Mišce – predlog 
B 

1,2 bližina A o Ob primernem odmiku od cevovoda 
Radovne , ki omogoča nemoten in varen 
dostop (tudi za primere podvodnih 
(potapljaških) pregledov), bi bila postavitev 
priveznih boj nemoteča. Se pa odsvetuje 
posege v bližini cevovoda, s katerimi bi se 
lahko preprečevalo, onemogočalo ali 
ogrožalo dostopnost do dovodnih 
cevovodov. 

o Predlog lokacije se premakne bolj proti 
Ribiški družini. 

o Postavitev sidrnih uteži na zadostni globini 
(vsaj 6 m). 

o Predvideni poseg mora biti oddaljen od 
obale, ki je v 1. in 2. razredu vsaj 50 m ter od 
drstišča vsaj 50 m.  

o Prepoved vožnje: med Y=429707, X=136862 
na zahodni in med Y=429882, X=136852 na 
vzhodni strani je prepovedana plovba v vsaj 
50-metrskem pasu od obale. 

o V zalivu Mišca prepoved kopanja v območju 
vsaj 50 m od obale. Opozorilne table, ki bi 
opozarjale na bližino drstišč ali con vodnega 
rastlinja. Kopanje se prepreči s prepovedjo 
oziroma omejitvijo dostopa iz kopnega 
(ograja, gosta zasaditev). Omejen dostop iz 
vode pa se lahko zagotovi s postavitvijo 
plavajoče pregrade in opozorilnimi tablami. 

Mala Zaka - iztok 
Mišce – predlog 
C 

1,2 bližina A o Ob primernem odmiku, ki omogoča 
nemoten in varen dostop (tudi za primere 
podvodnih (potapljaških) pregledov), bi bila 
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Območje 
posega 

Hidromorfološka 
ocena 
spremenjenosti 
obale [razred] 

Cona 
umeščanja 
(priloga 7.0) 

 

Omilitveni ukrepi 

postavitev sidrnih uteži in pontona 
nemoteča. Se pa odsvetuje posege v bližini 
cevovoda, s katerimi bi se lahko 
preprečevalo, onemogočalo ali ogrožalo 
dostopnost do dovodnih cevovodov. 

o Predlog lokacije se premakne bolj proti 
Ribiški družini. 

o Postavitev sidrnih uteži na zadostni globini 
(vsaj 6 m). 

o Nevarnost pontona v bližini kopalnih voda 
pa je, da privabi kopalce, ki pa lahko precej 
negativno vplivajo na obstoječe stanje v 
zalivu Mišca, zato je potrebno prepovedati 
zadrževanje in skakanje kopalcev s pontona. 

o Predvideni poseg mora biti oddaljen od 
obale, ki je v 1. in 2. razredu vsaj 50 m ter od 
drstišča vsaj 50 m.  

o Prepoved vožnje: med Y=429707, X=136862 
na zahodni in med Y=429882, X=136852 na 
vzhodni strani je prepovedana plovba v vsaj 
50-metrskem pasu od obale. 

o V zalivu Mišca omejitev kopanja v območju 
vsaj 50 m od obale. Opozorilne table, ki bi 
opozarjale na bližino drstišč ali con vodnega 
rastlinja. Kopanje se prepreči s prepovedjo 
oziroma omejitvijo dostopa iz kopnega 
(ograja, gosta zasaditev). Omejen dostop iz 
vode pa se lahko zagotovi s postavitvijo 
plavajoče pregrade in opozorilnimi tablami. 

Velika Zaka - 
vstopno – 
izstopno mesto 
za hidrobus 

3 B o Ker je celoten zaliv Velike Zake v plitvi vodi, 
se ne dovoljuje gradnje vstopno-izstopnega 
mesta za električni čoln (hidrobus) oziroma 
prostora ni.   

o Gradnja podaljšanega pomola v globjo vodo, 
da ni potrebno poglabljanje zaliva za dostop 
hidrobusa na obalo. Problem je, ker 
prostora ni.  

o Prepoved plovbe in kopanja na območju 
Velike Zake med Y=429373, X=136271 na 
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Območje 
posega 

Hidromorfološka 
ocena 
spremenjenosti 
obale [razred] 

Cona 
umeščanja 
(priloga 7.0) 

 

Omilitveni ukrepi 

jugu in Y=429373, X=136301 na severu vsaj 
20 m od obale. Opozorilne table, ki bi 
opozarjale na bližino drstišč ali con vodnega 
rastlinja.  

o Nova ureditev Velike Zake s pristaniščem za 
električni čoln poleg vseh dejavnosti, ki jih 
zaliv ponuja in ob pogoju, da je potrebno 
zagovotiti oddaljenost od drstišča vsaj 50 m, 
je nemogoča. 

*Opomba: V kolikor je bil poseg pri oceni vplivov umeščen v cono A, zanj nismo predvideli omilitevnih 
ukrepov.  

12.3 Omilitveni posegi, ki so potrebni za zmanjšanje vplivov obstoječih privezov 

Ti privezi niso okoljsko problematični, saj koristijo obstoječo infrastrukturo in ne posegajo v naravno 
grajeno obalo. Pri samem odstranjevanju privezov pa je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje 
kratkotrajnih vplivov pri gradnji (preprečevanje kaljenja vode, sproščanja strupenih snovi (olj, izcedkov 
betona), teptanje oz. uničevanje obrežne zarasti). 

Pri tem izpostavljamo lokaciji Vilo Prešeren, kjer do sedaj še ni bilo (v odloku določenega) priveza in Sodniški 
stolp, zaradi bližine trstičevja, ki predstavlja izredno pomemben in redek habitat, ki ga je potrebno 
ohranjati. Lokacija Vila Prešeren je na območju makrofitov in ker do sedaj tukaj še niso vozili čolni, je 
pomembno, da se pazi in ohranja rastišča makrofitov. Da se v največji meri zaščiti območje MF, je potrebno 
izogibati se dotikanju in teptanju substrata, dna jezera. Hkrati pa je na delu obale med Zdraviliškim parkom 
in Grajskim kopališčem predvidena zasaditev trstičevja, ki bo predstavljal izredno pomemben in redek 
habitat, zato je čolnarjenje na tem delu odsvetovano. Zasaditev s trstičevjem že predstavlja omilitveni 
ukrep, ki bo ohranjal, če ne celo izboljšal stanje Blejskega jezera, zato je vsak dodaten vpliv na tem območju, 
kot je npr. čolnarjenje pri Vili Prešeren odsvetovan.  

Pri Sodniškem stolpu pa gre za povečano število privezov, pri tem je potrebno označiti, katere rinke so 
dovoljene (tiste ki so najbolj oddaljene od trstičevja) in ostale zapečatiti, odstraniti ali kako drugače 
prepovedati uporabo. Predlaga se postavitev tabel z opozorilom in po potrebi nadgraditi s postavitvijo 
lesenih pilotov, fiksiranih v jezersko dno, ki preprečujejo da bi čolni "ušli" ali se zasidrali na območje 
trstičevja. 

13 Ocena vpliva posega ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

Tudi v primeru, da se upoštevajo smernice za izgradnjo (lokacija in način izvedbe) in upoštevajo omilitveni 
ukrepi, je nemogoče trditi, da ne bo prišlo do poslabšanja ekološkega stanja VTJ Blejskega jezera 
(SI1128VT), saj je težko predvideti, kako se bodo naravni procesi in združbe odzvali. Potrebno je poudariti, 
da Njivice, Velika Zaka, del zaliva Mišce niso bile ocenjene kot primerne lokacije za izgradnjo pristana, zato 
so na teh območjih pričakovane spremembe in je velika verjetnost, da bo prišlo do poslabšanja. V Veliki 
Zaki in zalivu Mišca pa je vprašanje tudi razpoložljivega prostora.   
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Tabela 31: Ocena vpliva posegov ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Območje 
posega 

Varianta Kumulativni 
vpliv 

Ocena vpliva z upoštevanjem omilitvenih ukrepov 

Njivice  E Lokacija posega je prepovedana, saj gre za območje, 
ki ima izredno velik pomen za jezero. 
Vpliv E. 

Mlino Električni 
čoln za 
oskrbo otoka 

D Vpliv C – dejansko pristan za električni čoln že obstoji 
v zalivu Mlino, tako da ne pričakujemo poslabšanja na 
tem območju. Se priporoča ukrepe, ki bi lahko 
izboljšali stanje jezera na tem območju.  

Vstopno – 
izstopno 
mesto za 
hidrobus 

D Prostora za vstopno – izstopno mesto za hidrobus ni, 
ni prostora za omilitvene ukrepe. 

Mala Zaka - 
iztok Mišce 

Predlog B D Vpliv C. 

Mala Zaka - 
iztok Mišce 

Predlog C D Vpliv C/D - težko je predvideti kako se bodo naravni 
procesi in združbe odzvali. 

Velik Zaka Vstopno – 
izstopno 
mesto za 
hidrobus 

E Vpliv E – ni prostora za poseg, ni prostora za 
upoštevanje omilitvenih ukrepov. 

 

14 Opis predvidenega izvajanja spremljanja stanja voda na vplivnem 
območju posega 

Monitoring se že izvaja (fizikalno - kemijski, biološki elementi kakovosti). Za vse nadaljnje posege naj se 
izvede osnovni monitoring (z namenom ugotovitve referenčnega stanja) oziroma popis stanja vrst in 
habitatnih tipov v območju predvidenega posega. Predlaga pa se, da se v VTJ Blejsko jezero (SI1128VT) 
analizira tudi sediment, saj je sediment skrivni potencial hranil. Sedimenti, ki se kopičijo na dnu vodnih 
teles, se bogatijo s hranili kot sta dušik in fosfor.   
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15 Povzetek ocene vpliva posega na stanje voda 

V spodnji tabeli je prikazan povzetek ocene vpliva.  

Tabela 32: Pregled ocene vpliva posega na stanje površinskih voda - jezera. 

 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENH 

UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

ELEMENTI KAKOVOSTI / 

PARAMETRI STANJA 

Ali je možen 

neposreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je 

možen 

posreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možno z 

omilitvenimi 

ukrepi omiliti 

vpliv posega 

na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne/ni 

relevantno) 

Ali bo vpliv 

posega na stanje 

voda začasen? 

(da/ne/negotovo) 

Ali poseg povzroča 

pomembne vplive na 

stanje voda, ki jih ni 

možno omiliti z 

omilitvenimi ukrepi? 

(da/ne/negotovo)* 

Ekološko stanje 

Biološki elementi 

Taksonomska sestava, 

številčnost in biomasa 

fitoplanktona  

Ne Ne / / / 

Taksonomska sestava in 

številčnost ostalega 

vodnega rastlinstva  

Da Da Ne Ne Da 

Taksonomska sestava in 

številčnost bentoških 

nevretenčarjev  

Da Da Ne Ne Da 

Taksonomska sestava, 

številčnost in starostna 

struktura rib 

Da Da Ne Ne Da 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Hidrološki režim  

Količina in dinamika 

vodnega toka  

Ne Ne / / / 

Zadrževalni čas  Ne Ne / / / 

Povezava s telesi 
podzemne vode  

Ne Ne / / / 

Morfološke razmere 
Spreminjanje globine 
jezera  

Ne Ne / / / 

Količina, struktura in 
substrat jezerskega dna  

Da Da Da / Ne 

Struktura jezerske obale  Da Da Da Ne Ne 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Splošni fizikalno-kemijski elementi  

Prosojnost Da Da Da Negotovo Negotovo 

Toplotne razmere  Ne Da Da / Negotovo 

Kisikove razmere  Ne Da Da  / Negotovo 

Slanost  Ne Ne / / / 
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 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENH 

UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

Zakisanost Ne Ne / / / 

Stanje hranil  Ne Da Da Negotovo Negotovo 
Posebna onesnaževala  

Koncentracija posebnih 
onesnaževal, za katera je 
ugotovljeno, da se 
odvajajo v to VTPV  

Ne Ne / / / 

Kemijsko stanje  

Koncentracija 
prednostnih snovi  

/ / / / / 

Koncentracija 
prednostno nevarnih 
snovi  

/ / / / / 

* Tudi v primeru, da se upoštevajo smernice za izgradnjo (lokacija in način izvedbe) in upoštevajo omilitveni 
ukrepi je nemogoče trditi, da ne bo prišlo do poslabšanja ekološkega stanja VTJ Blejskega jezera (SI1128VT), 
saj je težko predvideti, kako se bodo naravni procesi in združbe odzvali. 
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17 Priloge 

PRILOGA 1.0:  Pregledna situacija obrežne zarasti in rastišča makrofitov 

PRILOGA 2.0:  Pregledna situacija s posegi in obstoječim stanjem  

PRILOGA 3.0:  Predlog novega plovbnega režima 

PRILOGA 4.0:  Pregledna situacija kopalnih voda in divjih kopališč 

PRILOGA 5.0:  Predlog naravnih in mirnih območij 

PRILOGA 6.0:  Pregled vplivov in kumulativni vpliv posegov 

PRILOGA 7.0:  Cone umeščanja posegov 

PRILOGA 8.0:  Pregledna situacija omilitvenih ukrepov 

 


