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1

UVOD

Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki leži približno 3 kilometre severno od Celja in
obstaja že skoraj 40 let. Pregrado na Koprivnici so prvotno zgradili, da bi novo nastala
vodna površina služila kot vir tehnološke vode za celjsko industrijo, vendar do tega ni
prišlo. Zaradi sukcesije je območje jezera danes zelo zanimivo tako za rekreacijo kot za
turizem. Mestna občina si zadnja leta prizadeva za ureditev območja, ki ga želi ponuditi ne
le svojim prebivalcem temveč tudi drugim obiskovalcem.
V ta namen je bil januarja 2006 sprejet Razvojno-programski načrt turističnega območja
Šmartinskega jezera z zaledjem, ki ga je izdelal GEOS Consulting ZT-GmbH iz Celovca.
Delo na projektu se je začelo in leta 2009 je bila že izgrajena prva faza pešpoti okoli jezera,
ki ji bodo sledile še druge faze in programi s pripadajočo infrastrukturo.
Projektni program je zelo velikopotezno, invazivno1 naravnan, zato je cilj diplomske
naloge poiskati ustreznejše prostorske rešitve za predlagane programe oz. preoblikovanje
le-teh v bolj primerne za prostor, kulturno krajino, prebivalce na območju jezera in
povečati turistično privlačnost z minimalnimi posegi v prostor.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Jezero leži v neposredni bližini tretjega največjega mesta v Sloveniji in je relativno lahko
dostopno, vendar pa se ne uporablja kot rekreacijsko območje, ker ni potrebne
infrastrukture za izvajanje dejavnosti na prostem.
Pregrada na Koprivnici je bila dograjena leta 1970, novonastala zajezitev pa bi služila kot
vir tehnološke vode za celjsko industrijo, vendar pa do takšne rabe nikoli ni prišlo (zaradi
sprememb v proizvodnih postopkih). Ureditev vodotokov na širšem območju Celja je
mestu omogočilo širjenje na prej močvirna, posledično neuporabna območja. Mesto je
pridobilo veliko akumulacijo, ki navidez ni imela funkcije. Že kmalu po izgradnji je jezero
privabljalo obiskovalce, vendar pa je obisk sčasoma zamrl in jezero je bilo prepuščeno
samo sebi.

1

Pri izrazu invaziven najprej pomislimo na invazivne rastline, vendar pa je v besedilu izraz uporabljen za
ponazoritev projektnega programa, ki bi z uresničitvijo v prostor pripeljal velike strukture in z njimi privabil
veliko število obiskovalcev, zaradi česar bi bilo potrebno dograjevati infrastrukturo, npr. parkirišča, razširitev
poti itd., s čimer bi se izgubila prvotna privlačnost naravnega okolja ob jezeru.
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2

V letih neuporabe je jezero prešlo v proces sukcesije in zato danes izgleda kot naravno
jezero, zaradi česar je še bolj privlačno za obiskovalce. Mestna občina Celje je prepoznala
rekreacijski in turistični potencial jezera, zato je začela načrtovati potrebno infrastrukturo,
ki bi zadovoljila potrebe obiskovalcev. Narejen je bil projektni program, načrti so bili
zrisani in začela se je izvedba. Izvedba krožne poti se bo izvedla v treh fazah, prva faza je
že končana in dobro obiskana.
Naravne in kulturne prvine so ključnega pomena za privlačnost določenega območja za
turizem in rekreacijo. Ti dve dejavnosti pa za svoje obstoj zahtevata določeno
infrastrukturo, ki je lahko vzrok za zmanjšanje privlačnosti območja, če se pojavlja v
preveliki koncentraciji.

1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Sprejet razvojni program predvideva prevelike in nepotrebne posege v prostor, z izvedbo
katerih bi se zmanjšala privlačnost jezera in okolice za obiskovalce. Predlagati ustreznejši,
okolju prijaznejši projektni programa, ki zaradi tega ne bo slabši na kvantitativni in
kvalitativni ravni. Načrtovati predlagane dejavnosti in podrobnejše prikazati izbrana
najpomembnejša območja ob jezeru.
Projektni program predlaga dejavnosti, ki se v zelo podobnih oblikah pojavljajo na veliko
večjih območjih kot je jezero z okolico. Vse te predlagane dejavnosti za svoje delovanje
potrebujejo že prej urejeno infrastrukturo, kot so dovolj široke in urejene dostopne ceste,
komunalna opremljenost itd. česar pa ob jezeru ni. Izvedba teh dejavnosti bi v prostor
prinesla neskladnosti, npr. strnjenost počitniškega naselja in razpršena poselitev, veliko
število obiskovalcev in slabe ceste itd. Predlagani program pa se osredotoča predvsem na
rekreacijo prebivalcev Celja in okolice ter manjši obisk turistov, zaradi česar večina
obiskovalcev pride na območje jezera s kolesi, rolerji ali peš. Vsi posegi se izvedejo s čim
manjšo škodo okolju. Strukture so ozelenjene, npr. terase naravnega kopališča, s čimer se
zabriše neskladje med naravnim in umetnim oz. so urejene v vzorcih, ki jih najdemo v
okolici jezera, npr. grid visokodebelnih sadovnjakov.
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CILJ DIPLOMSKE NALOGE

Cilji naloge so oblikovati predlog projektnega programa, ki za svojo uresničitev ne zahteva
ogromnih posegov v okolje in se navezuje na danosti in obstoječo ponudbo na ožjem in
širšem območju jezera. Na osnovi programa se poda predlog prostorske ureditve
predlaganih dejavnosti. Izbrana območja se obravnavajo podrobneje zaradi njihove
posebne pomembnosti za privlačnost območja.

1.4

METODE DELA

Naloga je naravnana praktično, zato je teoretični del kratek in zajema le osnovne podatke o
lastnostih umetnega jezera ter prostorske zahteve izbranih dejavnosti.
Na podlagi večkratnega obiska območja in pregleda obstoječih kart in druge prostorske
dokumentacije so opravljene inventarizacija in nekaj osnovnih analiz. Na podlagi
ugotovljenega se nastavljeni projektni program realizira v urbanistični karti. Izbrana
območja, ki so oblikovalsko zanimivejša in so dejansko dodatni program ob poti, so
obravnavana posebej in bolj podrobno. Za posamezne elemente celotne ureditve so
poiskani dobri primeri oblikovanja in ureditev.
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OSNOVNE ZNAČILNOSTI JEZERSKEGA EKOSISTEMA

Jezerski ekosistem sestavljajo prosta voda (pelagial) in usedline (bental).
Jezero je vertikalno razčlenjen ekosistem. Bental je deljen na litoral in profundal, med
katerima je kompenzacijska točka. Kompenzacijska točka je meja, do koder je v jezeru
dovolj svetlobe za potek fotosinteze. Nad kompenzacijsko točko je trofogeni (tu poteka
produkcija hranil) in pod njo trofolitični (tu poteka poraba snovi) sloj (Tarman, 1992).

Slika 1: Shema jezerskega ekosistema z označenimi deli (Tarman, 1992)

2.1 SUKCESIJA JEZERSKEGA EKOSISTEMA
Jezera, umetna jezera in mlake s staranjem postajajo plitvejši, prehajajo v močvirni
ekosistem in se na koncu popolnoma osušijo.
Na potek sukcesije vplivajo neživi dejavniki, predvsem sta to erozija in suspendirani delci,
ki jih v jezero prinašajo pritoki. S sedimentacijo materiala se spremenijo kemični in
fizikalni parametri jezerske vode. Več hranil pomeni spremembe v toplotnih in svetlobnih
pogojev za planktonske in bentoške združbe. Povečana organska proizvodnja prispeva k še
hitrejšemu zasipavanju jezerske kotanje. Obrežne rastline se zaradi manjše globine
razraščajo vedno bolj proti sredini jezera. V naslednji fazi se plitvo jezero spremeni v
močvirje, površino pa preraste močvirsko rastje. Od nekdanjega jezera ostanejo le
''jezerska okna''.
Čas, potreben za spremembo jezera v kopno, je odvisen od jezerske globine, velikosti
pritokov, geološke zgradbe okolice, podnebnih razmer in biološke produktivnosti v jezeru
(Tarman, 1992).
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Slika 2: Shema poteka jezerske sukcesije (Tarman, 1992)

2.2 TOPLOTNE RAZMERE V JEZERIH
Jezerska voda se segreva neposredno s sončnimi žarki in absorpcijo infrardeče svetlobe,
kar 90 % toplote se absorbira v zgornjem enometrskem pasu vode. V globino se toplota
prenaša s kondukcijo, konvekcijo in turbulentnimi tokovi. Toploto pa voda sprejema tudi
od toplejšega zraka, segrete kamninske podlage, s toplejšimi površinskimi pritoki in
podvodnimi vrelci, s kondenzacijo vodne pare nad jezerom. S sevanjem s površine vode,
kondukcijo v ozračje ali podlago in izparevanjem pa voda oddaja toploto. Proces
prejemanja in oddajanja vode je površinski pojav. V poletnih mesecih vodna telesa
skladiščijo toploto, v hladnejšem delu leta pa toploto oddajajo v ozračje, s čimer ustvarjajo
milejšo klimo.
Zaradi ogrevanja površine in prenosa toplote v globlje plasti nastane v jezeru značilen
temperaturni gradient, t.i. toplotna ali termična plastovitost. Voda je različnih temperatur in
različne specifične teže in se zato ne meša med sabo. Nastanejo tri plasti vode in sicer
zgornji epilimnij, ki sega nekje do 10 m globine in je temperatura relativno konstantna, v
spodnjem hipolimniju je voda hladna, med tema dvema plastema pa je metalimnij (tudi
termoklina), plast, v kateri pride do hitrega znižanja temperature v majhni spremembi
globine (Tarman, 1992).
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Slika 3: Topotne plasti in temperatura vode v jezeru poleti (Tarman, 1992)

2.2.1 Toplotna stratifikacija
V naši klimi se s potekom letnih časov spreminja toplota in gostota vode v jezerih, zaradi
česar se tvorijo plasti od površine pa do dna jezera.
Pozimi, ko je se na površini naredi led, je temperatura vode pod ledom (tik pod ledom
znaša 2°C) pa do dna 4°C. Ta pojav se imenuje zimska inverzna plastovitost in je posledica
lastnosti vode, ki ima največjo gostoto pri 4°C.
Spomladi se začne led taliti in se zgornje plasti vode segrejejo na 4°C. Spomladanski
vetrovi premešajo vodo od površine pa do dna. S tem se premešča kisik iz zgornjih v
spodnje in hranila iz spodnjih v zgornje plasti. To mešanje vode je pomladanska
homotermija.
Poleti nastane že zgoraj opisana poletna plastovitost, ko v jezeru nastanejo plasti vode z
različnimi lastnostmi. Značilnost tega stanja je nastajanje kisika v zgornji plasti in
primanjkovanje hranil, v spodnji plasti pa poteka mikrobni razkroj odpadnih snovi, pri
čemer začne primanjkovati kisika, ker se plasti med seboj ne mešajo.
Poletni stojnosti sledi jesenska homotermija, kjer se zgornje plasti vode ohlajajo in ko se
ohladijo pod temperaturo spodnjih plasti, postanejo od njih težje in začnejo toniti. Ta
proces poteka toliko časa, da ima vsa voda enako temperaturo, 4°C. S tem se voda premeša
in zgornje plasti dobijo hranila, spodnje pa kisik, k temu dodatno pripomorejo še jesenski
vetrovi (Tarman, 1992, 2000).

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

7

2.3 SNOVNE IZMENJAVE V JEZERU
Jezerska voda vsebuje različne količine raztopljenih plinov, soli in organskih spojin, ki
imajo različno vlogo in vpliv na življenje v jezeru. Te snovi pridejo v vodo na različne
načine, plini z difuzijo iz atmosfere, s pritoki in odtoki ter padavinami. K izmenjavi snovi
pa pripomore še toplotna statifikacija in biološko premeščanje snovi.
Kisik (O2)
Topnost kisika v vodi je odvisna od temperature in tlaka vode, višja kot je temperatura in
nižji kot je tlak, manjša je vodotopnost kisika. Kisik prihaja v vodo z difuzijo iz zraka, v
vodi nastaja pri procesu fotosinteze, porablja pa se pri dihanju in razkrojevanju. Ker
proizvodnja kisika poteka samo na svetlobi, se v vodi pojavljajo razlike v količini le-tega
me dnevom in nočjo.
Ogljikov dioksid (CO2) in kalcijev karbonat (CaCO3)
Vodotopnost ogljikovega dioksida je velika. Raztopljen v vodi tvori ogljikovo kislino
(H2CO3), skupaj s kalcijevimi kationi (Ca2+) pa tvori karbonate. Veliko ogljikovega
dioksida v vodo prinese deževnica, ki pronica skozi talne plasti, nekaj ga z difuzijo vstopa
iz zraka, nastaja kot stranski produkt dihanja in razkroja. Porablja se v procesu fotosinteze,
nekaj ga uhaja v zrak z difuzijo ali pa se veže v karbonate. Količina se spreminja z dnevom
in nočjo in sicer obratno kot količine kisika. Če je v vodi veliko ogljikovega dioksida, se
raztaplja težko topni kalcijev hidrogenkarbonat (Ca(HCO3)2), ki opravlja pufersko vlogo in
s tem uravnava pH vrednost vode.
Dušik (N2) in dušikove spojine
Dušik prihaja v vodo na različne načine, in sicer z difuzijo iz zraka, biološko ga vežejo
nekatere bakterije in modro zelene alge v organske spojine. Dušične spojine vstopajo v
jezero s pritoki, naplavljanjem z bregov, z deževnico, organskim onesnaževanjem. Dušik
se sprošča pri razgradnji organskih snovi, pri čemer nastaja amonij (NH4+), ki se v procesu
nitrifikacije spremeni v nitrit (NO2-), ki je zelo strupen, iz nitrita bakterije proizvedejo
nitrat (NO3-), ki je hranilo rastlinam in njegova povečana količina lahko povzroči blazno
zarast jezera.
Fosfor (P) in fosfati
Fosfor se v jezerih nahaja v dveh oblikah, večina ga je vezanega v živa bitja, v organske
snovi ali adsorbiranega na glinene delce, humusne snovi, železove hidrokside, nekaj
malega pa ga nastane s preperevanjem kamnin. Povečano količino fosforja v vodi pa je
povzročil človek z erozijo, mineralnim gnojenjem, polucijo s pralnimi sredstvi in
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organskimi odplakami. Povečana količina fosforja povzroči povečano produkcijo alg in pri
njihovem razkroju sekundarno polucijo in pojav evtrofikacije. (Tarman, 1992)
2.3.1 Evtrofikacija
Evtrofno jezero je jezero, katerega voda vsebuje prekomerno zalogo hranil oz. ima veliko
primarno produkcijo zaradi fotosinteze. Evtrofikacija je najpogosteje povzročena
antropogeno z vnosom nerabnih hranil.

Slika 4: Evtrofikacija (Gonick, 2001)

Zaradi povečane količine hranil se močno razmnožijo modrozelene alge, ki s steljkami
prekrijejo vodno gladino. Ker ni dovolj svetlobe za fotosintezo, se ustavi proizvodnja
kisika, kar povzroči propadanje organizmov. Razkrojevanje odmrlih organizmov še poveča
porabo kisika. V anaerobnih pogojih bakterije proizvajajo strupene snovi, ki lahko
pomorijo večino živih bitij (Tarman, 1992).

2.4 UMETNO JEZERO
Umetna jezera se v mnogih parametrih razlikujejo od naravnih. Toplotne razmere so
odvisne od načina odvzemanja vode. Če poteka odvzem vode na vrhu pregrade, se ustvari
podobno toplotno stanje kot v naravnem jezeru. Odvzem v hipolimniju, pri dnu, poleti
povzroči spuščanje toplih plasti proti dnu in s tem splošno segrevanje vode v jezeru,
pozimi se tako odvzema toplejša voda pri dnu in se proti dnu spušča hladnejša voda. To
vpliva na živalske vrste, ki se poleti selijo v hladnejše, globlje plasti in pozimi v toplejše,
globlje plasti. Tudi pogosto nihanje vodne gladine vpliva na živa bitja, in sicer predvsem
na obrežno rastlinstvo in z njim povezane živali (Tarman, 1992, 2000).
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Slika 5: Vpliv mesta odvzema vode na toplotno stanje v umetnem jezeru (Tarman, 2000)

Šmartinsko jezero je nastalo z izgradnjo pregrade Loče leta 1970, izpust vode je globinski,
zaradi strmih bregov in nihanja vode obrežnega rastlinstva skoraj ni, razen pri pritokih v
jezero. Okolica jezera je pretežno v kmetijski rabi, zato se velike količine hranil izpirajo v
jezero, kar povzroča evtrofikacijo.
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INVENTARIZACIJA IN DELNE ANALIZE

Osnova za dobro narejeno inventarizacijo in analize je dobro poznavanje prostora. Prostor
spoznamo z večkratnim obiskom in pregledom različnih kart.

Slika 6: Digitalni ortofoto posnetek jezera z okolico (''Digitalni …, 2002)

Slika 7: Fotografije jezera 1

Slika 8: Fotografije jezera 2
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3.1 DOSTOPNOST
Šmartinsko jezero se nahaja v mestni občini Celje, in sicer severno od mesta. Jezero je od
mesta oddaljeno približno 3 kilometre. Dostopno je iz več smeri, iz Celja in Vojnika, po
lokalnih cestah skozi Lopato, Dobrovo in Prekorje.
Do jezera je mogoče priti tudi po razvejani mreži kolesarskih poti, načrtovani pa sta nova
pešpot in kolesarska steza, ki se bo navezovala na mestni preplet kolesarskih poti v Celju
in ne bo potekala po obstoječih cestah, ampak ob toku Koprivnice navzgor do jezera.

Slika 9: Shema dostopnosti

Največ obiskovalcev pride do jezera z osebnimi avtomobili in sicer iz celjske smeri.
Najpogostejša uporabljena pot je mimo Dobrove do pregrade, kjer večina tudi parkira.
Ceste na območju so ozke (približno 5 m) in s slabo urejenimi bankinami, premalo je
smerokazov.
Z izvedbo dodatnih programov je treba sočasno urediti dostopne ceste (razširitev oz. vsaj
ureditev bankin in preplastitev), urediti parkirišča (zadostno količino parkirišč, drevje na
parkiriščih zaradi senčenja, parkirišča na vseh pomembnejših vstopnih točkah na območje
jezera) in postavitev usmerjevalnih tabel.
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3.2 VODE IN OBALA
Jezero je umetnega nastanka, nastalo je z zajezitvijo potoka Koprivnica. V samo jezersko
kotanjo se izlivata še Loka in Brezovec ter več manjših brezimnih pritokov, ki imajo
hudourniški značaj. Iztok iz jezera je samo eden, to je Koprivnica, in je nadzorovan. S to
zajezitvijo in ureditvijo strug še nekaterih drugih potokov na Celjskem so preprečili
njihovo poplavljanje in s tem omogočili širitev mesta na nove površine, ki so imele prej
močvirni značaj, oziroma so bila večkrat poplavljene.
Kakovost jezerske vode je zelo slaba (tretji kakovostni razred) in je trenutno neprimerna
celo za vodno rekreacijo. Jezero je močno evtroficirano, k čemur pripomore neurejeno
kanalizacijsko omrežje okoliških naselij, neurejena gnojišča (prebivalstvo se ukvarja
predvsem s kmetijstvom), kmetijske površine se stikajo z jezerom, ni zaščitnega,
puferskega pasu. Verjetno pa nekaj k presežku hranil v jezeru pripomore tudi listnat gozd
na bregovih s svojim opadom.
Preden je bilo zgrajeno jezero, so v potokih na območju živele različne vrste rib, rakov in
žab, predvsem značilnih za tekoče vode. Razmere so se spremenile, zato so ribiči v vodo
vlagali različne avtohtone in tudi alohtone ribe. Vložene so bile naslednje vrste: ščuka,
krap, pohra (v pritokih), globoček (v pritokih), linj, ploščič, androga, zelenika (migrirala iz
pritokov), pisanka (v pritokih), klen (migrirala iz pritokov), rdečeperka, rdečeoka, beli
amur (alohtona vrsta!), sivi tolstolobik (alohtona vrsta!), som, navadni ostriž, smuč, okun,
sončni ostriž (alohtona vrsta!). Večina rib v jezeru nima primernih razmer za
razmnoževanje, zato ribiči ribiške družine Celje vsako leto dodatno vlagajo mladice, nekaj
vrst pa vlagajo tudi zaradi intenzivnosti lova.
Probleme v vodnem biotopu povzroča krap beli amur, ki je pojedel vse vodno rastlinje in s
tem otežil razmnoževanje drugih ribjih vrst, ki za to potrebujejo rastline. Odlov že poteka,
verjetno pa ne dovolj intenzivno (Volfand, 2000).
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Slika 10: Shema pritokov in iztokov, beli amur (kart. podloga: ''TTN5 …, 2010; fotografija: Hofer, 1991)

Jezerska obala je zelo raznolika, predvsem glede naklona in rabe. Prevladujoči rabi na
brežinah sta travnik in gozd, ki se menjata glede na strmino, na strmejših območjih je gozd
in na položnejših so kmetijske površine. Pojavljajo pa se tudi močvirnata območja,
predvsem na položnejših delih in ob pritokih, na manjših območjih pa je relativno blizu
jezeru stanovanjska pozidava.
Obstaja delitev naklona brežin glede na minimalne zahteve za izvajanje dejavnosti na
prostem, po Jeršiču (1999: 135) znaša maksimalen naklon za dejavnosti kot so kopanje in
zadrževanje na prostem (piknik) do 10°, to je tudi meja (umetno določeno), ki loči strme
od položnih brežin.
Raba in naklon brežine sta podatka, s katerima si pomagamo pri načrtovanju poti, oz. pri
določanju tipa poti, na primer pot na kolih, kjer je teren močviren, kjer je tik ob vodi
prevelik naklon, se pot pomakne stran od vode, ipd.

Slika 11: Primeri položnih tipov obale
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Slika 12: Primeri strmih in ostalih tipov obale

Slika 13: Shema obstoječe obale (10 m pas) (''TTN5 …, 2010)

Glede na lastnosti obale se pot prilagaja tem naravnim danostim. Rešitve, ki se pojavijo pri
obstoječi poti, so primer dobre prakse, zato se jih uporablja tudi v predlogu nove ureditve
jezera:
- kjer je teren strm in/ali porasel z gozdom, se pot prestavi tik ob vodni rob na mostove
oz. polmostove;
- kjer je teren močviren in na območjih jezerskih pritokov pa naj pot poteka na kolih,
oz. po mostovih;
- kjer je teren preraščen s travo je izvedba poti enostavna in zahteva manjše posege;
- v bližini stanovanjskih hiš pot ne poteka, oz. se objektu določi neka dodatna funkcija
(npr. prodajalna ribiških dovolilnic);
- na območjih strmejšega terena tik ob vodi se pot premakne stran od vode na
primernejši teren (takšnih rešitev je malo in le na nekaterih mestih, ker je namen poti
pot okoli jezera, ob vodi).
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3.3 GOZD
Velik delež objezerske zarasti predstavlja gozd. Gozd je na območju zavarovan kot gozd s
posebnim namenom lokalnega pomena. Funkcije tega gozda, ki je sekundaren, so
rekreacija, preprečevaje erozije jezerskih bregov, zadrževanje vode in biodiverziteta.
Površina objezerskega gozda znaša 43 ha in je razporejen v 8 zaplatah, ki so velike med 3
in 10 ha. Vse zaplate sestavlja mešan gozd bukve, hrasta, gabra, domačega kostanja, divje
češnje, smreke, rdečega bora, ki so v različnih zaplatah količinsko različno zastopani.
Večina zaplat predstavlja sekundarni gozd, najbolj naravno ohranjen pa je gozd v vzhodni
zaplati, kjer prevladujejo bukev, graden, rdeči bor in gaber.
Pri Volfandu (2000: 94) zasledimo podatek, da je ob Koprivnici nastala ob ojezeritvi
vrbina. Sestavljajo jo predvsem bela vrba (Salix alba) in črna jelša (Alnus glutinosa), siva
vrba (Salix elaegnos), pepelnatosiva vrba (Salix cinerea) ter rdeča vrba (Salix pupurea).
Vrbina je zelo pester splet rastlinskih in živalskih vrst in predstavlja najpestrejši habitat na
tej zemljepisni širini.

Slika 14: Shema gozdnih zaplat (''TTN5 …, 2010)

Gozd se skozi leto spreminja in s tem prinaša dodaten zanimiv element na krožni poti okoli
jezera. Pojavlja se na več lokacijah ob jezeru in ne tvori večjih sklenjenih sestojev, raste
predvsem na strmejših območjih in na najstrmejših delih obale. Zaradi tega nova pot ni
speljana neposredno ob vodi, ampak obiskovalca od vode loči pas drevja, oz. gozd čisto
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zakriva pogled na vodo. Na posameznih delih je pot speljana tik ob obali nad vodo po
polmostovih in daje občutek hoje po vodi pod krošnjami dreves.

3.4 POSELITEV
Ob jezeru je značilna razpršena poselitev. Hiše se zgostijo le ob cestah, oz. križiščih.
Večjih zgostitev na območju ni.
Na ožjem območju jezera je 7 naselij. Večji, strnjeni naselji sta Šmartno v Rožni dolini in
Slatina v Rožni dolini. Za manjša naselja je značilna razpršenost poselitve, čeprav se ob
cestah poselitev zgosti vzporedno s cesto. Takšna naselja so Dobrova, Prekorje, Spodnja in
Zgornja Brezova. Posebnost je vas Loče, ki je zaščitena kot naselbinska dediščina.

Slika 15: Shema poselitve (kart. podlaga: ''TTN5 …, 2010; Občinski …, 2009)
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Pri načrtovanju dejavnosti ob jezeru je pomembno tudi kje in koliko je stanovanjskih
objektov v bližini. Na območjih, kjer so hiše preblizu vodnemu robu, se jim trasa poti
izogne. Objekti kulturne dediščine in objekti, ki niso samo stanovanjski, npr. gostišča, so
zanimivi za obiskovalce, zato so blizu dodatnim programov ob jezeru (nekaj gostišč že
obstaja na območju, nekaj pa jih predvideva nov predlog ureditve).

Slika 16: Hiše neposredno ob jezeru in predlog spremembe namembnosti (''Digitalni …, 2002)

3.5 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Skoraj vsa kmetijska zemljišča ob jezeru spadajo med najboljša kmetijska zemljišča. Na
njih se predvsem prideluje krma za živino, ki jo redi večina kmetov v okolici.
Problem kmetijskih zemljišč ob jezeru je ta, da segajo neposredno do jezera in tako se
neposredno hranila iz polj izpirajo v jezero. S tem se povečujejo koncentracijo hranil v
vodi (evtrofikacija), kar onemogoča vsestransko uporabo jezera. Usmeritev kmetijstva v
ekološko pridelavo bi omililo onesnaževanje vode s hranili, oz. vsaj zmanjšanje količine
gnojil, ki jih kmetje porabijo na obdelovalnih površinah, bi prineslo opazne spremembe.
Menjavanje odprtih območij kmetijskih zemljišč in volumna gozda na območju jezera
prinaša raznolikost območju in njegovo nenehno spreminjanje. Travniki ob vodi so
primerni za izvajanje več dejavnosti, predvsem preživljanje časa na prostem (piknik),
kopanje, lov rib, ipd.
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Slika 17: Shema kmetijskih zemljišč (kart. podlaga: ''TTN5 …, 2010; Občinski …, 2009)

3.6 KULTURNA DEDIŠČINA
Na ožjem območju jezera je 10 enot kulturne dediščine, gre predvsem za kozolce,
domačije in hiše. Vas Loče pa je še posebej zavarovana kot naselbinska dediščina.

Slika 18: Kulturna dediščina na ožjem območju jezera (Register …, 2009)
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Vas Loče se nahaja na grebenu, katerega vznožje zaliva jezero. Vas je obcestna vas z
zanimivo parcelacijo. Za vsako domačijo ležijo v dolgih pasovih po bregu navzdol njihova
zemljišča, ki so predeljena na njive, oz. travnike prečno na potek zemljišča.

Slika 19: Vas Loče

V bližini jezera, v Gorici pri Šmartnem, je dvorec Prešnik, ki je bil zgrajen v drugi
polovici 17. Stoletja, ter prizidan v zadnji četrtini 19. stoletja. Dvorec je danes v slabem
stanju, v njem pa so stanovanja. Dvorec obdaja park, ki je nastal v času prezidave v 19.
stoletju. Do danes se je ohranilo zelo malo od prvotne parkovne ureditve. Dvorec pomeni
zanimiv potencial za razvoj kulturne in turistične dejavnosti.

Slika 20: Dvorec Prešnik, DOF območja (''Digitalni …, 2002)

3.7 DRUGE ANALIZE
Menjavanje odprtega in zaprtega prostora, svetlega in temnega ob jezeru, ki ga povzroča
razporeditev oz. menjavanje gozda in kmetijskih zemljišč, presevanje svetlobe skozi
drevesne krošnje in gosta senca dreves ustvarjajo kontrast. Breg jezera se dviga in spušča,
nekje je strmejši in nekje položnejši pri stiku z vodo. Zaradi vseh teh menjav je prostor še
bolj privlačen za obiskovalce.
Ob pritokih v jezero se v zaplatah pojavlja rastlinstvo, drugačno od tistega, ki raste na
brežinah in ob jezeru. Pojavljajo se predvsem vodoljubne in močvirske rastline.
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Slika 21: Shema razmerja volumen-ploskev in shema gričev

3.8 PREDNOSTI IN SLABOSTI JEZERA IN PROSTORA OB JEZERU
PREDNOSTI:
+ videz naravnega jezera
+ jezero zalivov
+ obdano z gozdom
+ 3 km oddaljeno od Celja
+ mir in tišina
+ možnost občutenja narave
+ priljubljena točka oddiha
+ relativno dobra dostopnost v smislu
bližine mestu Celje
+ ''prakrajina'' (travniki, njive, raztresene
hišice, sadovnjaki, gozd, voda)
+ dvorec Prešnik (nova namembnost, nova
ureditev parka)

SLABOSTI:
- onesnaženost vode (onemogoča kar nekaj
dejavnosti)
- slabe cestne povezave (ozka, dotrajana
cestišča)
- pomanjkanje dodatne ponudbe ob jezeru
(prenočišča, gostišča, izposoja čolnov)
- ni urejenih sanitarij
- komunalna neopremljenost območja
- neupoštevanje prepovedi (npr.: kopanje,
kolesarjenje, psi niso na povodcih,
drsanje)
- neprimerna športna infrastruktura (pot
preozka za kolesarjenje in tudi za sočasno
izvajanje sprehajanja in teka)
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PROJEKTNI PROGRAM

Mestna občina Celje je že pred časom spoznala turistični in rekreacijski potencial
Šmartinskega jezera. Naročila je izdelavo projektnega programa za Šmartinsko jezero, ki
ga je izdelalo podjetje GEOS Consulting ZT-GmbH iz Celovca z naslovom Razvojnoprogramski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem (Strokovne podlage
za strategijo prostorskega razvoja tega dela občine). Dokument je bil sprejet 18. januarja
2006.
Občina je izdelavo načrtov naročila pri lokalnem biroju, in sicer pri Razvojnem centru
Planiranje d.o.o. Pred dvema letoma so se stvari začele premikati in izvedena je bila prva
faza sprehajalne poti, in sicer na južnem delu jezera, ki je tudi najbližji mestu in posledično
najbolje obiskan. Lansko leto se je začela izvajati kolesarska pot, ki se navezuje na mestno
mrežo kolesarskih poti in jo veže na Šmartinsko jezero.

4.1 POVZETEK SPREJETEGA PROJEKTNEGA PROGRAMA
Glavni razvojni cilji programa, ki ga povzemamo v tem poglavju (Razvojno – programski
…, 2009), so zvišanje aktivnosti mesta Celje kot delovnega, življenjskega in
gospodarskega mesta, aktiviranje pobud za kvaliteten prenočitveni turizem, ustanovitev
nadregionalne atrakcije kot ključnega turističnega produkta, optimiranje športnih,
rekreacijskih in prostočasnih ponudb za Celjane, oživitev podeželskega zaledja, osnovati
kmečki turizem, upoštevati obstoječe uporabe in zvišati prepoznavnost regije.

4.1.1 Event center
V sklopu event centra so razgledni stolp z integrirano plezalno steno, v okolici stolpa naj bi
bilo igrišče za kreativno igro (adventure playground), ki bi služilo kot dopolnilna ponudba
za obiskovalce stolpa in bi zajemal igrišča za različne starostne skupine otrok (plezanje,
igre z vodo, živalski vrtec z malimi živalmi). Na vodi bi se postavil multifunkcionalni
oder, ki bi služil za prireditve, za kino na prostem ali kot kopališki pomol. Na razgledni
stolp bi se vezala tudi proga za downhill-coaster oz. sankaška proga na tračnicah, iztekla pa
bi se pri odru na vodi. Blizu odra naj bi se zgradila tudi marina. Blizu vseh naštetih
dejavnosti bi se locirala tudi športna igrišča (nogomet, odbojka) in vadišče za golf, za
katerega bi bila najprimernejša lokacija južno od pregrade na robu event centra. Skladno z
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vsemi dejavnostmi bi se morala razširiti tudi gostinska ponudba in povečati prostor za
parkiranje.
4.1.2 Javno naravno kopališče2
Predlog predvideva nasutje nasipa in s tem izolacijo 2 ha velike vodne površine v zalivu
blizu Runtol. Nasip naj bi bil izdelan tako, da je nemoteno prehajanje rib iz zaliva v jezero
in obratno, urediti je potrebno cone plitve vode, kjer bi raslo obvodno in vodno rastje, na
obali je potrebno urediti sanitarije, travnik za sončenje, nasuti gramozno plažo, povečati
gostinsko ponudbo, urediti območje za počitniške prikolice, izven zagrajenega zaliva pa
urediti postajališče jezerske ladjice in možnost izposoje čolnov.

4.1.3 Adventure camp in seminarski hotel
Za izvedbo tega dela programa bi bilo potrebno k sodelovanju povabiti zunanjega
investitorja. Ponudba naj bi rangirala na ravni štirih zvezdic in bi se glede na sezono
uporabljala kot seminarski hotel oz. kot domicil za krajše družinske počitnice. Hotel bi se
nahajal na severnem polotoku oz. na nasprotnem bregu polotoka, odvisno od
razpoložljivosti zemljišč. V sklopu hotela bi se lahko zgradilo tudi manjše naselje
počitniških hišic, ki bi se upravljale iz centralnega objekta oz. bi bile naprodaj zasebnikom.
K tej ponudbi je mogoče dodati še naslednje turistične naprave: manjšo marino, športna
igrišča, pristajališče za linijsko ladjico, ureditev manjšega zaliva za kopanje, bazen s
termalno vodo iz Dobrne, obrežni del ostane javno dostopen kot del sprehajalne poti.

4.1.4 Kmečki turizem
Razvoj kmečkega turizma naj bi potekal postopoma in neprisiljeno, kot središče bi se lahko
razvila vas Loče že zaradi svoje lege, kmečkega značaja in zainteresiranosti prebivalcev.
Ponudba bi se lahko povezala v t.i. stezo užitka, ki obiskovalce vodi iz kraja v kraj, od hiše
do hiše, kjer jim vsaka kmetija ponudi svojo posebnost, ki pa ni konkurenčna sosednji.
Kmetije se uskladijo glede ponudbe in časa obiskov. V sklopu steze užitka se lahko kmetje
dogovorijo za temo ponudbe, predlog takšne teme je ''domovina jabolk in rib'', ki bi slonela
že na obstoječih starih visokodebelnih sadovnjakih, ki niso le krajinski element, ampak bi
lahko postali prepoznaven element ponudbe. Poleg starih jabolčnih sort bi pridelovalci
lahko ponujali tudi izdelke iz jabolk. Kmetije bi se lahko povezale v učne kmetije, kjer bi
2

Izraz naravno kopališče se v tem primeru uporablja za krajinsko urejeno kopališče.
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šolarjem prikazali kmečka opravila, npr. peko kruha, pridelavo in predelavo poljščin, sadja
itd. Kmetije bi lahko ponujale tudi t.i. aktivne počitnice, kjer se obiskovalci aktivno
vključijo v delo in dogajanje na kmetiji. Nekaj kmetij bi se lahko preuredilo, da bi
sestavljale živi muzej in bi obiskovalcem prikazovale življenje na kmetiji pred 50, 100,
150 leti. Pridelke bi prodajali v kmečki trgovinici, zalagali bi lahko nove gostinske
ponudnike ob jezeru, lahko pa bi jih ponudili tudi na tržnici za domačine in goste.

4.1.5 Ceste in poti
Dostop do event centra naj se veže na načrtovano, novo cestno vozlišče Celje-zahod. Vse
pešpoti naj bodo dovolj široke oz. primerne tudi za kolesarjenje in tek ter naj povezujejo
ponudbo na stezi užitka. Urejene morajo biti s kažipoti in dovolj široke, da so primerne
tudi za uporabo pozimi.
Na vožnji z ladjico bi se uredilo več postajališč, več manjših marin, kjer bi si bilo mogoče
izposoditi in vrniti čolne, služile pa bi tudi lastnikom čolnov.

4.1.6 Zimski turizem
Pozimi bi se lahko izvajalo sprehajanje (zato morajo biti poti primerne, da se strojno
počistijo), drsanje na celotnem jezeru (prevzem odgovornosti javne ali privatne ustanove,
ki skrbi za zadostno debelino ledu, za negovanje ledene površine in zagotavlja varnost
drsalcev), sankanje bi lahko potekalo na griču pri Runtolah, zaradi interakcije s sprehajalci
krožna pešpot ni primerna kot steza za tek na smučeh, predlagana je ureditev proge na
relaciji Lokrovec-Dobrova-Slatina-Prešnik z začetkom pri event centru.

4.1.7 Dvorec Prešnik
Predlagana je delna obnova dvorca oz. njegova ohranitev le kot kulise in uporabo za
kulturne prireditve. Za gostinsko ponudbo naj bi se poleg dvorca postavila šotorska
konstrukcija.
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4.1.8 Seznam vseh predlaganih dejavnosti
1. Event center
1.1. Razgledni stolp z integrirano plezalno steno
1.2. Oder na jezeru
1.3. Sankaška proga na tračnicah (downhill-coaster)
1.4. Marina
1.5. Športna igrišča
1.6. Vadišče za golf
2. Javno naravno kopališče
3. Adventure camp in seminarski hotel
3.1. Hotel
3.2. Počitniško naselje
3.3. Športna igrišča, manjše kopališče, marina
4. Kmečki turizem
4.1. Steza užitka
4.1.1. Domovina jabolk in rib
4.1.2. Šola na kmetiji
4.1.3. Živi muzej
4.1.4. Prodaja pridelkov
5. Ceste in poti
5.1. Navezava na večje cestno vozlišče
5.2. Sprehajalna pot
5.3. Kolesarske poti
5.4. Tekaške poti
5.5. Zimske dejavnosti
5.6. Vodne poti – marina, postajališča ladjice
6. Zimski turizem
6.1. Zimsko sprehajanje
6.2. Sankanje
6.3. Drsanje
6.4. Tek na smučeh
7. Dvorec Prešnik, kot kulisa
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4.2 KRITIKA PROJEKTNEGA PROGRAMA
Na osnovi opravljenih analiz in večkratnega obiska jezera je možno podati kritiko
sprejetega projektnega programa.
Kriteriji za vrednotenje so naslednji:
- distribucija dejavnosti ob jezeru (vsi deli poti ob jezeru naj bi bili enakomerno
obiskani in zanimivi);
- podpora novih dejavnosti z obstoječo infrastrukturo (nove dejavnosti niso odvisne
od stanja obstoječe cestne in komunalne infrastrukture);
- vizualna podoba jezera in ožje okolice ostane čim bolj podobna referenčnemu stanju
(referenčno stanje je stanje jezera in okolice pred posegom, ker je umetno jezero v
sukcesiji);
- možnost uporabe naravnih materialov za ureditev infrastrukture potrebne za nove
dejavnosti;
- relativna velikost posega v prostor (velikost in oblika posega glede na pojavljanje v
okolici).
Program predvideva koncentracijo dejavnosti, ki se načeloma ne izključujejo, na majhnem
številu manjših območjih in s tem dajejo prednost tem območjem pred ostalimi. Tako bodo
nekateri deli poti skoraj neobiskani zaradi pomanjkanja atraktorjev, oz. ker dejavnosti niso
enakomerno nanizane vzdolž krožne poti.
Velike strukture predlaganih dejavnosti za svoje delovanje potrebujejo infrastrukturo, ki je
na območju ni. Pred gradnjo hotelov, naselja počitniških hišic in podobnega bi bilo
potrebno urediti dostopne ceste, poskrbeti vsaj za osnovno komunalno opremljenost
(predvsem urejeno kanalizacijo), dostop z javnim prevozom itd. Zaradi tega vse dejavnosti
ne bodo istočasno na voljo obiskovalcem, s čimer bodo nekatera območja dalj časa
nedokončana in posledično nezanimiva.
Privabljanje velikega števila obiskovalcev lahko povzroči večanje potrebne infrastrukture,
npr: večanje parkirnih prostorov, širjenje poti, večanje števila čolnov za izposojo, več
linijskih ladjic, širjenje igrišča za golf, večji procent pozidanosti okolice jezera itd., s čimer
se z vsakim od teh povečav zmanjša privlačnost jezera, ki je privlačno ravno zaradi
naravne sukcesije.
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Uporaba tudi v zimskem času je privlačna, vendar bi morala biti omejena samo na del
jezera, npr. drsanje samo v najplitvejšem delu jezera, saj mora imeti narava čas, da se
obnovi in odpočije od vseh pritiskov v toplejšem delu leta. Potreben pa je tudi čas, da se
poškodovani deli sanirajo in predajo v ponovno uporabo.
Pozidava neposredne oklice jezera je glede na predvideno količino objektov (hotel in
počitniško naselje) in njihovo število in velikost manj primerna, saj bi s svojo atraktivno
lokacijo na brežini jezera močno spremenila podobo jezera. Počitniško naselje je
predvideno strnjeno naselje, kar je v nasprotju z okoliško razpršeno gradnjo, kot smiselno
bi bilo preureditev starih objektov znotraj vasi in njihovo povezavo oz. gradnja na robu
vasi, ki oblikovno ne bi preveč izstopala od podobe vasi.

4.3 PREDLOG NOVEGA PROJEKTNEGA PROGRAMA
Osnovna vodila predloga projektnega programa so:
- popularizacija območja, ne na račun kakovosti okolja;
- trajnostno načrtovanje in izvajanje dejavnosti ob jezeru;
- načrtovanje dejavnosti, ki za svoje izvajanje ne potrebujejo večjih posegov v okolje;
- dobra prometna dostopnost in dovolj parkirišč;
- pot okoli jezera je glavna komponenta na katero se vežejo vse ostale dejavnosti.
4.3.1 Pot
Obstoječa pot poteka predvsem po južnem delu jezera in okoli zahodnega zaliva.
Pot je dovolj široka za sočasno izvajanje več dejavnosti, in sicer za sprehajanje, tek in
kolesarjenje. Načrtovana je tako, da je dostopna vsem obiskovalcem, tudi invalidom. Širina
poti je vsaj 3 m, zato da jo je mogoče pozimi strojno očistiti, da je primerna za uporabo.
Dolžina obale jezera znaša približno 12 km, kar je za nekatere sprehajalce prevelik zalogaj,
zato je na jezeru več mostov različnih tipov, ki poleg prečkanja jezera služijo tudi kot
pomoli za privez in izposojo čolnov.
Kolesarske poti potekajo po sprehajalni poti in niso posebej označene. Osnovni poti okoli
jezera so dodani novi kraki poti za kolesarje, ki so bolj zahtevni in potekajo po bolj
razgibanem terenu. Do jezera je že zgrajena kolesarska pot, ki povezuje območje jezera z
mestom. Na vseh točkah, kjer se ljudje zadržujejo oz. srečujejo se postavijo kolesarnice.
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Na območju že obstoječe poti, kjer so načrtovane dejavnosti, ki bi jih kolesarjenje motilo,
je steza speljana drugje. Načeloma kolesarjenje ni prepovedano na nobenem delu poti.
Trim steza se nahaja na griču, kar omogoča več težavnosti vadbe. Nameščene so tudi točke
z raztezovalnimi vajami. Pot je razvejana in omogoča različne velikosti tekaških krogov po
malo razgibanem terenu. V bližini začetka trim steze so urejeni parkirišče, kolesarnica in
sanitarije.
Nad zalivom, ki je urejeno kot kopališče in je v bližini ceste, je na gozdni grič postavljen
razgledni stolp, ki stoji na manjši gozdni izkrčitvi in je iz daljave malo opazen. Pot do
stolpa je jasno označena.
Na že izvedenem delu poti okoli zahodnega zaliva, kjer se Koprivnica izliva v jezero, je
zanka ekološke učne poti (učna pot je v fazi izvedbe). Ker je izveden del poti ozek (1,6 m)
so na mestih, kjer stojijo panoji, urejena izogibovališča.

4.3.2 Vodne dejavnosti
Čolnarjenje in jadranje je omejeno glede števila plovil. Večje število plovil bi povzročilo
preveliko gnečo in hrup ter s tem zmanjšalo privlačnost lokacije. Prebivalci območja imajo
lahko svoja plovila, za katera pridobijo dovolilnice, da se ohranja primerno število plovil
(glede na normative). Ob jezeru so na vseh pomembnejših točkah npr. na križišču poti, na
točkah z dodatnim programom, pomoli, kjer si je mogoče izposoditi ali vrniti čoln. Čolne
je mogoče privezati tudi na mostove, ki prečijo jezerske zalive. Na določenih območjih je
čolnarjenje omejeno, ta območja so območja drstišč rib, območje naravnega kopališča (je
fizično ločeno od jezera), na območju vodnega vrta je zaželena zmanjšana aktivnost
plovbe.
Na ozkem polotoku v severnem delu jezera je ribiški dom ribiške družine Celje, v bližini
katerega je urejena tekmovalna ribiška trasa, primerna za mednarodna tekmovanja v
športnem lovu rib s plovcem. Na območju so tudi dodatna opremljena mesta za turistične
ribiče. V neposredni bližini jezera je nekaj objektov, katerim se lahko spremeni
namembnost, in sicer bi lahko ponujali ribiško opremo in prodajali ribiške dovolilnice. V
ribiškem domu se uredi manjši gostinski lokal.
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4.3.3 Dodatna ponudba
Jezero je priljubljena točka za kopalce, čeprav voda ni primerna za kopanje. V ta namen je
pri Runtolah urejen in zagrajen zaliv. Od preostalega jezera je ločeno s pregrado, ki
omogoča nadzorovanje kakovosti vode v delu namenjenem kopališču. Na sončnem bregu
je urejen prostor za sončenje in večnamenski objekt z manjšim gostinskim lokalom,
sanitarijami, tušem in garderobami. Na območju je urejeno še otroško igrišče.
Obiskovalci si lahko naredijo piknik skoraj kjer koli, vendar sta urejeni dve večji območji z
vso potrebno infrastrukturo. Na območju so drevesa, ki nudijo senco in tudi poležavanje na
soncu. Postavljeni so podesti in kurišča, obvezne so sanitarije in možnost parkiranja, tako
avtomobilov kot koles. Najprimernejši lokaciji za organiziran piknik sta ob kopališču in na
območju severozahodnega zaliva, kjer je večji travnik.
Kot dodatna zanimivost oz. atraktivna točka je vodni vrt, ki je urejen v plitvini skrajno
severozahodnega zaliva. Namen ni klasična predstavitev močvirnih, obvodnih in vodnih
rastlin, ampak dodatek k doživljanju jezera z vsemi čutili. V vrtu so zasajene avtohtone
rastlinske vrste. Čolnarjenje je na tem delu jezera omejeno, ne pa popolnoma prepovedano.
Na območju jezera se zadržuje kar nekaj različnih vrst vodnih ptic, vendar pa nobena od
teh ne gnezdi na območju zaradi neprimernih naravnih danosti. Predvsem primanjkuje
položnejših bregov in obvodnega rastlinja, ki bi jim nudili hrano in zaščito. Za gnezdenje
je potreben miren kotiček s primernimi talnimi in vegetacijskimi razmerami. Na območju
jezera je manjši zaliv, ki ga iz kopnih strani obdaja gozd in je najverjetneje najmanj
obiskan del jezera. S prilagoditvijo talnih razmer (preoblikovanje terena) in primerno
zasaditvijo je prostor primeren za gnezdenje ptic in tudi prostor za opazovanje le-teh.

4.3.4 Okoliška ponudba
Na ožjem območju sta 2 turistični kmetiji, v širši okolici pa še kar nekaj. V novem
projektu, ki je namenjen predvsem predšolskim in osnovnošolskim otrokom, so povezane
učne kmetije pod imenom Po znanje na kmetijo. Kmetije ponujajo raznoliko ponudbo
učnih vsebin, ki bi se lahko navezale na ekološko učno pot oz. s povezavo med kmetijami
ponujale preživljanje šole v naravi. Kmetije se povežejo med seboj in s tem obiskovalcem
ponudijo kvalitetnejšo in bolj raznoliko ponudbo, kot če vsaka kmetija skuša ponujati vse.
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Dvorec Prešnik, po obnovi služi kot center vseh dodatnih dejavnosti, ki niso neposredno
vezane na jezero. V prostorih dvorca so gostišče, ki ponuja dobrote iz pridelkov pridelanih
v okolici na ekološki način, prenočišča, dvorana primerna za kulturne prireditve ali
seminarje, glavna točka za začetek igre golfa, obiskovalci pa lahko tu dobijo koristne
informacije o turističnih in rekreacijskih možnostih ob jezeru in širši okolici.

4.3.5 Seznam dejavnosti
1. Pot
1.1. Sprehajalna pot okoli jezera
1.2. Kolesarske poti
1.3. Trim steza
1.4. Razgledni stolp
1.5. Ekološka učna pot
2. Vodne dejavnosti
2.1. Čolnarjenje in jadranje
2.2. Športni ribolov
3. Dodatna ponudba
3.1. Krajinsko urejeno kopališče
3.2. Piknik prostori
3.3. Vodni vrt
3.4. Opazovanje ptic
4. Okoliška ponudba
4.1. Kmečki turizem
4.2. Učenje na kmetiji
4.3. Dvorec Prešnik in golf
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PROSTORSKE ZAHTEVE ZA NEKATERE OD PREDLAGANIH DEJANOSTI

Za rekreacijo na prostem so temeljnega pomena naravne in kulturne danosti krajine. Te
dejavnosti so zato odvisne od naslednjih parametrov (Jeršič, 1999):
- doživljajske zmožnosti krajine, se pravi od izgleda celote oz. posameznih delov
krajine (npr. vegetacija, morfološki pojavi, hidrologija);
- pokrajinska primernost oz. uporabnost za rekreacijske namene (npr. klima,
hidrologija, relief);
- naravna zdravilna sredstva (npr. določena klima, zdravilne vode, zdravilno blato ali
plini);
- ''notranje'' vrednosti pokrajine, to je njihova primernost za preučevanje ali
spoznavanje naravnih pojavov in procesov (npr. posebne vrste živali ali rastlin,
geološki pojavi).
Poleg naravnih danosti je za privlačnost za obiskovalce pomembna tudi infrastrukturna
opremljenost območja (Jeršič, 1999).
Spodnje prostorske zahteve so povzete po Jeršiču (1999: 135).

5.1 KOPANJE
V kopanje je zajetih več dejavnosti, ki se dogajajo v in ob vodi. Na primernih prostorih se
lahko izvaja s skromno opremljenostjo (stranišča in koši za odpadke), običajno pa je
dodanih več kopaliških naprav (okrepčevalnice in drugi servisni objekti).
Aktivni prostor kopanja sega nekje do 50 m od obale na kopno. Pomembna je dobra
prometna povezanost, če je kopališče v bližini mesta so potrebne tudi dobra kolesarska in
peš povezava ter dostopnost z javnim prevozom.
Za kopanje je doživljajska vrednost krajine manj pomembna, je pa res, da so kopališča v
doživljajsko bolj bogatih območjih bolj priljubljena.
Glavni predpogoj je ustreznost oz. uporabnost obale, kar je odvisno od nagiba terena,
sestave tal, rabe tal, vegetacije in dostopa do vode. Drugi pomemben predpogoj je
uporabnost vode in sicer njena čistost in temperatura.
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Pregled minimalnih zahtev za kopanje:
obala:
- nagib pod 20 % (= 9°),
- širina primerne obale nad 10 m,
- suha tla,
- višina obalnega roba pod 2 m,
- obala brez vegetacije, ki omejuje dostop do vode,
- ugodna klima,
voda:
- ustrezna kakovost (1. ali 2. razred),
- minimalna srednja temperatura vode nad 18°C vsaj 2 meseca.

5.2 PIKNIK (ZADRŽEVANJE NA PROSTEM)
Zadrževanje na prostem je vezano na določeno lokacijo in je krajši ali daljši postanek med
hojo. Najpomembnejše komponente zadrževanja na prostem so posedanje, poležavanje,
igre, piknik, nabiranje rož, uživanje razgleda, itd.
Za izvajanje te dejavnosti ni potrebna posebna dodatna oprema, vse kar potrebujejo
obiskovalci, prinesejo s seboj, zato je pomemben dober dostop z avtom. Ustrezajo bolj ali
manj velike, pohodne travne površine, zaželena so urejena kurišča (zaščita pred požari),
strehe (zaščita pred dežjem) in zbiranje odpadkov. Dodatna opremljenost (gostišče, klopi
in mize, športna igrišča) poveča privlačnost lokacije.
Ker načeloma ta dejavnost poteka daljši čas (več ur) je pomembna doživljajska zmožnost
neposredne okolice. Doživljajsko najbolj privlačna so robna območja med gozdom in
odprto površino (kontrast ploskev – volumen).
Minimalne zahteve za zadrževanje na prostem:
- suha tla,
- pašna, travna, nerodovitna (pesek, prod) ali deloma ogozdena površina,
- dobra osončenost,
- posamezna drevesa ali skupine dreves, ki nudijo senco,
- nagib terena do 20 % (= 9°),
- minimalna površina 1 ha,
- pohodno zemljišče – javno dostopno zemljišče, ki ni v rabi, ki bi onemogočala
dejavnost.
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5.3 HOJA
Dejavnost je vezana na razmeroma naravne in pestre krajine. Poleg želje po gibanju je
pomembna doživljajska vrednost krajine in narave ob poti. Hoja se izvaja posamično, v
manjših skupinah, redkeje v večjih skupinah.
Dodatne aktivnosti pri hoji so uživanje razgleda, nabiranje gozdnih sadežev, posedanje na
prostem, piknik, itd. Posebna oprema je potrebna le na omrežju poti in na poteh, ki vodijo
po nenaseljenem območju. Glede na dodatne dejavnosti, ki se dogajajo izven poti, je
funkcionalni prostor precej širok in ni omejen na ozek pas ob poti. Rekreacijsko vrednost
povečuje stik z naravo in krajino, doživljanje vegetacijskih in reliefnih oblik.
Dejavniki primernosti za hojo:
- stalno suha ali periodično vlažna tla;
- nagib terena pod 70 % (predvsem za hojo v hribih izven urejenih/vsekanih poti),
- neograjene kmetijske in gozdne površine.

5.3.1 Učna pot
Učne poti so posebne krožne poti, na katerih se sprehajalec spoznava in doživlja redke in
specifične pojave, kot so objekti ali območja žive, nežive narave, območja oblikovane
narave, posebne oblike rabe tal ter kulturnozgodovinski spomeniki.
Prostorski pogoji:
- značilna pokrajinska območja naravnih in kulturnih znamenitosti,
- primerna dolžina poti znaša med 2 in 4,5 km, kar je 1 do 2 urna hoja;
- oblikovana krožno,
- na začetku poti naj bo parkirišče,
- trasa poti naj bo čim bolj razgibana,
- informacijske table, ki so zanimive za vse obiskovalce in naj bodo tako oddaljene med
seboj, da obiskovalec dojame njihovo povezavo.
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Spodnja karta predstavlja naklone terena na območju jezera. Kot je razvidno iz karte je
naklon na pasu, kjer se bodo odvijale glavne dejavnosti med 0 in 20°, kar je sprejemljivo
za vse zgoraj opisane dejavnosti.

Slika 22: Karta naklonov

5.4 ČOLNARJENJE IN JADRANJE
Manjše vodne površine niso primerne za čolnarjenje, ker so njihove vodne površine in
obrežja občutljivi in redki biotopi, ki jih je potrebno varovati. Večje stoječe vodne površine
pa je potrebno conirati, in sicer v cone namenjene rekreaciji in v ekološko pomembne
cone.
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Pri rabi obvodnih in vodnih površin mora imeti javna raba prednost pred zasebno rabo.
Potrebna infrastruktura naj bi čim manj prizadela obvodni prostor. Predvsem parkirišča naj
bodo locirana v zaledju, da s hrupom ne motijo dejavnosti.
Vožnja z motornimi čolni se zaradi hrupa izključuje z naslednjimi dejavnostmi: kopanje,
športni ribolov, jadranje, deskanje.
Prostorski pogoji:
- ustrezen dostop do vode,
- urejene sanitarne razmere,
- minimalna vodna površina znaša 50 ha,
- za veslaške regate so minimalne mere 2200 m dolžine in 130 m širine,
- možnost gradnje rekreacijskih objektov,
- dobra prometna povezanost.
Jeršič (1999: 135) navaja različne norme o številu jadrnic oz. čolnov na hektar vodne
površine, vendar pa je vsem normam skupen pogoj, da je jezero veliko minimalno 50 ha in
ima primerne brežine za ureditev potrebne dodatne infrastrukture.
Preglednica 1: Normativi zmogljivosti z vidika rekreacije (Jeršič, 1999)
VESLANJE
JADRANJE
Nemške norme
5 čolnov/ha
nemški podatki
(B. Bernecker)
Nizozemski podatki

1 čoln/ha

Švicarske norme (Berzola)

max 5 čolnov/ha

nizozemski podatki

1 jadrnica/ha
(normalno pluje le 1/3 jadrnic)
4 jadrnice/ha
(v primeru da polovico jadrnic
jadra in je polovica
stacionirana je lahko 8
jadrnic/ha)

Predpogoj za jadranje je pojavljanje in moč vetra. Spodnja tabela podaja podatke za
povprečno hitrost vetra po urah v dnevu za posamezne mesece in leto in karta, ki prikazuje
povprečno letno hitrost vetra 10 m nad tlemi.
Najprimernejša jadrnica za takšne razmere, ko vetrovi niso stalni in niso močni, je jadrnica
optimist. Volfand (2000) omenja, da je jadranje in deskanje (wind surfing) potekalo na
jezeru že od samega nastanka jezera.
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Slika 23: Moč vetra (Rakovec, 2009)

Slika 24: Jadrnica optimist (Jadrnica …, 2010)
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5.5 PROSTORSKA RAZMESTITEV DEJAVNOSTI
Grafika prikazuje območja, ki so primerna za izvajanje predlaganih dejavnosti. Območja
dejavnosti niso količinsko določena glede na velikost potrebnega prostora.

Slika 25: Prostorska razmestitev dejavnosti (''Digitalni …, 2002)
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URBANISTIČNA RAVEN UREDITVE ŠMARTINSKEGA JEZERA

Na karti so v merilu 1: 5000 prikazane vse novo predlagane dejavnosti (Priloga C). Osnova
je krožna pot okoli jezera, na katero se navezujejo vse ostale dejavnosti. Dodatni programi
so enakomerno nanizani na pot, zaradi česar je celotna dolžina poti zanimiva in
enakovredno privlačna za obiskovalce.

Slika 26: Shema celotne ureditve

6.1 KROŽNA POT
Pot poteka predvsem ob vodi, s premagovanjem razgibanega terena se ji približuje ali
oddaljuje in s tem omogoča zanimive poglede na vodo in odseve na vodi. Izveden del poti
zajema južni del jezera in zahodni zaliv. Pot je ozka, saj je klasificirana kot pešpot,
načrtovana pot je širša in je namenjena tudi kolesarjem. Razlika med širinama poti je
premostena s počasnim lijakastim oženjem nove poti pred priključitvijo na novo pot. Kjer
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se pot prav tako lijakasto razširi v cesto na območju ribiške trase, so postavljeni leseni
konfini, ki preprečujejo vožnjo po poti.

Slika 27: Shema poti

6.1.1 Obstoječa pot
Obstoječa pot poteka ob južnem delu jezera, in sicer med čolnarno Muzelj in gostiščem
Grad. Pot je namenjena samo sprehajalcem, vožnja s kolesom je prepovedana. Vstopna
točka je ena, in sicer pri pregradi, kjer je urejeno peščeno parkirišče. Pot se vzpne po
stopnišču do objekta Vodne skupnosti, od koder se pot nadaljuje proti najbolj zahodnemu
zalivu jezera oz. na drugo stran proti najbolj južnemu zalivu, kjer je načrtovano kopališče.
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Slika 28: Obstoječa pot (Pešpot …, 2010)

Pot na zahod poteka po cesti, ki je bila včasih dostopna cesta, zdaj pa je zaprta za promet in
se uporablja samo kot servisna oz intervencijska pot, mimo priveza ladjice Jezerske
kraljice, od koder lahko gredo obiskovalci na vožnjo z ladjico po jezeru. Tam se začne
novo urejena pot. Pot je peščena, zamejena s polokroglicami, široka je 1,6 m, ob stani pa
so nameščene majhne svetilke v nizkih lesenih stebričkih.

Slika 29: Stebriček s svetilko, obstoječa pot, klop ob poti

Najprej poteka hoja po gozdu, potem na prostem ob obali jezera s peščenim bregom, kjer
je priljubljena točka za kopanje (kopanje je prepovedano, ker naravno kopališče še ni
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urejeno). Pot naprej vodi ob vodi do lesenega podesta čisto ob obali, kjer se začne ekološka
učna pot.
Ekološka učna pot je namenjena predvsem osnovnošolcem pri spoznavanju ekosistemov v
jezeru in ob jezeru in tudi rastlinskih ter živalskih vrst.
Lesen podest je povezan s pontonskim mostom, ki vodi do čolnarne Muzelj. Na poti, ki
poteka po obali, si sledijo table učne poti. Mimo travnikov, pod drevesi, obvodno rastlinje
obiskovalci skriva in odkriva pogled na jezero in vas Loče na nasprotnem bregu. Pot vodi
čez mostiček in skozi gozdič in pripelje na najbolj zanimiv in posebnem del učne poti, do
sekundarne vrbine, ki je nastala ob izlivu zajezene Koprivnice v vodno maso jezera. Mimo
debel visokih vrb poteka dolg lesen most.
Na drugi strani se okolica poti spet spremeni, nad potjo vas Loče, naselbinska kulturna
dediščina in pod hišami prečno na potek plastnic, polja in stari visokodebelni sadovnjaki.
Na jezerski strani poti rastejo različne vlagoljubne rastline. Zanka se zaključi s prehodom
čez pontonski most.
Iz izhodiščne pozicije vodi pot proti vzhodu, preko nasipa, na konec katerega je
priključena nova kolesarska pot iz mesta do jezera. Pot poteka večinoma po zredčenem
gozdu tik ob vodi. Na koncu urejene poti so manjši pomol in stopničasti podesti kot del
naravnega kopališča, ki bo nekoč v tem zalivu.

6.1.2 Načrtovana pot
Čez lesene stopnice kopališča ob vodi drevesa zapirajo pogled na bližnjo cesto in
zmanjšujejo prašenje in hrup. Pod gmoto krošenj se odpre pogled na terasasto urejeno
kopališče, mino katerega gre pot do konca rta.
Skoraj čisto ob vodi gre pot mimo prostora za piknike pod visokimi krošnjami sadnega
drevja. V manjšem zalivu gosto obvodno rastje zakriva pogled na jezero in sprva tudi na
pomol.
Po vstopu v gozd se pot razcepi na dva kraka, eden vodi po gozdu, da sprehajalci samo
slutijo vodo na koncu dreves in včasih ujamejo kakšen blesk odbitega sončnega žarka od
vodne gladine. Drugi krak se položno povzpne na Smonov hrib, kjer na manjši čistini stoji
razgledni stolp. Po drugi strani pobočja se pot počasi spušča in še v gozdu se oba kraka
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spet združita v eno pot. Nekaj časa poteka še po gozdu, na koncu pa se spusti na travnik ob
vodi, nad katerim so kmetije in cesta.
Pot pelje okoli jezera, vendar so dodane 'bližnjice' za tiste, ki bi radi naredili krajši
sprehod. Mostovi so strateško postavljeni. Prvi med njimi je pregrada na zalivu s
kopališčem. Naslednji povezuje pot, ko ta pride iz gozda, in rt z ribiškim domom.
Od mostu naprej se pot razširi v cesto, ki je namenjena tekmovalcem in drugim turističnim
ribičem, ki pridejo sem lovit ribe oz. na tekmovanje. Prehod med ožjo potjo in širšo cesto
je rešen s konfini in postopno lijakasto razširitvijo poti v cesto.
Na koncu zaliva se na pot pripenja cesta, ki ima na obeh straneh pas za bočno parkiranje.
Pozimi je tu organizirano drsanje, če je led na jezeru dovolj debel.
Čez izliv pritoka Brezovec poteka most in preden se pot spet razširi v cesto ob ribiški trasi,
oba kraka poti povezuje tretji pontonski most. Ribiška trasa poteka skoraj čisto do gozda
na rtu, na koncu katerega je ribiški dom. Pot poteka čisto ob vodi in na koncu tega rta po
vodi, kjer je obenem še pomol za čolne in manjše jadrnice.
Pod krošnjami še vedno poteka pot, ko pa se krošnje zredčijo, se razširi v tekmovalno traso
za lov rib s plovcem. Tu je še eden izmed mostov čez zaliv, ki se na drugi strani pripenja
na trim stezo.
Na novo urejena cesta z bočnimi parkirišči na obeh straneh končuje tekmovalno traso in
začenja veliko območje za piknike. Cel manjši zaliv je namenjen tej prostočasni dejavnosti.
Pot, speljana na kolih, prečka rahlo zamočvirjeno območje, manjši potoček oz. kanal
odvodnjavanja, tesno sledi robu vode, z mostički prečka mokra območja in pripelje do
območja vodnega vrta.
Razcep poti, ki vodi naprej ob obali, poteka po obstoječem kolovozu, in v gozd. Vsi kraki
so del mreže trim steze. Trim steza se konča na razcepu na drugi strani hriba, kjer en krak
vodi proti cesti skozi vas Loče, drugi pa na območje zaliva namenjenega za opazovanje
ptic. Ta krak se naveže na že obstoječo pot in sicer na pontonskem mostu. Do območja
gnezdenja ptic je mogoče priti tudi po vodi, pomol je na ustju zaliva, pot pa poteka po
gozdu, ob poti pa je zasajeno grmičevje, da se zmanjša hrup, ki bi lahko motil ptice.
Krožna pot se zaradi prilagajanja naravnim danostim – oblikovanost brega, naklon,
naravno rastje, ipd. - zelo raznoliko obnaša glede na vodni rob. Največji del poti je speljan
neposredno ob vodi, pri čemer med obiskovalcem in vodo ni večjih preprek, pontonski

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

42

mostovi in ostali mostovi so pot speljana ''po'' vodi, kjer je breg prestrm ali je vegetacija
občutljiva oz. vredna, da se jo ohrani, je pot speljana po polmostovih, ki prav tako dajo
občutek hoje po vodi. Ker je okoli jezera več gozdnih zaplat, je del poti speljan tudi skozi
gozd, vendar pa obiskovalec še vedno sluti vodo, jo sliši, ujame odblesk sončnega žarka od
gladine skozi drevesna debla.

Slika 30: Pot v odnosu do vode

Na vseh večjih dostopnih točkah so urejena parkirišča in kolesarnice. Na območju poti so
nanizani objekti s sanitarijami. Ob poti so postavljene klopi in koši za smeti. Na več točkah
in na vseh križiščih stojijo usmerjevalne table. Na vseh dostopih stojijo vstopne table.
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Slika 31: Shema opremljenosti

6.2 TRIM STEZA
Trim steza poteka predvsem na griču Gorica, visokem 303 m. Zaradi bližine dveh
pontonskih mostov se lahko tekaški krogi poljubno razširijo. Del steze poteka ob jezeru,
preko vrha hriba, po obstoječi kolovozni poti in po strmi poti, ki vodi na konec vasi. Ob
stezi so postojanke s pripomočki za izvajanje različnih razteznih vaj.

Slika 32: Primeri postojank z raztezovalnimi vajami na trim stezi
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Slika 33: Shema trim steze

6.3 KOLESARJENJE
Ker je premikanje pri kolesarjenju hitrejše kot pri hoji, se morajo spremembe na poti
dogajati postopno in trajati dalj časa, da jih kolesar sploh opazi. Kolesarska steza okoli
jezera se napaja iz obstoječe kolesarske poti po cestah, ki povezujejo kraje ob jezeru. V
izgradnji pa je tudi nova povezava iz mesta do jezera, ki sledi toku Koprivnice do
pregrade. Na že izvedenem delu poti je kolesarjenje prepovedano, zato kolesarska steza
poteka le po delu.
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Slika 34: Shema kolesarskih poti

Na drugih delih poti je kolesarjenje dovoljeno, za bolj zahtevne pa se od poti ob jezeru
odcepljajo še poti, ki se vzpenjajo na hribčke v gozdu, ob potoku skozi gozd, mimo
travnikov in polj, po kolovozih. Naklon teh delov je med 8 in 10 %.
Kolesarjenje je prepovedano, omejeno oz. nezaželeno na območju kopališča in območju
opazovanja ptic.
Za parkiranje koles je poskrbljeno z nadstrešnicami na vseh pomembnejših mestih ob poti.

Slika 35: Primer nadstreška za kolesa (Kolesarski nadstrešek, 2010)
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6.4 ŠPORTNI RIBOLOV
V Uradnem pravilniku Mednarodne zveze za športni ribolov v sladkih vodah (F.I.P.S.e.d.)
za mednarodna tekmovanja piše, kakšna mora biti za takšna tekmovanja primerna
ribolovna trasa. Pogoji so naslednji:
- obala mora biti čim bolj ravna,
- globina vsaj 1,5 m,
- širina vode vsaj 25 m,
- trasa naj se izogiba prekinitvam, kot so mostovi, električni daljnovodi,
- tekmovalno mesto je široko med 10 in 20 m, med vsakim tekmovalnim mestom je 1 m
nevtralnega prostora (izjemoma se lahko izpusti);
- platforma ima maksimalne mere 1 x 1 m,
- tekmovalna trasa mora imeti 5 sektorjev, v katerem je najmanj 15 tekmovalnih mest,
- vsak tekmovalec ima od roba vode na obali 10 m prostora, za tem pasom je pas za
uradne osebe, za tem pa je območje za gledalce;
- odmik od električnih vodov je minimalno 25 m.

Slika 36: Tekmovalno mesto

Tekmovalna trasa je na območju severovzhodnega zaliva in sicer na obeh straneh, le vrh
zaliva ni namenjen tekmovanjem, trasa se nahaja med dvema pontonskima mostovoma. Na
tem območju so 4 sektorji s po 15 tekmovalnimi mesti.
Peti sektor je dislociran, in sicer je zahodno od ribiškega doma in se uporablja le na
tekmovanjih v moški konkurenci (za mladince in veterane so dovolj 4 sektorji). Traso
prekinjata pontonski most in električni daljnovod.
Skupno je na območju jezera opremljenih 75 tekmovalnih mest, kar omogoča organizacijo
večjih mednarodnih tekmovanj.
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Za potrebe tekmovanj so načrtovane nove dostopne ceste in ceste ob vodi za dostop do
tekmovalnih mest. Napajalne ceste so speljane po robovih parcel, po robu gozda, na meji
med travnikom in polji, nekatere so samo razširjene že uporabljane poti. Ob teh cestah so
načrtovani tudi vzporedni pasovi za parkiranje gledalcev, urejeni so kot utrjena travna
površina.

Slika 37: Shema ribiške trase

Dober primer takšne tekmovalne trase je na Hotemežu, za katero skrbi RD Radeče. Trasa
se redno uporablja za družinska in regionalna tekmovanja, organizirana pa so bila tudi
večja mednarodna tekmovanja, kot so svetovno prvenstvo invalidov v lovu rib s plovcem
leta 2004 in 15. evropsko prvenstvo v lovu rib s plovcem leta 2009. Trasa se glede na
potrebe tekmovanja raztegne skoraj do mestnega jedra in na nasprotni breg Save pri kraju
Loka pri Zidanem Mostu.
Trasa je dostopna po utrjeni peščeni cesti, ki se izven tekmovanj uporablja kot priljubljena
sprehajalna pot. Urejeni so podesti za ribiče, postavljeni so koši za smeti in obvestilne
table, posajena so drevesa (to so jelše in bori), ki dajejo senco tekmovalcem in ustvarjajo
različne življenjske pogoje za vodne organizme.

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

48

Slika 38: Ribiška tekmovalna trasa v Radečah

6.5 VESLANJE IN JADRANJE
Šmartinsko jezero ima površino 87 ha, kar pomeni ali 87 jadrnic ali 435 čolnov, pri
upoštevanju nemških norm 5 čolnov/ha in 1 jadrnica/ha. Vendar pa so na jezeru območja,
kjer se naj ne bi vozilo s čolni. To so območje drstišč (zahodni in severovzhodni zaliv),
območje naravnega kopališča in območje, kjer bo urejeno gnezdišče za ptice. Glede na vse
omejitve ostane za čolnarjenje približno 84 ha jezera, kar je dovolj za 84 jadrnic ali 420
čolnov.
Potrebna infrastruktura je strateško razmeščena po brežinah. Pri pristanu ladjice Jezerske
kraljice je glavni privez s shranjevalnim in vzdrževalnim objektom, pomoli se vežejo na
pot okoli jezera in so enakomerno razmeščeni, predvsem na točke križišč na poti in/ali na
točke za piknik, kopanje in podobno dodatno ponudbo. Kot pomoli služijo tudi pontonski
mostovi. Čolne je mogoče pustiti in si jih sposoditi na katerem koli pomolu. Jadrnice se
sposojajo samo v marini in se tja po uporabi tudi vračajo.
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Slika 39: Shema infrastrukture za čolne

Jezero je sicer ''prekratko'' za resna tekmovanja v veslanju, vendar bi se lahko organizirala
tekmovanja za rekreativce na različne krajše razdalje. Organizirala bi se lahko tudi šola
jadranja za različne starostne skupine.

6.6 OPAZOVANJE PTIC
Pticam je namenjen cel manjši zaliv, kjer se brežine uredijo glede na potrebe prisotnih ptic.
Do tega mirnega območja vodi stranski krak poti, ki se uporablja samo za dostop do
opazovalnic. Na robu zaliva je pomol, ker so ptice, še posebno v času gnezdenja, zelo
občutljive na spremembe v okolju. Ptice, ki valijo v trstičju, zmoti že, če se ljudje ali
plovila približajo na 200 – 250 m, pri hitro premikajočih plovilih pa že na razdalji 500 m
(Jeršič, 1999). Pot od pomola do opazovalnic je speljana po gozdu, kjer je zasajen dodaten
pas grmičevja, ki uduši hrup obiskovalcev.
Vogrin (2000) podaja seznam ptic, opaženih na območju Šmartinskega jezera. Večina od
teh tu ne gnezdi, gnezdijo pa na območju veliko manjšega ribnika Vrbje pri Žalcu, tu
gnezdi le raca mlakarica. Kot vzrok za to navaja pomanjkanje plitvin, strme bregove in
malo podvodne in obvodne vegetacije, kjer bi ptice lahko gnezdile, se skrile in se
prehranjevale.
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Preglednica 2: Gnezdenje ptic opaženih na jezeru (Enciklopedija ptic, 2010)
čas gnezdenja
J F M A M J J A S O N D gnezdo
ime
nastlana kotanja ob
čopasta črnica
vodi, dobro skrita
(Aythya fuligula)
na vodi plavajoč kup
čopasti ponirek
rastlinja
(Podiceps cristatus)
nastlana kotanja v
kreheljc
močvirju
(Anas crecca)
velik kup rastlinja ob
labod grbec
robu sladkih voda
(Cygnus olor)
kupčasto
liska
(Fulica atra)
kotanja na tleh
mali martinec
(Actitis hypoleucos)
kotanja ali skledica iz
rečni galeb
rastlinja v močvirju
(Larus ridibundus)
nastlana kotanja,
reglja
dobro skrita ob vodi
(Anas querquedula)
podlaga iz vej visoko
siva čaplja
na drevju
(Adrea cinerea)
kup rastlinja na robu
sivka
vode ali blizu njega
(Aythya ferina)

prostorske potrebe
uravnan prostor ob vodi,
gosto obvodno rastlinje
obvodno rastlinje
rahla, lahka tla, močvirno
območje
uravnan prostor ob vodi,
gosto obvodno rastlinje
rastlinje
rahla, lahka tla
rahla, lahka tla, močvirno
območje
uravnan prostor ob vodi,
gosto obvodno rastlinje
visoka drevesa blizu
vode
uravnan prostor ob vodi

Potrebe opaženih ptic na jezeru za gnezdenje so položne vodne brežine, večje uravnave na
bregu in tik ob vodi, močvirno območje, lahka tla, da si lahko izkopljejo kotanje, in gosto
obvodno rastlinje. Visoka drevesa za gnezdenje na območju so, saj z dveh strani zaliv
obdaja gozd.
Na območju zaliva je urejenih več izravnav, izkopani material se uporabi za zmanjšanje
globine vode, na koncu zaliva je urejen močvirni del, vse skupaj pa je zasajeno z obvodnim
rastlinjem. Na novo nastale plitvine se zasadi s podvodnim rastlinjem. Da bi rastline
uspevale, se poudarja izlov belega amurja, ki je alohtona vrsta v jezeru in se hrani
predvsem z višjimi rastlinami, sam pa se v naravi ne razmnožuje.
Opazovalnice so narejene po zgledu opazovalnic v krajinskem parku Škocjanski zatok v
Kopru in opazovalnice na Barju. Opazovalnice se zelo dobro stapljajo z okoliško mikro
krajino, zaradi izdelave iz naravnih materialov in strateškega pozicioniranja pod drevesa
oz. zasaditvijo z rastlinami. Dodane so informacijske table, ki opazovalcem pomagajo
določiti ptičje vrste in obenem izvedo še kakšen dodaten podatek o opazovanih pticah.
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Slika 40: Primera ptičjih opazovalnic iz Škocjanskega zatoka in Barja (razen prve: Kučan, 2009)

6.7 PODROBNEJE OBRAVNAVANA OBMOČJA
Piknik
Na območju jezera sta dve veliki območji za piknik s potrebno infrastrukturo, vendar pa je
dovoljeno tudi drugje. Ti dve območji sta pri kopališču in na severu v manjšem zalivu
blizu ribiškega doma. Na obeh območjih so parkirišče, sanitarije, mogoče je parkirati
kolesa, urejeni so podesti in kurišča, dodana so otroška igrišča.
Ureditev je osnovana na starem visokodebelnem sadovnjaku s škrbinami. Pozicionirano je
v bližino jezera, na čim bolj ravnem terenu in s pogledom na jezero, tu so pomoli in
dodatni atraktorji, kot so plavajoči podesti za sončenje. Prostora je dovolj za različne igre.
Vodni vrt
Vodni vrt je zasnovan kot predstavitev vodnih, obvodnih in vlagoljubnih rastlin. Razteza se
na veliki površini v najbolj plitvem delu jezera, pod vasjo Loče. Vstop na območje
vodnega vrta je poudarjeno z dvojnim drevoredom topolov (Populus nigra 'Italica' ali
Populus alba 'Nivea') in spremembo v tlaku.
Hrbtenica vrta so pomoli, pripeti na pot, s čimer je več mogočih dostopov oz. vstopov v
vrt. Med glavnimi so še povezovalni pomoli, ki težijo k temu, da so na dva glavna pomola
čim bolj pravokotni.
Primer podobne ureditve je vodni vrt (Le jardin aquatique) v botnaničnem vrtu (Jardin
botanique) v Bordeauxu v Franciji. Večja vodna površina je razdeljena le po robu v majhne
'gredice', v katerih rastejo različne rastline. Voda je v vseh enako globoka in gredice so
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polne rastlin. Betonske plošče, ki razmejujejo gredice, so dovolj široke, da se obiskovalci
lahko po njih sprehodijo in si rastline ogledajo od blizu.

Slika 41: Vodni vrt, botaničnega vrta v Bordeauxu (Diedrich, 2006)

Krajinsko urejeno kopališče
Urejeno je v vzhodnem zalivu in je od ostalega jezera ločeno z nasipom, po katerem poteka
prehod. Na spodnjem delu je končni del obstoječe pešpoti, izveden v obliki lesenih stopnic.
Nova pot se navezuje na staro in poteka skoraj tik ob vodi. Poglede na bližnjo cesto
zakrivajo nizka drevesa in grmičevje. Ob cesti je urejeno parkirišče in vstopni objekt.
Kopališče urejeno v terasah, med katerimi je drevje oz grmičevje, se napaja iz poti nad
terasami. Terase so travnate ali pa prodnate. Na koncu se terase iztečejo v dvonivojsko
otroško igrišče, ki je že v senci visokodebelnega sadovnjaka, ki je del prostora za piknik.
Stavbe na vrhu griča (nad kopališčem) so zakrite z drevjem.
Primerljive so terase v parku Landschaftspark Riem v Münchenu v Nemčiji. Travnate
terase so razmejene z betonskimi ploščami, vmes pa so stopnice. Terase enakomerno in
nevsiljivo razčlenjujejo večje območje in dajejo videz razgibanosti. Z mrežo dreves na
zgornji strani tvorijo kontrast med vertikalami in horizontalami.

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

53

Slika 42: Terase v Landschaftspark Riem v Münchnu (Landschaftspark Riem, 2010; Diedrich, 2006)
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PODROBNO OBRAVNAVANA OBMOČJA

Krožna pot je osnova in glavni element prostorske ureditve na območju jezera. Na pot se
navezujejo dodatni programi. Izbrane dejavnosti poleg obrisov na urbanistični karti
zahtevajo podrobnejšo predstavitev in premišljeno oblikovanje, ker predstavljajo območja,
na katerih se bodo obiskovalci najpogosteje in najdlje zadrževali.
Takšna območja so območje kopališča pri Runtolah, večjega od urejenih piknik prostorov
v zalivu severno od ribiškega doma in vodni vrt v zalivu severno od vasi Loče.

7.1 KRAJINSKO UREJENO KOPALIŠČE
Poleti se v jezeru kopa veliko ljudi, vendar voda ni primerne kakovosti za kopanje. Zato je
ureditev kopališča z nadzorovano kakovostjo vode nujna.
Naravno kopališče je urejeno v manjšem zalivu na zahodu jezera pri vasi Runtole. Zaliv
obdajo na jugu presvetljen gozd in na nasprotni strani rahlo vzpenjajoč travnik. Dostopna
cesta je zelo blizu, če bi jo primerno uredili, ne bi bila več moteča. Manjši zaliv je za
kopališče primeren, ker je voda plitva in jo je količinsko manj in se zaradi tega hitreje
segreje (vsaj 2 meseca mora imeti 18°C) in je primerna za kopalce.
Edina že obstoječa ureditev na območju kopališča je lomljeno leseno stopnišče, ki je rahlo
dvignjeno nad raven brega in se spušča proti vodi. Stopnišče je delno na soncu in delno v
senci, kar omogoča uporabo v vseh letnih časih (spomladi in jeseni zadrževanje na soncu
in poleti v senci). Na začetku lesenega stopnišča je manjši pomol, ki se vključi v zemeljski
nasip.
Kopališče je od ostalega jezera ločeno z zemeljskim nasipom, ki je delno prepusten,
omogoča prehajanje vode, ne omogoča pa migracij ribam. Po vrhu nasipa je speljana pot,
kot ekvivalent ostalim mostovom na jezeru, in omogoča sprehajalcem krajšanje poti.
Potrebna infrastruktura za nadziranje kvalitete vode je v objektu pri vstopu na območje
kopališča. Zemeljski nasip je uporaben tudi kot pomol, kjer si je mogoče izposoditi ali
vrniti čoln oz. jadrnico.
Glavni prometni dostop do kopališča je po cesti, ki vodi do Vojnika oz. do vasi na severni
strani jezera. Cesta je od kopališkega zaliva oddaljena le nekaj metrov, zato je na tem delu
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območje med jezerom, sprehajalno potjo in cesto močno zasajeno, s čimer se zmanjša
hrup, prašenje in se zakrije pogled na cesto.
Kopališki objekt stoji neposredno ob cesti, pred njim je manjša vstopna ploščad. V objektu
so garderoba, tuši, toaletni prostori, manjši gostinski lokal, informacijska točka in točka za
nadzor kakovosti vode. Ob objektu je parkirišče z 21 parkirnimi mesti in enim mestom za
invalide (5 % parkirnih mest mora biti namenjenih invalidom). Parkirišče je od ceste
ločeno s pasom grmovnic, parkirana vozila pa senčijo drevesa.
Nova, širša pot (3 m) se na obstoječo, ožjo (1,6 m), priključi s počasnim lijakastim
oženjem in se vije vzporedno z vodnim robom, tudi skozi območje urejeno za sončenje.
Pot je obdana z nižjim drevjem in grmičevjem, s tem je fizično ločena od parkirišča in
ceste v bližini. Med potjo in teraso gostinskega lokala je urejena okrasna ureditev, manjših
grmovnic, ki imajo poleg vizualne funkcije tudi funkcijo varovanja brežine pred
plazenjem. Ob vodi se nekaj drevesne zarasti pusti in se z novo zasaditvijo uredi nekakšen
simbolni prehod na območje kopališča.
Relief travnika, namenjenega sončenju, je ob vodi položen, potem pa se relativno strmo
dvigne proti domačiji na vrhu. Zato je teren preoblikovan v 2 terasi, ki sta vzporedni s
potjo in vodno gladino. Terasi sta široki po 5 metrov, med njima pa so zasajena drevesa,
med potjo in nižjo teraso, in grmovnice med terasama ter zgornjo teraso in dostopno potjo
iz kopališkega objekta. Prehodi med terasami so urejeni s stopnicami, prvo stopnišče loči
teraso gostinskega lokala in vstopni objekt od terase za sončenje, zadnje stopnišče ločuje
terase od otroškega igrišča, na sredini teras pa je še eno stopnišče. Stopnišče ima leseno
ograjo, izdelano iz tanjših polokroglic, s čimer se poenoti podoba ograj na območju jezera.
Polokroglice so tanjše od ø12 cm, ker to stopnišče ne potrebuje tako močne ograje, kot je
tisto ob poti čez pregrado.
Terase niso travnate, ampak urejene s prodniki, kar omogoča vsaj delno prilagoditev terena
vsakemu posameznemu kopalcu, enostavno postavitev senčnika in ležalnikov. Prostor med
potjo in najnižjo teraso je dokaj položen. Drevesa s svojim koreninskim sistemom utrjujejo
zemljino. Med obema terasama je teren že strmejši, zato je potreben tehnični ukrep, in
sicer se teren utrdi s kamni, med katerimi se pustijo odprtine, kot nekakšna velika cvetlična
korita, za zasaditev grmovnic. Podobno se uredi pas med zgornjo dostopno potjo in višjo
teraso.
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Slika 43: Shematski oris kopališča

Območje kopališča od domačije na vrhu hribčka vizualno loči drevored visokodebelnih
sadnih dreves, ki se na koncu zgostijo v gručo. Ob vodi je odstranjeno naravno rastlinje,
pusti se le nekaj manjših dreves oz. grmov (na shemi označeno z belimi pikami) in se
nasuje prodec, s čimer je dostop do vode in iz nje lažji kot po mokri travi.

Slika 44: Shema rastlinskih mas na območju kopališča

Na koncu teras je dvonivojsko otroško igrišče, ki je od kopalnih teras ločeno s stopniščem.
Igrišče je nekakšen povezovalni element kopališča in urejenega prostora za piknik.
Kopališče in prostor za piknik se na območju otroškega igrišča povežeta na dveh ravneh.
Terase kopališča se mehko končajo, vzporedno s terenom hriba, glavni element piknik
prostora pa je mreža novega visokodebelnega sadovnjaka, ki se nadaljuje tudi nad
igriščem. Igrišče je namenjeno obema prostoroma.
Kot primeri dobre prakse so izbrani: ureditev naravnega kopališča arhitekta Alvara Size
Leça de Palmeira blizu Porta na Portugalskem, ureditev teras in dostopa do vode v parku
Landschaftspark Riem blizu Münchna (utemeljitev izbora je podana v prejšnjem poglavju)
in zaključki teras v parku Rottenrow Sculpture Garden v Glasgowu na Škotskem krajinskih
arhitektov Grossmax.
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Slika 45: Kopališče v Leçi de Palmeiri blizu Porta

Ker je morje neprimerno za kopanje (temperatura in valovi), je Siza oblikoval kopališče ob
morju. Pri oblikovanju je uporabil obstoječe danosti lokacije – skale in pesek na plaži. Na
vrhu je vstopni objekt, ki je s ceste skoraj neopazen, pod njim pa so različno veliki in
globoki bazeni, vsi pa imajo razgled na ocean.
Na podoben način je urejeno kopališče, saj celo jezero prav tako ni primerno za kopanje
(nadzorovanje temperature in kakovosti vode). Zaliv je fizično ločen od preostalega jezera,
vendar pa je pregrada nizka in ne daje občutka popolne izolacije. Pregrada služi kot pot in
kot privez za čolne.

Slika 46: Rottenrow Sculpture Park v Glasgowu

Rottenrow Sculpture Park v Glasgowu premošča precejšnjo višinsko razliko med cestama,
zato je park členjen v več delov. V zgornjem delu je členjen s terasami, ki se začnejo s
stopniščem in na koncu mehko prehajajo v teren. Spodnji del parka je položnejši, zato se
ureditev brez večjih posegov prilagaja naklonu terena.
Kopališke terase se začnejo pri cesti z vstopnim objektom, so večkrat členjene s stopnišči
in na koncu prehajajo v raster sadnih dreves na piknik prostoru. Na zaključku teras je
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urejeno otroško igrišče, tam terase mehko prehajajo v okoliški travnat teren in s tem ne
omejujejo otroške igre.

Slika 47: Prerez teras kopališča
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Slika 48: Kopališče, 1:1000 (''Digitalni …, 2002; ''TTN5 …, 2010)
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Slika 49: Perspektive, kopališče 1
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Slika 50: Perspektive, kopališče 2
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7.2 PROSTOR ZA PIKNIK
Predmet podrobnejše obdelave je večje od dveh urejenih območij za piknik. Krožna pot
vodi mimo ribiškega doma proti zahodu, skozi gozd in se nato ob plitvem zalivu usmeri
proti severu. Tam je velik položen travnik, ki ga obdajajo raztresene hiše in za njimi gozd.
Piknik prostor je dostopen po krožni poti oz. z avtomobilom po novi cesti, ki je speljana ob
gozden robu na griču Kugel. Ob cesti je urejeno bočno parkiranje na obeh straneh ceste.
Parkirati je mogoče tudi na parkirišču v gozdiču na koncu rta z ribiškim domom.
Osnovni element piknik prostora je visokodebelni sadovnjak, posajen v gridu. Iz osnovne
mreže dreves so premišljeno odvzeta posamezna oz. več dreves, s čimer je ustvarjen
raznolik prostor, menjavanje sence in sonca. Grid zaobjema vrh zaliva in tam se združita
dva kraka sadovnjaka, na tej stični točki so drevesa najbolj gosta in pod njihovimi
krošnjami je urejeno otroško igrišče.

Slika 51: Shematski oris piknik prostora
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Slika 52: Shema rastlinskih mas piknik prostora

Krožna pot deli prostor za piknik na dva dela, in sicer del s sadovnjakom in del ob vodi.
Pot je speljana po zunanjem robu močvirnega oz. poplavnega območja.
Od poti pa do vodnega roba uspeva močvirni travnik, ki se ga ne kosi. S tem se doseže
kontrast med košeno travo pod drevesi in visokim, cvetočim travnikom ob vodi. Skozi
visoko travo obiskovalce nad vodo vodi pet pomolov, ki so razen najbolj južnega
namenjeni obiskovalcem. Prvi pomol je pristajalni pomol za čolne in jadrnice, v nasprotju
z ostalimi štirimi, ki so namenjeni predvsem za sončenje. Vzporedni so med seboj in
različno dolgi, od krožne poti se odcepljajo bolj ali manj pravokotno. Pomoli so vezani na
grid sadovnjaka. Prehod med kopnim in vodo dodatno poudarjajo manjša obvodna drevesa,
ki se ohranijo med gradnjo pomolov.
Piknik opremo sestavljajo leseni podesti, ki merijo 3 x 2 m, katerim sta dodani dve klopi in
urejeno kurišče. Podesti so postavljeni v senco dreves z razgledom na jezero. Oblika klopi
je enotna za celotno območje jezera.
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Slika 53: Multifunkcijska raba lesenih podestov

Leseni podesti se v različnih oblikah uporabijo tudi za otroško igrišče, kot osnova za
različna igrala, npr. plezalo, gugalnice, ipd. Uporabijo pa se lahko tudi kot plavajoči splavi
za sončenje, ki so pritrjeni ob pomole.
Otroško igrišče je urejeno na stičišču obeh krakov sadovnjaka. Igrišče obdajajo na vsaki
strani tri drevesa, med katerimi so redko postavljeni nižji, leseni stebrički. Igrišče ni
ograjeno s stebrički in fizično ne omejuje prostora za igro, ampak opozarja, da je tam
igrišče in je potrebno paziti na otroke (še posebno kolesarji na poti in lastniki psov). Igrišče
je sestavljeno iz elementov, ki bazirajo na lesenih podestih.
Za igro z vodo je urejen ozek vodni kanal, ki je speljan ob najdaljšem pomolu. Voda v
kanalu počasi teče proti jezeru. V kanalu so narejene ovire, ki ustvarjajo različno gibanje
vode. Te ovire so različno veliki kamni oz. kamninske zložbe, lesene pregrade, ki jih je
mogoče odpirati in zapirati, omogočajo uravnavanje globine vode in sicer med 30 in 50
cm. Ob kanalu je značilna vlagoljubna zarast, katere glavna značilnost so veliki, okrogli ali
pa dolgi, suličasti listi.
Na drugi strani dostopne ceste, nasproti sadovnjaku, je stekleno – lesen paviljon, v katerem
so majhen gostinski lokal in sanitarije. Paviljon je vzporeden z jezerskim bregom in skozi
steklene stene ponuja lepe poglede na jezero in njegovo okolico. Pred paviljonom je lesena
terasa, ki je zamejena z nizko striženo živico, na robu terase pa raste večje drevo, ki teraso
poleti senči. Vstop v sanitarije je z zadnje strani paviljona, vhod pa je delno zakrit z
večjimi okrasnimi grmovnicami.
Za primer želenega izgleda steklenega paviljona so izbrani naslednji paviljoni: BMW
Glass Pavilion v BMW Enduro Park v Hechlingen am See, Nemčija, Leonardo Glass Cube
v Bad Driburgu v Nemčiji, katerega avtor je biro 3Deluxe in Johnson's Glass House,
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arhitekta Philipa Johnsona v New Canaanu, Connecticut, ZDA (na sliki v smeri urinega
kazalca).

Slika 54: Primeri steklenih paviljonov (v smeri urinega kazalca: BMW Enduro paviljon, 2010; Leonardo
glass cube, 2010; Johnsons glass house, 2010)
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Slika 55: Prostor za piknik, 1:1000 (''Digitalni …, 2002; ''TTN5 …, 2010)

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

67

Slika 56: Perspektive, prostor za piknik 1
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Slika 57: Perspektive, prostor za piknik 2
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7.3 VODNI VRT
Vodni vrt, ki leži v najplitvejšem delu jezera pod vasjo Loče, je dodaten program, ki ob
jezero privablja obiskovalce, ki ne pridejo športno preživljat svojega prostega časa.
Ureditev je dostopna po krožni poti, s kolesom med polji pod Ločami in z avtom po poljski
cesti ob gozdnem robu. Bočno parkiranje je urejeno ob gozdnem robu. Kolesa se parkirajo
v tem namenjenih nadstrešnicah in pod preurejenim kozolcem na koncu rta.
Glavni element vodnega vrta so pomoli, ki so med seboj povezani s prečnimi pomoli.
Konci pomolov niso poravnani, ampak segajo približno 5 m preko stičiščne točke, s čimer
je pridobljen prostor za sončenje in posedanje, s tem se ne moti ostalih obiskovalcev, ki se
sprehajajo po pomolih. Pomoli se neposredno vežejo na krožno pot.

Slika 58: Shematski oris vodnega vrta

Vstopne točke na območje ureditve zaznamujejo drevored belega topola (Populus alba) iz
smeri piknik prostora. Vrt deli na dva oblikovalska dela gaj vlagoljubnih dreves in
grmovnic na manjšem polotoku, na koncu pa ga zaključuje še velika trepetlika (Populus
tremula) ali pa ga začenja, odvisno v kateri smeri vstopamo vanj.
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Slika 59: Shema rastlinskih mas v vodnem vrtu

Možnosti zasaditve so različne, kot prikazuje spodnja slika. Osnovna razlika med načini
zasaditve je, ali želimo doseči zasajen pas ali prosto rast rastlin. Večina rastlin je posajena
v zato prirejena velika korita, s pomočjo katerih je uravnana globina vode in primeren
substrat in ker so nekatere rastline zelo invazivne (npr. družina Nymphaea) tudi fizična
meja njihove razrasti. Za prosto rastoče rastline pa je fizična meja njihove rasti globina
vode.

Slika 60: Možnosti zasaditve med pomoli

Izbrane vodne in obvodne rastline imajo naravno rastišče v Sloveniji. Rastišče v vodnem
vrtu je bilo izbrano in prilagojeno glede na njihove zahteve. V osnovi so rastline za vodni
vrt razdeljene v pet skupin, in sicer vlagoljubne rastline, močvirne rastline (visoka talna
vlaga), rastline, ki uspevajo v plitvi vodi (do 30 cm globine), rastline, ki uspevajo v
globoki vodi (globlja voda od 30 cm), in potopljene rastline (kisikotvorne rastline).
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Slika 61: Delitev rastlin

Slika 62: Shema delitve rastlin glede na vodne zahteve

Gruča drevnine, ki deli vodni vrt na dve polovici, je oblikovalska ločnica. Loči del, ki je
rumeno – zelen, od pisanega dela.

Slika 63: Barvna shema
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7.3.1 Seznam rastlin v vodnem vrtu
Vlagoljubne rastline
Hemerocallis lilioasphodelus (rumena maslenica)
Iris pseudacorus (vodna perunika)
Iris sibirica (sibirska perunika)
Matteucia struthiopteris (peruša)
Petasites hybridus (navadni repuh)
Močvirske rastline
Caltha palustris (navadna kalužnica)
Carex acuta (ostri šaš)
Juncus atriculatus (bleščeče plodno ločje)
Lythrum salicaria (navadna krvenka)
Molinia caerulea (modra stožka)
Rastline, ki uspevajo v plitvi vodi (< 30 cm)
Acorus calamus (kolmež)
Alisima plantago-aquatica (tropotčasti porečnik)
Butomus umbellatus (kobulasta vodoljuba)
Calla palustris (močvirska kačunka)
Eriophorum latifolium (širokolistni munec)
Juncus inflexus (sivozeleno ločje)
Mentha aquatica (vodna meta)
Sagittaria sagittifolia (navadna streluša)
Typha angustifolia (ozkolistni rogoz)
Typha minima (najmanjši rogoz)
Rastline, ki uspevajo v globlji vodi (> 30 cm)
Nymphaea alba (beli lokvanj)
Nymphoides peltata ((ščitolistna močvirka)
Nuphar luteum (rumeni blatnik)
Polygonum amphibium (vodna dresen)
Potopljene rastline (kisikotvorne rastline)
Ceratophyllum demersum (navadni rogolist)
Hottonia palustris (vodna grebenka)
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Myriophyllum verticilatum (vretenčasti rmanec)
Ranunculus aquatilis (navadna vodna zlatica)
Utricularia vulgaris (navadna mešinka)
Drevnina
Populus alba (beli topol)
Populus tremula (trepetlika)
Prunus padus (čremsa)
Salix alba (bela vrba)
Salix caprea (iva)
Salix cinerea (pepelnatosiva vrba)
Salix puprurea (rdeča vrba)
Salix rosamrinifolia (rožmarinolistna vrba)
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Slika 64: Vodni vrt, 1:1000 (''Digitalni …, 2002; ''TTN5 …, 2010)

Mladovan T. Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010

75

Slika 65: Izbor rastlin
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Slika 66: Perspektive, vodni vrt 1
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Slika 67: Perspektive, vodni vrt 2
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SKLEP

Urejanje turističnih in rekreacijskih območij se v zadnjem času zdi poglavitna naloga pri
urejanju občin v Sloveniji. Vsaka bi rada izkoristila svoje naravne danosti, jih primerno
uredila in ponudila obiskovalcem v uporabo.
V Mestni občini Celje se severno od središča nahaja umetno jezero z izgledom naravnega
jezera. Šmartinsko jezero je bilo končano pozimi 1970 kot rezervoar tehnološke vode za
razvijajočo celjsko industrijo. Vendar pa temu namenu zajezitev Koprivnice in Brezovca,
ni nikoli služila. V začetku so se ob in na jezeru odvijali posamezni dogodki, vendar pa ni
bilo poskrbljeno za ustrezno infrastrukturo. Kot rekreacijsko območje je jezero priljubljeno
že od samega nastanka. Neuporaba je ob jezeru povzročila naravno zarast in posledično
naravnejši izgled samega jezera in njegove bližnje okolice.
Leta 2006 je občina dala izdelati projektni program za turistični in rekreacijski razvoj
območja ob jezeru. Program je bil izdelan in sprejet, lansko leto so bili izvedeni že prvi
deli načrtovanih dejavnosti ob jezeru, urejena je bila prva faza krožne poti okoli jezera in
sicer na južnem delu, ki je najbližji mestu. Sam program predvideva velike posege v
naravno okolje in dejavnosti, ki bi privabile velike množice obiskovalcev. Tak množičen
obisk in vsa potrebna infrastruktura v podporo obiskovalcem pa bi lahko uničila tisto
privlačnost območja, ki je botrovala za sam nastanek le teh ureditev in bi s tem uničila
samo sebe.
Diplomska naloga se ukvarja s prepoznavanjem kvalitet na območju jezera, s predlogom
sprejemljivejšega in naravi prijaznejšega projektnega programa in predlogom ureditev, ki
bi čim bolje vkomponirale naravne danosti s čim manjšimi posegi v samo naravo.
Načrtovana je mreža dejavnosti, ki se vežejo na osnovni element, na krožno pot okoli
jezera. Pot je namenjena širokemu krogu uporabnikov, pešcem, kolesarjem in je
prilagojena tudi za invalide, saj naklon ne presega 4 %. Na območju ribiške trase se pot
razširi v cesto, s čimer je omogočen dostop ribičem, ki pridejo na tekmovanja. Pomembno
je, da je območje jezera dostopno vsem in ne samo privilegiranim. Urejene ceste, ki vodijo
iz mesta, bi omogočile dostop do jezera tudi z javnim prometom, ne samo s kolesi po novi
kolesarski poti, ki je speljana ob koritu Koprivnice iz mesta do pregrade.
Podrobne ureditve podajajo primer ureditve naravnega kopališča, piknik prostora in
vodnega vrta. Območja, na katerih se bo zadrževalo največ ljudi, največ časa na območju
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jezera, morajo biti oblikovana premišljeno, funkcionalno, estetsko s poudarkom na detajlih.
Premišljene in izpolnjene morajo biti vse potrebe in zahteve obiskovalcev na teh prostorih.
Poskrbljeno mora biti za lahko dostopnost, dovolj parkirnih mest, za vse potrebne
informacije (vstopne informativne in usmerjevalne table), za vsaj osnovno infrastrukturo
za izvajanje dejavnosti, na določenih točkah pa še za dodatno ponudbo, kot so npr. manjši
gostinski lokali.
Za privlačnost jezera niso dovolj le njegove naravne danosti, ampak njihova vključenost v
dodatne programe. Pri urejanju takšnih območij je potrebno paziti, da z načrtovanjem
infrastrukture ne uničimo tistega elementa, ki dela ta prostor poseben in privlačen za
izvajanje teh dejavnosti, saj lahko s pretiranimi in slabo premišljenimi rešitvami zasenčimo
tisto, zaradi česar je območje pravzaprav zanimivo. Le z dobro premišljenim programom,
natančno narejenimi analizami, dobrim načrtovanjem je mogoče doseči harmonično
prepletanje naravnega in načrtovanega in s tem obiskovalcem ponuditi najboljše obojega.
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POVZETEK

Umetno jezero, severno od Celja, je nastalo pred skoraj 40 leti in ni nikoli služilo namenu,
zaradi katerega je bilo zgrajeno. Z izgradnjo zajezitve in regulacijo vodotokov na območju
Celja je mesto pridobilo nove zazidljive površine, na katere se je razširilo. Kljub zelenemu
zaledju mesta je Šmartinsko jezero že od samega nastanka zanimivo za rekreacijo. Vendar
pa zaradi neurejene infrastrukture ni tako obiskano, kot bi bilo lahko. Na občini so
prepoznali potencial in se odločili, da območje uredijo za potrebe razvoja turizma in
rekreacije. Narejen je bil velikopotezen projektni program, na občini je bil sprejet, načrti
ureditev so v izdelavi, nekatere ureditve se že uresničujejo. Izvedena je prva faza krožne
pešpoti in povezovalna kolesarska steza med mestnimi kolesarskimi stezami in jezerom.
Sprejet projektni program predlaga velike in potencialno za to okolje škodljive posege,
zato je v diplomski nalogi predlagan sprejemljivejši program, ki pa zaradi tega ne izgublja
na kvaliteti in številu ponujenih dejavnosti.
Osnova je krožna pot, na katero se vežejo vsi ostali dodatni programi. Pot je dovolj široka,
da je možna souporaba za pešce in kolesarje, naklon je primeren tudi za invalide, saj ne
presega 4 %. Kolesarjem so na voljo številni dodatni kraki poti, ki so bolj strmi in
razgibani. Na območju griča Gorica je urejena trim steza s postojankami z razteznimi
vajami, možni so različno veliki tekaški krogi, kar omogočajo tudi številni mostovi, ki
krajšajo 12-kilometrsko krožno pot. Ribiška trasa je urejena na območjih, kjer se pot razširi
v cesto. Število tekmovalnih mest je tolikšno, da omogoča prirejanje mednarodnih
tekmovanj.
Mogoče si je izposoditi čoln ali jadrnico na katerem koli pomolu in jo na katerem koli
pomolu tudi pustiti. Število plovil je omejeno, da se ohranja nekakšna harmonija in se
prepreči gneča. Čolnarjenje je prepovedano na varovanih območjih drstišč, omejeno na
območju gnezdenja ptic in vodnega vrta, fizično pa je onemogočeno na naravnem
kopališču.
Na Smonovem hribu, nad kopališčem je razgledni stolp, ki ponuja razgled na jezero in
okolico. V zalivu nasproti tega griča, ki je obdan z gozdom, je urejeno opazovanje ptic.
Ker je jezero umetno, so brežine neprimerne za gnezdenje ptic, zato je relief v tem zalivu
preoblikovan, prilagojen zahtevam opaženih ptic na jezeru. Zasajena je vodna in obvodna
vegetacija, ki pticam služi kot hrana in skrivališče. Opazovalnice se dobro skrite v
okoliškem rastju.
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Podrobneje so obravnavani trije večji sklopi ureditev, in sicer območje naravnega
kopališča, piknik prostor in vodni vrt. Kopališče je s pregrado ločeno od ostale jezerske
vodne mase, da je voda kontrolirana in tako primerne kvalitete za kopanje. Urejene so
terase na prisojnem travniku, na koncu katerih je otroško igrišče. Poleg urejenih parkirišč
za avtomobile in kolesa je tu servisni objekt, ki ima sanitarije, tuše, garderobe in gostinski
lokal. Na kopališče meji manjše od dveh urejenih piknik prostorov. Večji piknik prostor se
nahaja na velikem travniku ob zalivu severozahodno od rta z ribiškim domom. Osnova
piknik prostora je mreža visokodebelnih sadnih dreves in vzporedni, različno dolgi pomoli.
Pod drevesi so leseni podesti, urejena kurišča in klopi. Urejeno je tudi otroško igrišče. V
neposredni bližini so urejeni podesti za športni ribolov. Na območju je manjši steklenolesen paviljon, ki deluje tudi v času, ko zadrževanje na prostem ni več mogoče. Pod vasjo
Loče, v plitvem zalivu je vodni vrt, ki omogoča nešportno preživljanje prostega časa. V
vrtu je zbirka avtohtonih močvirnih, vodnih in podvodnih rastlin. Hrbtenico ureditve
predstavljajo križajoči se pomoli, med katerimi so gredice z rastlinami. Vrt je členjen v dva
dela, ki ju loči manjši gaj. Prvi del je enobarven, izbrane so rastline, ki cvetijo rumeno, v
nasprotju z drugim delom, kjer se razpon barv pne od bele, nežno rožnate, vijoličaste, do
temno modre.
V bližnji okolici je dvorec Prešnik, ki po obnovi služi kot informacijska točka,
prenočitvena kapaciteta, prireditveni prostor, gostišče in izhodišče za igro golfa. V okolici
jezera je nekaj učnih kmetij, ki se povežejo s turističnimi kmetijami in zagotavljajo
celovito ponudbo.
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