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1.  UVOD 
 
Zaradi svoje izjemnosti je Cerkniško jezero v preteklosti vzbujalo zanimanje mnogih 
naravoslovcev, o čemer priča bogata zbirka raziskav in literature. Njegov nestalen značaj so 
skušali krotiti na različne načine, odvisno od zgodovinskih razmer in interesov, v katerih so 
pobude in ideje nastajale. Tako sta bili v prejšnjem stoletju prisotni ideji o njegovi izsušitvi ali 
stalni ojezeritvi in pridobivanju električne energije. Ideje o zaščiti in ohranitvi jezera se 
pojavljajo predvsem v zadnjem času, čeprav se ljudje, ki z jezerom živijo, vseskozi zavedajo 
dragocenosti njegove izjemne narave.  
 
Eden izmed pomembnejših ciljev projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško 
jezero« je tako izdelava načrta renaturacije za približno 14 km vodotokov Cerkniškega jezera, 
kjer so bile v preteklosti izvedene regulacije. Ti vodotoki so Goriški Brežiček, Lipsenjščica, 
Obrh (Beli breg), Stržen (Ključi), Tresenec in Žerovniščica.  
 
Projektni partner, podjetje Inženiring za vode d.o.o., je na podlagi geoloških in hidroloških 
raziskav ter že obstoječih podatkov izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo renaturacije na 
omenjenih vodotokih. Ob ugodnih vremenskih razmerah bo renaturacija na vodotokih Goriški 
Brežiček in Tresenec pilotno izvedena v času trajanja projekta, to je do konca leta 2009. Ostali 
vodotoki bodo renaturirani do konca leta 2027. Dinamiko renaturacije pa bo pogojevalo tudi 
pridobivanje finančnih sredstev za njihovo izvedbo. 
 
Prvi del Akcijskega plana renaturacije vodotokov Cerkniškega jezera ponuja zgodovinski 
pregled upodobitev Cerkniškega jezera na starih zemljevidih ter pregled pomembnejših piscev o 
tem naravnem čudesu. Sledi poglavje, kjer so strnjene ideje, študije ter načrti o posegih na 
Cerkniškem jezeru ter posegi, ki so bili dejansko izvedeni.  Podani so tudi pogledi različnih 
posameznikov na omenjene posege, objavljeni v različnih časopisih, ki dajejo zanimiv vpogled v 
tedanje spremljanje in komentiranje problematike posegov na območju Cerkniškega jezera. 
 
 V drugem delu akcijskega plana se vrnemo v sedanjost s poglavjem o spremenjenem vodnem 
režimu, ki  danes vlada na jezeru. 
 
Zaključujemo s podrobnim opisom projekta renaturacije, ki natančno opisuje izvedbena dela na 
posameznih vodotokih. Projekt renaturacije je bil izdelan v sklopu projekta LIFE 06 
NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. 
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2.  UPODOBITVE CERKNIŠKEGA JEZERA NA STARIH  ZEMLJEVIDIH 
 
SEBASTIAN MÜNSTER (1544 ) 
 
Najpomembnejše geografsko delo baselskega teologa, geografa in kartografa Sebastiana  
Münstra je Cosmographia, ki je prvič izšla leta 1544. Delo je do leta 1628 izšlo še v 46 oziroma 
49 izdajah. Za več kot sto let je veljalo za vodilno evropsko kartografsko delo, v katerem je 
predstavljena podoba tedanjega sveta na osnovi antičnih in srednjeveških virov. Delo je  
mešanica zgodovine, geografije, naravoslovja in bajeslovja. 
V knjigi je 725 lesorezov, med njimi tudi zemljevid -  Sclauonia oder Windisch Marck, Bossen, 
Crabaten, ki predstavlja ozemlje Slavonije, Slovenske marke, Bosne in Hrvaške. Zemljevid 
prinaša dva toponima naših krajev: Zirknicz - Cerknica in Las - Lož. Gre za dve prafari, ki sta si 
zaslužili kartografovo pozornost. Cerkniško jezero je na zemljevidu zgolj narisano, brez omembe 
imena. 
Sebastian Münster je v svoji Cosmographiji Cerkniško jezero omenil kot največjo posebnost 
Slovenije, in sicer pravi: »V slovanski deželi je nedaleč od Ljubljane, pri kraju z imenom 
Cerknica, jezero, ki je pozimi polno vode in velikih rib. Povedali so mi, da so v njem tudi klaftro 
dolge ščuke. Toda poleti voda in ribe izginejo in na jezeru posejejo pšenico, ki dozori in jo 
požanjejo. Pred zimo pa priteče reka, ki prinese s seboj ribe in spet napolni jezero z vodo. To je 
veliko božje čudo.«  
 

 
 
Slika 1: Zemljevid Slavonije, Slovenske marke, Bosne in Hrvaške (Cosmographia, 1544) 
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AUGUSTIN HIRSCHVOGEL (1570) 
 
Avtor karte Zemljevid Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre in Bosne je Augustin Hirschvogel 
(1490-1553)  iz Nürnberga, ki se je leta 1536 za sedem let preselil v Ljubljano. Zemljevid je izšel 
leta 1570 v atlasu Theatrum Orbis Terrarum (Ogledalo, podoba zemlje) Abrahama Ortelija. 
Objavil je 70 najboljših zemljevidov tedanjih kartografov. Atlas je doživel 70 ponatisov. Že v 
prvi izdaji atlasa Theatrum je izšla karta Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, 
finitimarvmqve regionvm nova descriptio. 
Na omenjenem zemljevidu je prikazano ozemlje od Tržaškega in Kvarnerskega zaliva do dežel 
na levem bregu Drave, od Posočja do izliva Drave v Donavo. Poudarjeno je porečje Save in 
gozdni pas, ki se razteza od Soče čez Kras in Notranjsko ter naprej proti Dalmaciji. Med gozdom 
in reko Ljubljanico je umeščeno Cerkniško jezero. 
Zemljevid prinaša dva toponima naših krajev: Zirknicz – Cerknica in Las – Lož. Cerkniško 
jezero je na zemljevidu vrisano, vendar brez imena. 
Nekateri preučevalci pravijo, da je bila ta karta podlaga za mnoge poznejše karte oziroma 
zemljevide, morda tudi za Lazijeve upodobitve. 
 

 
 
Slika 2: Zemljevid Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre in Bosne (Theatrum Orbis Terrarum, 1570). 
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WOLFGANG LAZIUS (1584) 
 
Lazijeva karta - Goritiae, Karstii, Chaczeolae, Carniolae, Histriae, et  Windorum Marchae 
descripto (Theatrum Orbis Terrarum, 1584) prinaša kar nekaj toponimov naših krajev. Skoraj vsa 
so zapisana po nemško. Pri zapisih latinskih imen nekdanjih naselij se sklicuje na antične 
geografe in zgodovinarje kot so Strabon, Plinij, Pompon in Ptolomej. 
Zemljevid prinaša mogočen prikaz Cerkniškega jezera  (Cyrckniczer see) in  kraje ob njem: 
Czirknicz – Cerknica, Jessero – Jezero, Martens pach - Martinjak,  Lypse – Lipsenj, Ottok – 
Otok, Stegberg – Šteberk, Oblock – Bloke,  Laas – Lož, Nadsickzeck – Nadlišek. 
Kot vidimo, lega krajev ni pravilna, tok rek je napačen in gorovja so izrisana približno, kljub 
vsemu pa je karta pomemben vir podatkov naših krajev. 
 
 

 
 
Slika 3: Zemljevid, ki predstavlja Goriško, Kras, Kočevsko, Kranjsko, Istro in Slovensko marko (Theatrum Orbis 

Terrarum, 1584). 
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GERARD MERCATOR (1635-1655) 
 
Gerard Mercator (1512-1594), kartograf, geograf in matematik, je izdelal zemljevid Karstia, 
Carniola, Histria et Windorum Marchia (1635-1655). Svetovno slavo je dosegel s tako 
imenovano Mercatorjevo projekcijo. Gre za valjno projekcijo, ki je primerna za upodabljanje 
celotne zemeljske površine na enem zemljevidu. Zemljevid z imenom Kras, Kranjska, Istra in 
Slovenska marka je za svoj atlas Theatrum Orbis Terrarum  priredil  Wilhelm Janszoon Blaeu.  
Ker se je Mercator prav glede naših krajev močno naslanjal na Ortelija, ki je snov za upodobitev 
našega ozemlja povzel ne le po Sambucusu, temveč tudi po Laziusu, so se mu primerile tudi 
nekatere napake.  
Po Laziusu je Mercator prevzel tudi Cerkniško jezero, narisano v velikem obsegu. Krajevna 
imena so pisana z ležečo pisavo. Kraji pa niso označeni z vedutami temveč s krožci. Zemljevid 
prinaša naslednja imena: Czirknicz -Cerknica, Czirniczer see - Cerkniško jezero, Jessera - 
Jezero, Martinspach - Martinjak, Lybse - Lipsenj, Stegberg - Šteberk, Laserpach - Laški potok, 
Laze, Ottock - Otok,  Laas - Lož, Nadlischakh - Nadlišek, Schneberg –Snežnik, Teufels garten – 
Vražji vrtec. 
Zmedla ga je slabo raziskana hidrografska mreža na Krasu. Po Laziusu je prevzel reko, ki izvira 
pri Logatcu in teče mimo Planine (Alben) in Postojne (Adellberg) v Jadransko morje. Na karti je 
označena tudi Notranjska Reka (Recca), in sicer kot ponikalnica, ki izginja v zemljo pri Stazanu 
(Škocijanu) in se nato zopet prikaže pri Devinu kot Timava.  
 
 

 
 
Slika 4: Zemljevid, ki predstavlja Kras, Kranjsko, Istro in Slovensko marko (Theatrum Orbis Terrarum 1635-1655) 
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NICOLAS SANSON (1658) 
 
Zemljevid Štajerske, Koroške in Kranjske je delo pomembnega francoskega kartografa iz 17. st. 
iz Abbevilla, Nicolasa Sansona. Bil je kraljevi geograf Ludvika XIV. Leta 1658 je v Parizu izdal 
Atlas, ki vsebuje 82 velikih zemljevidov. Iz delavnice Sanson je znanih okrog 300 zemljevidov, 
ki so bili najboljši tiste dobe. Tudi Sansonov zemljevid je, vsaj kar se naših krajev tiče, dedič 
Lazijevih kart.  
Na zemljevidu je območje Cerkniškega jezera zelo obsežno. Kraji na zemljevidu so napačno 
locirani, krajevna imena pa so popačena. Merilo je prikazano v geografskih, nemških in 
madžarskih miljah. Naslov zemljevida je obrobljen s kartušo. Na vrhu naslova je upodobljena 
bajeslovna glava, na robu karte pa sta vpisani geografska širina in dolžina. 
 
 

 
 
Slika 5: Zemljevid Štajerske, Koroške in Kranjske (Atlas, 1658) 
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JANEZ VAJKARD VALVASOR (1689) 
 
Janez Vajkard Valvasor je v knjigi Slava Vojvodine Kranjske objavil Zemljevid Kranjske, 
Slovenske marke in Istre (Carniola, Karstia, Histria et Windorum Marchia, 1689). Za osnovo je 
vzel Mercatorjevo karto Kranjske. Navedeni so naslednji kraji in gradovi: Cirkniz - Cerknica, 
Nadlishek – Nadlišek, Oblak – Bloke, Laas- Lož, Stegberg – Šteberk, Hallerstain – Koča vas, 
Schneeberg – Snežnik. Grafično merilo so nemške milje, uporabil pa je v črn bakrorez, ki ni 
koloriran kot pri nekaterih drugih avtorjih. 
Karta je izrisana v kartografski maniri tedanjega časa in verjetno posnema znano Mercatorjevo 
karto. Kljub stopinjski razdelitvi v mrežo, je projekcija Kranjske, predvsem obalnega področja, 
močno popačena in približna. Grafično merilo je povsem odveč, saj ga zaradi skvarjene 
projekcije ni mogoče uporabljati. Gorovja označuje skupina »krtin«, ki so za Alpe enako goste 
kot za notranjsko-dolenjsko dinarsko predgorje. Tokovi rek so vrisani precej približno. Kljub 
vsemu naštetemu pa bralcu knjige Slave Vojvodine Kranjske, karta dokaj nazorno ponazarja 
geografsko podobo.  V knjigi je Valvasor na več mestih opisal reke na kraškem svetu, kar je nato 
tudi upodobil na zemljevidu.  
 

 
Slika 6: Zemljevid Kranjske, Slovenske marke in Istre (Slava Vojvodine Kranjske, 1689) 
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JOHANN BAPTIST HOMANN - JANEZ KRSTNIK HOMANN (1720) 
 
Nürnberški geograf in založnik, Johann Baptist Homann (1663-1724), je karto Vojvodine 
Kranjske, Slovenske marke in Istre izdelal s pomočjo Valvasorjevega zemljevida in njegovih 
podatkov. Zemljevid prinaša veduto mesta Ljubljane. V levem kotu je baročna  kartuša z grbom 
Kranjske. V levem spodnjem vogalu je alegorija vojne, ki verjetno kaže na zmago nad Turki, saj 
ima vojščak pod nogami turško sabljo in drugo orožje. Nasproti je personifikacija Kranjske. V 
ozadju desno je motiv dveh ribičev, ki si ga lahko razlagamo kot upodobitev Cerkniškega jezera, 
saj je Valvasor postal slaven prav z opisom jezera. 
Karta prinaša naslednja imena: Circknicz - Cerknica, Doleinaus - Dolenja vas, s. Wolfgang – sv. 
Volbenk, Thurn lack - Loško, S. Johan – sv. Janez, S. Peter – sv. Peter, Martinipotok - Martinjak, 
Seromenza - Žerovnica, Grehovo - Grahovo, Lipse - Lipsenj, Steegberg - Šteberg, Seedorf - 
Jezero, Laas - Lož, Hallerstein - Koča vas, Schneeberg - Snežnik, Oblack - Bloke, Circknizer see 
- Cerkniško jezero, Mons Javornick - gora Javornik. Cerkniško jezero je posebej upodobljeno v 
spodnjem kotu zemljevida kot svetovno znana posebnost dežele. 
Pod upodobitvijo jezera je opis jezera in območja, v katerem piše: 
»Cerkniško jezero je majhno področje v deželi v visokogorju, šest milj hoda od Ljubljane. Jezero 
ponuja bogat ribolov, zraven pa še lov, gonjo ter odstrel najrazličnejših divjih živali, sokolarjenje 
ptic, sejanje, žetev in spravljanje prosa v kopice; skoraj istočasno pa se na jezeru drsa in ob njem 
strelja vsakovrstne vodne ptice. Od septembra pa skozi celo zimo se jezero v 18 do 24 urah skozi 
podzemne luknje (ki so tukaj vse poimenovane) napaja vse do junija, nato pa skozi taiste luknje 
navadno v 25 dnevih zopet odteče; Jezero je miljo široko in dve milji dolgo.«     
 

 
 
Slika 7: Zemljevid Vojvodine Kranjske, Slovenske  marke in Istre  (Noribergae, 1720) 
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FRANCISCEJSKI KATASTER (1817-1827) 
 
Zapiski in karte franciscejskega katastra sodijo med izredno pomembne in dragocene vire 
tedanjega časa. Omenjeni kataster je bil najavljen s cesarskim patentom dne 23. decembra 1817 
in je nastajal vse do leta 1827. Dežele takratne avstroogrske monarhije so razdelili v nove davčne 
oziroma katastrske občine. Obdavčili so vse rodovitne površine in sicer na osnovi čistega donosa 
pridelka. Davkov so bili oproščeni deli zemljišč kot so pokopališča, javne ceste in poti, trgi, 
potoki, prekopi, močvirja, ribniki in jezera. Ustrezni uradi so za vsako teritorialno enoto, 
imenovano Katastrska občina, izvedli meritve in izdelali mape zemljišč v merilu 1:2880, ki so jih 
glede na namembnost in uporabo zemljišč tudi ustrezno obarvali. 
Franciscejski kataster nam nudi prikaz rabe zemljišč ter razčlenitev ozemlja v zemljiške kulture 
in zemljiške parcele. Na katastrskem listu so tudi podrobno vrisani vsi stavbni fondi vasi in 
naselij. V mape je vrisano tudi tedanje cestno omrežje in večji del vodotokov.  
Izrednega pomena je tudi vpogled v strukturo takratnega vodnega omrežja. Z rekonstrukcijo 
nekdanjega rečnega sistema in njegove primerjave z današnjim stanjem nam pokažejo vrsto 
večjih ali manjših sprememb, ki so predrugačile ali preusmerile struge nekdanjih potokov. Te so 
nastale ali zaradi naravnih dejavnikov (neurja, povodnji) ali človeških posegov, ko so 
preusmerjali struge posameznim rek ali potokov 
 

 
 
Slika 8: Franciscejski kataster z vrisanimi naravnimi strugami pred prvimi posegi za hitrejši odtok vode iz  

Cerkniškega jezera 
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3.  POMEMBNEJŠI PISCI O CERKNIŠKEM JEZERU   
 
JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641 – 1693) 
 
Janez Vajkard Valvasor, polihistor druge polovice 17. stoletja, je zaslovel predvsem z izdajo 
knjige Slava Vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) leta 1689. Rodil se je pred 
28. majem 1641, saj je bil tega dne krščen. Rojen je bil v kranjski plemiški družini, ki je po letu 
1667 dobila baronski naslov. Njegov oče Jernej je bil lastnik posestva Medija, njegova mati pa je 
bila baronica Ana Marija Ravbar z gradu Krumperk.  
J. V. Valvasor se je šolal na Jezuitski gimnaziji v Ljubljani. Od jeseni leta 1658 si je nabiral 
izkušnje na potovanjih po svetu. Obiskal je Anglijo, Dansko, Francijo in severno Afriko, ter kot 
prostovoljec služboval v avstrijski vojski, ki se je borila proti turški vojski med leti 1663 do 1664 
v Slavoniji. Leta 1672 se je poročil z Ano Rosino Graffenwager von Graffenau z gradu Slatna. V 
letu dni zakona sta zakonca kupila gradove Bogenšperk, Črni potok in Lichtenberg. Leta 1687 so 
mu umrli žena in dva otroka. Ostal je sam s še štirimi mladoletnimi otroki, vendar se je še istega 
leta poročil z baronico Ano Maksimiljano Zetschker z Vrhovega. 
V letih 1684 in 1685 je intenzivno raziskoval in ustvarjal potopisne tekste o Cerkniškem jezeru. 
Leta 1685 je navezal stike s  Kraljevo družbo v Londonu. Na podlagi razprave in podrobnega 
opisa ter študije naravnih pojavov polnjenja in odtekanja vode iz Cerkniškega jezera je bil leta 
1687 sprejet med  člane Kraljeve družbe v Londonu. Izvleček njegove študije o Cerkniškem 
jezeru je bil leta 1687 objavljen v angleškem in latinskem jeziku. 
Vrh njegovega ustvarjanja je bil tisk njegovega obsežnega dela z naslovom Slava Vojvodine 
Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain), leta 1689. Obsežno potopisno in znanstveno delo 
je pisano v nemškem jeziku in obsega 15 tematskih delov, vezanih v 4 knjige. Delo obsega 3532 
tiskanih strani, 428 ilustracij ter 24 prilog. Četrta knjiga opisuje naravna čudesa in redkosti 
Kranjske. Posebej izčrpno pa je v tej knjigi opisano presihajoče Cerkniško jezero. 
Valvasor je obubožan umrl  jeseni leta 1693 v Krškem. 
Verjetno do danes najpopolnejši opis nekdanjega ribolova na Cerkniškem jezeru je J. V. 
Valvasor podal prav v Slavi Vojvodine Kranjske. Minilo je že več kot 300 let, načini ribolova pa 
se do današnjih dni skoraj niso spremenili, če izvzamemo nekatere sodobne načine ribolova, 
stare le nekaj desetletij. Vrnimo se 300 let v preteklost, v tedanje življenje in čas in poglejmo, kaj 
je o ribolovu na Cerkniškem jezeru napisal Valvasor: 
»Kdo ima pravico ribariti in kako in v kakšnem zaporedju vreči mreže v požiralnih jamah, 
vodotokih in katerih nepisanih pravil se morajo ljudje držati, če hočejo loviti v jezeru. V tem 
jezeru sme šest graščin loviti: Planinski grad, Šteberk, Turjak, Lož, Snežnik in Stiški samostan, 
vendar ne vse graščine v vseh jamah, temveč vsaka tako, kot je bilo pred davnimi časi 
dogovorjeno. Jama Ponikva namreč loči sodstvo Planinskega gradu in loško sodstvo nad 
jezerom, kar leži od Ponikve proti Obrhu spada pod Loško deželno sodišče, kar pa je od Ponikve 
do Karlovice je pod deželnim sodiščem Planinskega gradu.  
Cerkniško jezero ima mnoge jame in luknje, skozi katere odteka voda v podzemlje. Prvo usahne 
jama Kamne pri Svinjski jami, eno uro zatem usahne Svinjska jama, Vodonos pet dni za 
Svinjsko jamo, Lovrečka jama dan in pol zatem, Karlovca pol dneva zatem, Rešeto čez tri dni, 
dve uri za tem usahne Retje, Sitarca eno uro zatem, Lipovca čez  pet ali šest ur, Gebno tri dni po 
Rešetu, Kotel čez dva dni, Ajnci čez štiri ali pet ur, Česlenca čez tri ure, Ponikve dva dni za 
Kotlom, Levišča pri Otoku pa po treh dneh za Ponikvo. Tako se izpraznijo vse jame v 
petindvajsetih dneh. Prvo presahne Kamne pri Svinjski jami, zadnja pa usahnejo Levišča pri vasi 
Otok. V jami Kamne pri Nartah love samo sakarji, pa še to le tisti, ki plačajo po 1 goldinar 
deželnosodnemu gospodu v Planinskem gradu. Kdor da goldinar, sme s sakom  zase loviti. Iz te 
jame dobe tudi velike ribe, pogosti pa so tudi prav pusti raki v silnih množinah. Sakarji love tudi 
v Svinjski jami, v kateri ulove prav tako veliko količino velikih, a pustih rakov. 
V jami Retje ima pravico lova samo knez Eggenburški iz Planinskega gradu. Za to jamo pravijo, 
da da najmanj rib med vsemi drugimi jamami, presahne pa kmalu po tem, ko v Svinjski jami ribe 
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polove. Če kaže, da bodo jame presahnile ponoči, lovijo tudi ponoči ob prižganih baklah, trsju ali 
dračju.  
V jami Vodonos vrže mrežo prvič knez Eggenburški iz Planinskega gradu, drugič grof Turjaški s 
Turjaka, tretjič spet knez Eggenburški iz Planinskega gradu, četrtič spet grof Turjaški s Turjaka, 
petič spet knez Eggenburški iz Planinskega gradu, šestič spet grof Turjaški s Turjaka. Dostikrat 
pa nastane med obema graščinama prepir, ker voda v tej jami prehitro usahne in graščine ne 
morejo tolikokrat vreči in potegniti mrež polnih rib, kot je zgoraj opisano. Sicer pa se v tej jami 
nahaja skala, imenovana ribiški kamen. Brž ko se prikaže iz vode mora mreže vreči knez 
Eggenburški iz Planinskega gradu, za njim grof Turjaški in tako naprej. Pri ribolovu pa ne smeta 
drug drugega prehitevati, ker bi takoj nastala sodnijska tožba in pravdanje, katerih je često že 
dovolj bilo. Mrežo, ki jo vržejo imenujejo »vlak«, to je dolga ribiška mreža, ki ji ponekod na 
Nemškem pravijo »Sagen«, dolga je dvajset sežnjev. Čoln jo vzame s seboj, vendar tako, da en 
kos mreže ostane na suhem, kjer jo nekdo z rokami drži. Tisti v čolnu se zapelje okoli jame, 
njegov pomočnik pa jo polagoma spušča v vodo, dokler ne napravi krog okoli jame in spet pride 
na suho. Tedaj jo ribiči na obeh koncih zvlečejo na suho in potegnejo ribe na obalo. Če pa se v 
mrežo ulovi preveč rib in jo ne morejo potegniti na obalo, tedaj jih polagoma s saki polove. Čoln 
je le iz enega debla izvotljen. Ko je trojno brezno v Vodonosu pogoltnilo še zadnjo vodo, obtiči 
čoln nekje v jami na suhem, dokler se jezero spet ne napolni. Tedaj se spet dvigne in plava, ribiči 
ga potegnejo na obalo in ga zopet uporabljajo pri svojem delu in vožnji preko jezera. 
V jami Karlovci ima pravico do lova le knez Eggenburški, zaradi Planinskega gradu. Kot 
deželno sodni gospod, sicer pa nihče drug. V Rešetu sme prvi potegniti mrežo pravkar omenjeni 
knez, zaradi graščine Planina, drugič ima pravico grof Turjaški zaradi Turjaka, tretjič spet knez 
Eggenburški, zaradi Planinskega gradu, četrtič spet grof Turjaški s Turjaka, petič spet knez 
Eggenburški iz Planinskega gradu, šestič spet grof Turjaški s Turjaka. 
Precej poleg Rešeta je Ribiška jama, ki ima na dnu  v skali veliko luknjo, da človek lahko vanjo 
zleze. Pripada samo knezu Eggenburškemu, kot deželnosodnemu gospodu iz Planinskega gradu, 
ki ima pravico do lova v njej. Prepustil pa jo je še vedno ribičem, kot nagrado za njihov trud, a ti 
so v njej včasih sami lovili, včasih pa so ribolov prodali za štiri, pet ali šest kron, kar je enako 
dvanajstim goldinarjem. Odkar pa je samostan v Bistri dobil ta ribolov od kneza Eggenburškega, 
polovi ribe iz te jame lepo sam. Ribolov v Ribiški jami pa se  opravlja na drug način. Ko voda v 
tej jami čisto usahne oziroma odteče, zlezejo s prižganimi baklami skozi luknjo v dnu, ki sega 
skozi trdo skalo dva, tri ali štiri sežnje globoko pod zemljo. Ribe na dnu te jame ostanejo in ribiči 
jih samo poberejo v platnene vreče in te zvrhane privlečejo iz jame.  
Ko ribiči polove iz zadnjih jam, da cerkovnik pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika blizu Cerknice 
znamenje z zvonovi. Tedaj pritečejo s trga Cerknica in vseh okoliških vasi. Moški in ženske, 
stari in mladi, povečini vsi nagi, odeti le v svojo kožo in brez sramu s saki, koši, vrečami tekajo 
po jezerskemu dnu in pobirajo ribe, ki so ostale po jezerskemu dnu. Ko tečejo mimo cerkve pa 
morajo plačati cerkovniku, ki je z zvonom dal znamenje po en beneški sold ali dva beliča. Nato 
gredo nekateri v trstičje, stikajo za ribami, drugi s saki love po jamah, v katerih je voda zastala, 
nekateri rijejo po travi in zeli, nekateri pa se spuščajo celo v podzemske jame in manjše luknje 
ter iz njih prinašajo ribe. Vsakdo išče po svoje in kar najde je njegovo. Zabavno je gledati kako 
se sto in sto ljudi podi in si marljivo prizadeva ribe pobrati. Stopajo v različne čudne položaje, 
tako, da se pohujšajo celo najbolj sramežljive oči. Ta nesramna navada golega tekanja in 
lovljenja rib je tako zelo udomačena, da jo je nemogoče iztrebiti. Celo Kartuzijanci iz Bistre niso 
mogli nič opraviti zoper preveč ukoreninjene običaje nagega tekanja in lovljenja rib po jezeru. 
Razen v Velikem Obrhu, Pjavcah in Ajncah, smejo ljudje loviti povsod drugod. 
V jezeru lovijo na več načinov - s saki, mrežami, ki jim pravijo metalnice, in vršami. Ko polove 
ribe po jamah in požiralnikih, sprejme knez Eggenburški kot deželni gospod in gospodar gradu 
Planina odločitev, koliko sakarjem bo dovolil ribe loviti. Vsak sakar pa mora plačati pol krone 
ali en goldinar od saka za dovoljenje, da lahko lovi ribe s sakom in obdržati vse kar ulovi. Sakarji 
pa ne smejo loviti v jamah in luknjah, v katerih so prej lovili po redu, ki je opisan v zgornjem 
tekstu. Lovijo lahko le v slabših jamah in po jezeru, toda ne drugače kot le s sakom. Z mrežo 
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metalnico pa smejo loviti le deželni gospod zaradi gradu Planina, mrežo metalnico sme vreči, brž 
ko začne jezero presihati. Loviti pa sme le z eno mrežo, ki jo po nemško imenujejo »Rachnetz« 
in je 15 sežnjev dolga. Prav tako pa smejo z mrežo loviti tudi grof Turjaški zaradi gradu Turjak 
in gradu Lož in stiški samostan. Prvi pa sme vreči mrežo grof Egenburški zaradi gradu Planina, 
če ta ne začne z lovom ne smejo loviti tudi drugi. Začetek lova z mrežo pripada knezu 
Eggenburškemu, ta način lova pa redko odpade. Z metalnico pa se lovi takole: Zapeljejo se s 
čolnom preko toka vode ali kamor pač hočejo in z dolgimi palicami udarjajo po vodi tako da ribe 
zženejo v mrežo, potegnejo mrežo v čoln ali na obalo ter iz nje poberejo ribe. Nato spet vržejo 
mrežo na drugem kraju, tako delajo vse dni tu in tam po jezeru, dokler voda popolnoma ne 
odteče. S temi mrežami pa ne smejo loviti nad jamami in luknjami, katere vodo požirajo. 
Po jezeru lovijo ribe tudi z vršami, vsaka vrša je 12 sežnjev dolga. Ko se voda umakne v struge, 
postavi knez Eggenburški, kot deželni gospod in gospodar Planinskega gradu od 10 do 12 vrš, 
pred leti samo sedem. Nekoč je knez Eggenburški smel z vršami loviti samo do jame Ponikve, v 
zadnjih letih pa tudi više po Obrhu, v katerem je smel loviti lastnik gradu Lož. Jama Ponikev je 
ločila sodstvo Planinskega  gradu in loško sodstvo v Ložu, kar leži od Ponikve proti Obrhu spada 
pod loško deželno sodišče, od Ponikve do Karlovice pa pod deželno sodišče  Planinskega gradu. 
Ko so postavili vrše na dno struge jih pustijo tako dolgo, da voda v strugah presahne in se pokaže 
dno. Tedaj vzamejo ribe iz njih in včasih se jih v vrše ujame res mnogo. 
Pomembno vlogo pri začetku ribolova v gornjem delu jezera imajo vaščani Gornjega jezera, ki 
budno spremljajo upadanje vode v strugi Stržena. Ko opazijo, da voda upada, to sporočijo 
ribičem, ki živijo v sosednjih vaseh okrog jezera, da bi le ti naznanili sosednjim graščinam, ki 
imajo ribolovno pravico v jezeru, naj se pripravijo na ribolov v Cerkniškem jezeru, saj voda 
čedalje bolj odteka v podzemlje. Kmetom iz Gornjega jezera je že od nekdaj naložena ta 
dolžnost, paziti morajo na jezero, da nihče v njem ne lovi, kadar je polno. Postavljeni so za 
nekakšne čuvaje jezera. 
Ko začne voda hitreje upadati in tako naznani, da jezero odteka, mora cerkovnik pri Svetem 
Kancijanu na Gornjem jezeru pozvoniti s cerkvenim zvonom in naznaniti z zvonjenjem začetek 
ribolova. Ko zadoni zvonjenje in ga ljudje zaslišijo, popuste delo na polju, se naglo zbero s saki, 
vržejo obleko in sramežljivost s sebe in hite k jezeru čisto nagi in goli, kakor so iz materinega 
telesa na svet prišli. Vse se meša  neovirano in čisto brez sramu, popolnoma nago, staro in 
mlado, moški in ženske, poročeni in neporočeni, nihče se ne briga za figove liste, nihče ne gleda 
nagih ljudi, temveč ribe, ki jih sakarji vneto zasledujejo in praznijo svoje sake na obalo. Sak 
imenujejo na Kranjskem tiste oblokaste mreže, ki visijo na lesenem polmesecu podobnem 
obroču, pritrjenem na dolgem močnem drogu ali palici. Na loku obesijo mrežo, spleteno iz 
močnih lanenih niti z majhnimi luknjami, podobno vreči, ki se na spodnjem koncu nekoliko oži. 
Kraj, kjer segajo s saki v vodo, to je predvsem gornji del jezera, je sicer ves z zelmi in travo 
zarasel in nima požiralnih jam in lukenj kot spodnji del jezera, ima pa mnogo lepih rib. Ko jih 
polove, jih razdele v dva dela, en del vzame knez Eggenburški kot deželnosodni gospod, drugi 
del pa si razdele kmetje iz Gornjega jezera, kot plačilo za straženje jezera. 
Tudi za lov v Velikem Obrhu dajo znamenje z zvonovi pri cerkvici Sv. Kancijana. Love kmetje 
iz Gornjega jezera, isti kot v Malem Obrhu, in razdele polovico lova medse, druga polovica pa 
pripada knezu Eggenburškem. Ta del struge se nikoli popolnoma ne osuši, kmetje smejo tu loviti 
do podrtega starega mostu, prek katerega je nekoč vodila  pot do vasi Otok.« 
  
Janez Vajkard Valvasor nam s podrobnim opisom ribolovnih pravic, usihanja in ribolova na 
Cerkniškem jezeru na zanimiv način predstavi tedanji način življenja okoliških prebivalcev. 
Njihovo življenje je bilo vezano na jezero od rojstva do smrti, živeli so z njim in umrli ob njem, 
jezero jih je spremljalo skozi vse življenje, del svojega življenja pa je z jezerom preživel tudi 
Valvasor. 
Drugi del Valvasorjevega opisa Cerkniškega jezera pa temelji predvsem na hidroloških pojavih, 
s poudarkom na polnjenju in presihanju jezera, z zemljevidom in shemo podzemskih jam, 
pritokov jezera ter jezerskih ponikalnic in požiralnikov: 
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 »Razen prej opisanih (v sestavku o ribolovu na C. jezeru), nahajamo še tri jame ali luknje, ki 
med prejšnjimi niso naštete. Prva je Skednjenica; v njej love le sakarji s saki. Druga se imenuje 
Mala Bobnarica in ima ime po bobnu; tudi v njej love le sakarji s saki. Tretji pravijo Velika 
Bobnarica in tudi tu love le sakarji. Te dve jami, Mala in Velika Bobnarica, pa nimata brez 
vzroka tako čudnega imena, zakaj, če na nebu grmi, se sliši v obeh tako bobnanje, kakor bi 
bobnar bobnal po velikem starem bobnu. 
Cerkniško jezero ima še dve jami, Narte in Pijavice, ki pa nikoli ne usahneta, niti ne posušita, 
temveč ostaneta močvirnati kakor ilovnata luža. V njih se redijo ribe in imajo tu, kakor pravijo, 
svoj zarod, oziroma se drste; zato ne sme nihče tu loviti, čeprav je vse polno rib. 
Ne morem še odtegniti peresa od jam Cerkniškega jezera, ker ima še nadaljnji dve, od katerih se 
prva imenuje Mala Karlovica, druga pa Velika Karlovica. Obe vodita v goro, ki je čisto skalnata. 
V te dve jami se odteka jezero, kadar je polno. Ko pa se je odteklo, gredo sakarji nekaj sežnjev 
vanju in nalove mnogo rib. Med tema dvema jamama je še druga velika luknja, vendar ne v 
jezeru, temveč nekaj sežnjev nad njim, v gori. Videti je kakor silen skalnat obok in se imenuje 
Skednjenica.  
Razen tega nahajamo pri jezeru še dve čudni in veliki luknji, namreč Vranjo jamo, kakor se 
imenuje prva, in Suhadoljico, kakor pravijo drugi. Te dve čudni jami ležita sicer daleč vsaksebi, 
imata pa enako in nadvse čudovito lastnost. Če  se zasliši grom, bruhneta obe vodo s tako močjo 
in silovitostjo, da se moraš čuditi, zlasti ker pride obenem mnogo črnih in slepih rac na dan. 
Predvsem moramo nekaj povedati še o napolnitvi jezera. Napolni se na tale način: Če malo 
dežuje, pride voda iz Kotla in Češljenice in brizga dva ali tri sežnje visoko. Tudi iz jame, ki iz 
nje teče studenec Tresenec, bruhne močno in silovito. Če pa močno dežuje in tako silovito grmi, 
da se zemlja trese, tedaj bruhne voda na vseh straneh iz doslej opisanih jam (razen iz Velike in 
Male Karlovice, ki se je vanju jezero prej odteklo) s tako deročo silovitostjo, da bi človek ne 
verjel, ko bi se ne prepričal z lastnimi očmi. Takšen nagli dotok napolni jezero, ki ga pred 
štiriindvajsetimi urami tako rekoč niti kapljice ni bilo, v enem dnevu in noči čisto do brega. 
Včasih se celo v osemnajstih urah napolni… 
Zdaj pa moramo povedati še to in ono o odtoku jezera. Vedeti je treba, da se ne odteče prav 
vsako leto. Včasih se zgodi, vendar zelo poredkoma, da izgine v treh, štirih ali celo v petih letih 
samo enkrat. Toda često se tudi primeri, da odteče v enem letu dvakrat ali celo trikrat, nikoli pa 
ne ostane vse leto suho. Sicer pa odteče navadno le enkrat v letu, namreč okrog sv. Ivana ali 
Jakoba. Navadno priteče jezero v oktobru ali novembru in napolni svoj navadni prostor.« 
 
V nadaljevanju Valvasor opisuje vzroke nekaterih čudnih pojavov Cerkniškega jezera. Priložena 
je slika bakroreza, iz katerega je razvidno, kako si Valvasor razlaga ustroj presihajočega jezera: 
»Ob upoštevanju tega pravim, da morata nujno biti v skalnem hribu skriti dve veliki jezeri, dve 
manjši in eno čisto majhno, torej vsega pet jezer s cevmi in sifoni ali nategami, kakor kaže 
bakrorez. Na njem je z AA označeno Cerkniško jezero, s CC velika jezerska mlaka v zemlji pod 
Cerkniškim jezerom; z BB drugo veliko jezero notri v hribu ob strani, t.j. poleg Cerkniškega 
jezera, toda visoko v hribu, namreč dvainštirideset čevljev nad jezerom; z D in E sta 
zaznamovani dve majhni jezeri, ki sta tudi visoko v hribu, vendar ne tako visoko ko jezero BB, 
temveč med obema velikima jezeroma. Peto in manjše jezero, črka F, ima svoj kotel ali naročje 
tudi v hribu, toda leži najvišje nad velikim jezerom BB. Da bi ta jezera bila med seboj v zvezi, 
morajo prav tako biti notri kanali ali cevi in natege (sifoni), kakor kaže podoba.« 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 17

 

 Slika 10: Bakrorez - Prikaz notranjega ustroja in vodnih poti ter pretakanja vode Cerkniškega jezera  
                 (Slava Vojvodine Kranjske,   1689) 
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Slika 11: Cerkniško jezero (Slava Vojvodine Kranjske, 1689) 
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FRANC ANTON STEINBERG  1684 - 1765 
 
Franc Anton Steinberg se je rodil  na gradu Kalc v okolici Zagorja v Pivški kotlini. Spada med 
pomembne slovenske kartografe. Kot grajski oskrbnik gradu Kalc je sprejel službo dvornega 
uradnika. Poverili so mu nadzor nad cestno infrastrukturo, gozdovi in vodami v jadranskem 
zaledju. Njegova topografska karta notranjskih cest iz leta 1720 je eden prvih tematskih 
zemljevidov slovenskega ozemlja. Leta 1781 je izdal pravila za vzdrževanje deželnih cest, ki so 
jih uporabljali po vsej Avstriji. Izdelal je tudi karto plovnosti slovenskih rek. Kot rudniški 
upravitelj v rudniku živega srebra v Idriji je izdelal prvo topografsko karto rudniških rovov in kot 
darilo cesarju Karlu IV tudi maketo rudnika. Po letu 1747 je živel v Ljubljani in na Marofu v 
okolici Cerknice. Steinberg je podrobno proučeval kraške pojave na Cerkniškem jezeru, običaje 
in življenje ljudi okoli jezera, ter jih podrobno opisal v svojem delu Gründliche Nachricht von 
dem Inner-Krain gelegenen Czirknitzer-See, izdanem v Ljubljani leta 1758 in ponatisnjenem v 
Gradcu leta 1761 ter v francoščini leta 1761, v Bruslju. Knjiga je ilustrirana z 32 bakrorezi, med 
katerimi je tudi topografska karta Cerkniškega jezera. 
Skoraj 70 let po izidu Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske leta 1689 je v Ljubljani tako izšlo 
drugo obsežno delo, ki je izključno posvečeno Cerkniškemu jezeru in njegovi okolici. 
Uvodni hvalospev v svoji knjigi Steinberg posveti grofu Kobenzlu, lastniku gradu Haasberg na 
Planinskem polju. V uvodu knjige opiše lego in okolico Cerkniškega jezera s podrobnejšim 
opisom naseljenih krajev, vasi ter cerkva. V nadaljevanju podrobno opiše pritoke jezera, 
polnjenje in praznjenje jezera ter opiše njegov obseg in globino. V četrtem poglavju govori o 
različnih vrstah lova in ribolova na Cerkniškem jezeru, peto poglavje pa posveti predvsem lovu 
in načinu lova na polhe. V knjigi posveti pozornost tudi odtekanju jezerske vode skozi kraško 
podzemlje, kjer podrobno opiše njegove odtočne jame. V nadaljevanju so opisani načini ribolova 
ter sedanje in nekdanje lovne pravice pri presihanju jezera. Poroča tudi o časovnem zaporedju 
presihanja posameznih odtočnih jam in drugih posebnostih, ko jezero presahne. V devetem 
poglavju se zopet povrne k lovu na presahlem jezeru in lovu v zimskem času. Nadaljuje z 
opisovanjem presihanja jezera v zimskih mesecih in lovu na zasneženi in ledeni jezerski 
površini. Dvanajsto poglavje opisuje suho jezersko dno, Vranjo jamo in Suhadolico, kot jami, 
skozi katere ob večjem dežju bruhnejo večje količine vode, ki poleg drugih dotokov polnijo 
jezero. Trinajsto poglavje pripoveduje o močvirnem svetu, ki ne presahne, štirinajsto poglavje pa 
govori o Veliki in Mali Bobnarici v Zadnjem kraju. Naslednje poglavje posveti Veliki in Mali 
Karlovici, Planinski jami na Planinskem polju in Malemu gradu pred to jamo, nadaljuje pa s 
poglavjem, ki govori o polnjenju jezera ob jesenskem deževju in o izvirih pri Vrhniki. Naslednja 
poglavja zopet govorijo o Vranji jami in Suhadolici  ter o jami Pijavci, zadnje poglavje pa govori 
o spremembah in različnemu času usihanja jezera med leti 1714 do 1752. 
Svojo knjigo sklene s poročilom o svojem delu in življenju ter o svojem bivanju na posestvu 
Marof pri Cerknici.  
Poudariti je potrebno njegovo videnje ideje v delu sicer neimenovanega Angleža, verjetno 
Simona Clementa, ki je Kranjsko obiskal  leta 1715 ali 1716,  ko se je vračal iz potovanja po 
Balkanu.  Njegova ideja je bila, da bi se kraški vodotoki Pivke, Unice in Ljubljanice izrabili za 
vodno pot med Ljubljano in Trstom. 
Steinbergov opis Cerkniškega jezera je mnogo bolj podroben od zapisa J. V. Valvasorja, saj je 
njegovo delo plod dolgoletnega znanstvenega raziskovanja in opazovanja jezera. Najbolj ga je 
pritegnila hidravlična zakonitost jezerskega presihanja, čeprav je še vedno verjel Valvasorjevi 
trditvi o mnogih podzemskih jezerih ob in pod Cerkniškim jezerom. 
Knjigo bogatijo mnoge kvalitetne grafike, ki tudi slikovno popestrijo opisano in obravnavano 
temo v njegovem delu. 
Njegovo opazovanje in zapisovanje je pomembno tudi s stališča spremljanja presihanja 
Cerkniškega jezera. Poroča, da med leti 1707 in 1714 Cerkniško jezero ni presahnilo. Presahnilo 
naj bi šele februarja 1714.  
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Zimski ribolov na zaledenelem Cerkniškem jezeru je upodobljen na njegovi oljni sliki, ki jo je 
podaril grofu Kobenzlu in jo danes hrani Narodni muzej v Ljubljani. 
Leta 1720 je zapustil Cerknico in se preselil v Ljubljano. Posvetil se je problemom plovnosti 
reke Ljubljanice in njenega poplavljanja Ljubljanskega barja. Leta 1723 je bil imenovan za 
nadzornika vodnih poti pri trgovski komisiji na Ogrskem, naslednje leto pa je bil imenovan za 
nadzornika rudnika živega srebra v Idriji. Upravnik rudnika je ostal do leta 1748, tega leta pa je 
zopet začel raziskovati hidrološke pojave Cerkniškega jezera. Svoj rokopis je v teh letih dodelal 
in mu dodal večje število risb s prizori na Cerkniškem jezeru. Knjigo je posvetil sinu grofa Karla 
Kobenzla. 
Steinberg je umrl 7. februarja 1765 v Ljubljani, sedem let po izidu njegovega podrobnega opisa 
Cerkniškega jezera. 
 
 
JOSEF ANTON NAGEL (1717 – 1794) 
 
Leta 1748 je tedanji avstrijski cesar Franc I. poslal Josefa Nagla kot znanstvenika in matematika 
na Štajersko, Kranjsko in Istro, kjer naj bi znanstveno deloval in temeljito raziskal in proučil 
znamenitosti narave. Naglov rokopis z naslovom “Beschreibung deren auf allerhöchsten Befehl 
Ihro R.K. Maj Francisci I. untersuchten in den Herz. Crain der Natur”, obsega 14 razprav. 
Najobširnejša je prav razprava o Cerkniškem jezeru. Že v uvodu poudarja, da bo pojasnil vse 
lastnosti različnih jam in drugih posebnosti, o katerih so vladala do tedaj zmotna tolmačenja: »O 
Cerkniškem jezeru pa ne bom opisoval izmišljotin o podzemskem ustroju, kakor so to drugi 
storili, temveč hočem pokazati, kako se more iz malih izkustev sklepati na vse ostalo«.  
Nagel zavrača prejšnja tolmačenja o Vranji jami in Suhadolici. O odtoku in drugih vodnih 
razmerah pa ima svojo posebno razlago, ko pravi: »Voda izgine zopet v jame, iz katerih je prišla 
/estavele/, ko se jezero napolni, ker leži izliv kanala, v katerega pada v jezero dotekajoča voda, 
veliko više, kakor dno polja. Tega si ni mogoče drugače razlagati, kakor da so podzemski kanali 
te visoke votline, kamor dotekajoča voda pade in oni, ki so na dnu polja, v zvezi z drugimi 
ponori, ki so nižji od dna jezera«. 
Zanimiva je Naglova razlaga o dotočnih in odtočnih razmerah v različnih slučajih in pri raznih 
vodostajih na Cerkniškem polju. Razlikuje tri slučaje: 
Prvi slučaj: »Dotok v polje je večji od odtoka, kar nam pojasni, da nevidno odtekajoče vode ne 
more nadomestiti samo stalno dotekajoča voda, da bi polje ostalo vedno polno vode. Ker ležijo 
votline Velike in Male Karlovce više od dna polja, bi morala voda na polju tako visoko nastopiti, 
da doseže to višino, nakar je dotok enak odtoku. Više od teh votlin pa voda v polju ne more 
nastopiti.« 
Drugi slučaj: »Dotok je enak odtoku. V tem slučaju je jasno, da voda ne more upadati.« 
Tretji slučaj: »Dotok je manjši od odtoka, ker se vrši po nevidnem ponoru pri najvišjem 
vodostaju. Ker se ravna množina odtekajoče vode po vsakokratni višini votline je jasno, da mora 
v tem slučaju jezerska voda pasti toliko globoko, dokler ne doseže zmanjšana višina te gladine 
tolike množine po nevidnih ponorih odtekajoče vode, ki je enaka stalno dotekajoči podzemski 
vodni množini. Da more voda popolnoma s polja odteči, je potrebno, da je množina stalno 
dotekajoče podzemske vode že manjša od one, ki odteka po nevidnem ponoru, ter da je določena 
višina, na kateri stoji dno jezera nad nevidnim ponorom.« 
Nagel je bil torej prvi, ki je prišel glede podzemskih odtočnih razmer resnici najbližje. 
Kako se vrši odtok in dotok na Cerkniškem polju nam pojasni Nagel s poročilom in risbo v 
obliki okrogle posode, ki predstavlja Cerkniško jezero. Ta posoda je povezana s kanalom, po 
katerem se deževnica in drugi stalni potoki ter studenci izlivajo v Cerkniško polje. Kanal ima 
odtočno odprtino, ki predstavlja ponor.  
Njegovo delo o posebnostih narave na Kranjskem je ostalo v rokopisu. To razpravo je samo 
delno objavil Pavel Kunaver v Laibacher Zeitung leta 1914 z uvodnim pojasnilom ing. Karla 
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Picka pod naslovom: “Josef Anton Nagel und sein Manuskript uber die Höhlen in Krain aus dem 
Jahre 1748”. 
 
 
BALTAZAR HACQUET  (1740 – 1815) 
 
Baltazar Hacquet se je rodil leta 1740 v francoskem kraju Le Conquet. Umrl je leta 1815 na 
Dunaju. Bil je botanik, mineralog, geolog, pravnik ter začetnik alpinistike. Od leta 1766–1787 je 
delal v Idriji in Ljubljani. 
Baltazar Hacquet je bil prvi, ki je pričel proučevati Kras z geološkega stališča. Raziskal je  
celotno Cerkniško polje in njegovo obrobno gorovje. Tudi on se je poslužil Steinbergove knjige, 
da bi ugotovil, koliko se Steinbergovi podatki ujemajo z resnico. Nastopil je proti Valvazorju in 
Steinbergu.  
Hacquet je ugotovil, da tako obrobno gorovje Cerkniškega polja, kakor tudi samo dno 
Cerkniškega polja, sestoji iz samega apnenca in da se nahajajo na Javorniku apnenčeve skale in 
razpoke, ki odvajajo vodo v Cerkniško jezero. Predvideval je, da se nahajajo v notranjosti 
gorovja velike vodne shrambe - jezera, ki se šele po trajnem deževju napolnijo. Odtok vode iz 
teh votlin pa je odvisen od zračnega pritiska in ohlapine /Dunstkreis/. 
Ker so vse votline polne razpok, je skušal Hacquet raziskati vzroke zastajanja vode v njih. 
Navaja vzrok zastajanja vode v okoliškem hribovju: »Voda pronica skozi razpoke, pri tem 
raztaplja apnenec ter se na ta način tvorijo ne samo razni kapniki, temveč tudi siga na dnu votlin, 
katere razpoke, če niso prevelike, zamaši, da voda ne more dalje odtekati. Na ta način se napolni 
več tisoč ton vode, dokler si voda ne najde večje odprtine in prične odtekati v nižje jame in 
jezero. V več slučajih se zamašijo razpoke z ilovico,  ki jo je voda nanesla skozi razpoke in tako 
postanejo za vodo nepropustne.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 22

4. IDEJE, ŠTUDIJE IN NAČRTI O POSEGIH NA OBMOČJU    CERKNIŠKEGA 
JEZERA 

 
GABRIEL (1740 – 1805) in  TOBIAS GRUBER  (1744 - 1806) 
 
V 18. stoletju so se pojavile prve zapisane ideje in študije o osuševanju Cerkniškega jezera, 
Planinskega polja, Loškega polja in Ljubljanskega barja, saj so kmetje zaradi zastajanja vode na 
poljih vladajočo oblast prosili za pomoč. 
Že pred prihodom Gabriela Gruberja v Ljubljano so se mnogi raziskovalci ukvarjali z idejami  o 
osuševanju Ljubljanskega barja in regulaciji Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano. Izdelanih je 
bilo več regulacijskih načrtov Ljubljanice in nekateri med njimi so že vsebovali idejo o prekopu 
med Ljubljanskim gradom in Golovcem, ki bi hitreje odvajal odvečno ali poplavno vodo z 
Ljubljanskega barja. Vse predhodne ideje so ostale le kot idejne rešitve in niso dočakale izvedbe 
v tedanjem času.  
Šele avstrijska cesarica Marija Terezija se je resneje lotila problema osuševanja in je po številnih 
posvetovanjih ukazala, da se pričnejo priprave za osuševanje močvirij na Kranjskem. Načrt 
niveliranja Ljubljanice in Ljubljanskega barja ter izdelavo osušitvenega načrta je tedanja oblast 
poverila Gabrielu Gruberju. Ta je že leta 1769 pripravil predlog, kako bi Ljubljansko barje 
izsušili in preprečili poplave predvsem v spomladanskih mesecih. Gabriel Gruber je izdelal dve 
idejni rešitvi, ki sta vsebovali poglobitev Ljubljanice v mestu in pod njim ter kot drugo možnost - 
izgradnjo prekopa za gradom, ki bi v času poplav odvajal vodo iz Ljubljanskega barja. 
Z dvornim dekretom in dogovorom z Deželnimi stanovi so 18. maja 1771 ustanovili poseben 
finančni sklad za zbiranje denarja, ki bi bil potreben za izgradnjo prekopa. Gradnjo prekopa so 
poverili jezuitu Gabrielu Gruberju, ki je bil tudi idejni načrtovalec današnjega Gruberjevega 
kanala. Dela na izgradnji prekopa niso potekala kot so bila načrtovana. Že med samo izgradnjo 
se je pokazalo, da so bili izračuni za izgradnjo prekopa napačni. Že za odkup zemljišč za 
potrebno gradnjo so porabili več finančnih sredstev kot so načrtovali, saj se je cena zemljišč za 
izgradnjo prekopa nekajkrat povečala. Prav tako pa so se tudi plače delavcev med samo 
izgradnjo povečale za tretjino. 
Leta 1772 je Gabriel Gruber postal direktor novo ustanovljene Navigacijske direkcije, ki je bila 
pristojna za plovbo in načrtovanje plovnih poti po Savi do Zemuna, Ljubljanici, Kolpi, Muri in 
Dravi. Gabriel Gruber je bil direktor Navigacijske komisije do njene ukinitve. Izdelal je veliko 
študij o potrebnih regulacijah Save, Krke, Mure in Kolpe, ki bi omogočile večjo in lažjo plovnost 
slovenskih rek. Tako veliko regulacijskih posegov, kot jih je bilo v tistem času, ni bilo nikoli več, 
saj je v naslednjih stoletjih rečni prevoz tovora nadomestila železnica. Z izgradnjo železnice je 
tudi prenehala skrb za plovnost reke Save in drugih slovenskih rek. 
Skupaj s polbratom Tobiasom Gruberjem, ki je bil tudi jezuit in hidrotehnik ter direktor 
Navigacijske komisije v Temišvaru, sta leta 1781 objavila Hidrografska in fizikalna pisma s 
Kranjske (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain). Osem pisem je tiskanih 
in leta 1779 naslovljenih na Ignaca Borna. Pisma govorijo predvsem o hidroloških pojavih 
Cerkniškega jezera, Postojnske in Planinske jame ter drugih hidroloških značilnostih kraških polj 
na Kranjskem in Goriškem. 
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Slika 12: Cerkniško jezero (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 13: Pogled na Bobnarico (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika 14: Vhod v Suhadolco (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 15: Mala Karlovica (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika 16: V notranjosti Suhadolce (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
 
 

 
 
Slika 17: V notranjosti Velike Karlovice (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika18: Izvir »vode iz Cerkniškega jezera« v dolini Sv. Kanciana  (Briefe hydrograpischen und physikalischen  
               inhalts aus Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 19:  Izvir »vode iz Cerkniškega jezera« iz podzemne jame v dolini  Sv. Kanciana (Briefe hydrograpischen und  
                 physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika 20: Skalni obok  Velikega naravnega mosta pri Sv. Kancijanu (Briefe hydrograpischen und physikalischen  
                inhalts aus Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 21: Vhod v Tkalco jamo (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika 22: Notranjost Tkalca jame, kjer ponikne »voda iz Cerkniškega jezera«  (Briefe hydrograpischen und 

physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 23: Notranjost jame  (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781) 
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Slika 24: Skica podzemskih vodnih jam Cerkniškega jezera (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus 
Krain, 1781) 
 

 
 
Slika 25: Skica podzemskih vodnih jam Cerkniškega jezera (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus 
Krain, 1781) 
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Slika 26: Topografska karta Cerkniškega jezera z okolico (Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus 

Krain, 1781) 
 
 
Pisma Tobiasa Gruberja  »Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain, 1781« 
opisujejo predvsem odtekanja podzemskih vod skozi kraško površje med Loško dolino in 
Ljubljanskim barjem. Pisma vsebujejo tudi več grafičnih upodobitev notranjosti podzemskih jam 
kot so Karlovica, Zelške jame in Tkalca jama v Rakovem Škocjanu, Postojnska jama, Planinska 
jama, Vranja jama na robu Planinskega polja in še nekaterih drugih podzemnih jam na 
Notranjskem.  
Nekoliko obširnejši opis dela in tedanjih posegov na področju porečja Ljubljanice je potreben 
predvsem zato, ker so že na koncu 18. stoletja, med leti 1770 in 1800, nastale prve večje 
hidrološke študije in so se izvršili prvi posegi za osuševanje kraških polj, oziroma so bile tedanje 
ideje v prvi polovici 19. stoletja ponovno obujene in nekatere tudi izvedene.  
Tobias Gruber je v tistem času načrtoval osušitev Ljubljanskega barja z izgradnjo Gruberjevega 
prekopa v Ljubljani. O podobnih posegih na Cerkniškem jezeru, Planinskem polju in Loški 
dolini pa je tedaj le razmišljal. S svojim bratom je dodobra raziskal vse podzemne odtoke in 
dotoke kraških polj.  
Le nadaljnje raziskave tedanjih načrtovanih hidroloških posegov nam bodo mogoče osvetlile 
ideje o načrtovanih zadrževalnikih vod na nekaterih kraških poljih, ki so bili načrtovani 
predvsem zaradi plovnosti Ljubljanice in Save tudi v sušnih obdobjih. 
 
 
MARKO POHLIN ( 1735 - 1801) 
  
Skoraj neznan avtor, menih Marko Pohlin, je napisal kratko bibliografijo z naslovom Bibliotheca 
Carniolea. V svoji knjigi je povzel mnoge avtorje, ki so do tedaj že opisovali Cerkniško jezero. 
Med njimi je potrebno omeniti Bautcherja, Browna, Gruberja, Hacqueta, Mariana, Steinberga in 
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Valvasorja, zanimiva pa je njegova omemba zelo redke knjige  Nikodema Frischlina, De Lacu 
Circnitio.  
Njegovi zapiski so bili tiskani šele po njegovi smrti in so bili izdani leta 1803 
 
 
MELIORACIJSKI NAČRTI ALOJZA SCHAFFENRATHA (1794 - 1836) 
 
Izboljšanje prometnih povezav med Trstom in Ljubljano preko Krasa in Notranjske je 
pripomoglo k podrobnejšemu raziskovanju kraškega sveta na tem območju. Raziskave so bile 
osredotočene predvsem na raziskovanje nadzemnih in podzemnih kraških vodnih tokov. 
Raziskovanj se je po naročilu deželne vlade lotil Alojz Schaffenrath, okrožni inženir v Postojni. 
Na podlagi raziskav Tobiasa in Gabriela Gruberja ter lastnih opazovanj in odkritij je leta 1836 
izdelal načrt za regulacijo odtočnih voda Cerkniškega jezera. Regulacijskemu načrtu je priložil 
do tedaj najpopolnejšo topografsko karto Cerkniškega jezera. Osnutek te karte še danes hrani 
nekdanji Državni arhiv v Ljubljani, danes Arhiv Republike Slovenije. 
 
 
GREGOR KEBE – 1799 - 1885 
 
Gregor Kebe, domačin iz Dolenjega jezera, je že leta 1844 začel z deli, ki bi pomagala k večjemu 
odtoku vode tako pri Veliki kot tudi pri Mali Karlovici. Zavedal se je, da lahko poveča odtok 
vode skozi dve največji podzemski jami na zahodnem delu Cerkniškega jezera s tem, da jih očisti 
vsega nanesenega plovja, ki ga voda vsako leto prinese v jami in z znižanjem vhodnega dela. Pri 
ogledu notranjih delov jam je sam ugotovil, da se voda zaradi nanesenega plovja in dveh višjih 
kamnitih pregrad v notranjosti Velike Karlovice le stežka pretaka skozi jamsko podzemlje v do 
tedaj še neraziskano podzemlje. V poletnih mesecih leta 1844 so domačini iz vasi Dolenje jezero 
začeli z očiščevalnimi deli v Veliki in Mali Karlovici. 
Gregor Kebe je zapisal o tedanjih delih naslednje besede: »Najprej bi bilo treba vse od vode 
nanesene reči iz obeh Karlovc spraviti; potem veliko Karlovco od potoka noter do prvega 
tolmuna pol sežnja znižati in gladko narediti; potem skalo pri prvem tolmunu odstreliti«. 
Iz njegovih zapisov izvemo še o nekaterih drugih posegih pred Malo Karlovico in požiralniku 
imenovanem Kamne, vzhodno od Svinjske jame: 
»Mala Karlovca je sicer majhna, al zaslužila bi biti velika. Res je, da ob veliki vodi velika 
Karlovca več vode požre; al kakor velika voda mine, požira potem le malo vode, celo nič, zato 
ker je pred njo višji svet, kakor pred Malo Karlovco. Res je da je njeno žrelo majhno, katero smo 
že leta 1844 razstrelili (namreč od Male Karlovce)«. 
Prav tako naj bi leta 1844 ponižali pragove pred požiralnikom Kamne in verjetno tudi pred 
Nartami. 
V sklopu tedanjih del so naredili tudi nove grablje, ki so zadrževale plovje, da ga voda ni odnesla 
v jamsko podzemlje Velike in Male Karlovice.  
»Tu smo leta 1944 veliko delali in dobro se je povsod skazalo, ker smo visoke prage ponižali in 
grablje naredili pri obeh Karlovcah. Al kaj pomaga to? Kakih 5 let smo Jezerci, kar je velikega 
plovja in šare voda prinesla, proč spravljali; ker pa je vsaki dan voda kaj prinašala, sem jaz kakih 
6 let sam trebil, ker Jezerci niso hotli, rekši: »Saj nismo sami pri jezeru; saj je tudi drugih dosti«, 
kar je tudi res. Od takrat pa je vse zapuščeno, grablje so poderte, luknje zamašene, in nobeden se 
tega dela več ne dotakne, in se tudi ne bo, dokler ne bo naša kantonska gosposka se te reči 
lotila.« 
Sam Gregor Kebe ugotavlja da brez širše, tudi finančne pomoči, trebljenje požiralnikov in 
odnašanje plovja iz podzemskih jam in izpred grabelj pred Veliko in Malo Karlovico ni mogoče. 
»Kdo bo pa to delo opravljal in za vse skrbel in s čem?  Eden za vso družbo ni dolžan, in tudi ena 
cela vas ne za vse. Najbolje bi bilo, da bi se kapital zložil od kakih 300 goldinarjev. Obresti od 
tega kapitala bi bilo zadosti, vsako leto 15 goldinarjev za tega, ki bi grablje trebil. Kadar je pa 
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dosti dela, to je takrat, kadar voda na naglo pride, bi bila pa tlaka. Jezerci  in Otočani bi morali 
biti za to, ker čolne imajo. Če bi se ta kapital skupaj zložili, bi bile te dve vasi oproščene od tega, 
ker bi tako tlako imele. Zložiti bi se mogel ta kapital po partih v planinskem in loškem kantonu.« 
Gregor Kebe je bil po letu 1844 prvi, ki se je s čolnom podal raziskovati do tedaj še neraziskane 
podzemske rove Velike Karlovice. Do tedaj je bila Velika Karlovica raziskana do dolžine 82 
sežnjev (metrov), on pa jo je raziskal še nadaljnjih 116 sežnjev. 
»Sreča je bila, da sem prejšnji dan iz tolmuna trame spravil, potem čoke, veje in dosti druge šare, 
s katerimi je bil tolmun natlačen in tudi poln vode. Al prikaže se spet druga luknja iz vode v 
skali, do nje pa nismo mogli, zato ker je bila voda še pregloboka. Čez vodo se je le skala komaj 
vidila; zakuril sem, da se je bolje videlo. Ta  luknja, ki se je zdaj iz vode pokazala se je kakor 
črna zaplata videla. Nato se vrnem po jami nazaj. Drugi dan dam majhen čoln lesen pripeljati in 
odberem od 50 ljudi, ki so jamo trebili, 8 fantov, da čoln v jamo spustijo. Potem grem v čolničku 
proti skali, kar zagledam luknjo; zbašem se skozi, pa kar zagledam novo Karlovico in en grič 
pred seboj. Čoln pustim in grem naprej po luknji s svetilnico 83 sežnjev daleč, in spet pridem do 
vode; prostor je bil še naprej, pa čez vodo nisem mogel. Brž grem nazaj in prevdarjam nesrečni 
grič, ki je za skalo, kjer sem čolnič popustil, češ,  kako pač more tod čez voda teči. Kar najdem, 
da ta grič nič druzga ni kot kup mnogovrstne šare, ki jo je voda skupaj nanašala. Pod skalo je 
nekaj votline, pa voda ne more dosti skoz, ker je pretesno«.  
Zanimivo je tudi to, da Gregor Kebe omenja dva obiskovalca, ki sta prišla v Veliko Karlovico 
pogledat, kaj domačini iz Dolenjega jezera delajo: »Kar zaslišim dva glasa na prvem kraji 
tolmuna, kjer sem bil ogenj prejšnji dan zakuril, da sem bolje po vodi videl. Ta dva glasa mene 
po imenu nazaj kličeta. Ko se nazaj skozi luknjo v skali zbašem, kjer sem se mogel s herbtom v 
skalo opirati, da sem čoln bolj pod vodo spravil, in ko ven pridem, zagledam dva gospoda, Jožefa 
Obreza iz Cerknice in kresijskega inženirja iz Postojne. Prepeljal sem oba čez to luknjo, da 
gremo naprej, koder sem sam poprej hodil. Ko vse ogledamo, gremo nazaj, ker sta gospoda iz 
Cerknice kosit šla. Popoldne prideta zopet  nazaj in inženir prinese svoje inštrumente, da je to 
novo Karlovco zmeril in noveliral. Ta obris mora še v kanceliji postojnske ali planinske biti.«  
Iz njegovega zapisa izvemo tudi, da je bila tega dne izmerjena tudi Velika Karlovica in da naj bi 
se skica jame nahajala v postojnski ali planinski pisarni. Verjetno v pisarni postojnskega 
Glavarstva ali v pisarni gradu Hasberg v Planini.  
Iz teksta Gregorja Kebeta, ki je bil objavljen šele 15 let po prvih delih in raziskovanju Velike in 
Male Karlovice izvemo tudi, da so bila vsa nadaljnja dela po letu 1844 opuščena, ter da je voda 
po vsej verjetnosti odnesla tudi postavljene grablje pred požiralniki, saj v svoji sklepni misli 
pravi: »Ko bodo postavljene nove grablje pred Veliko in Malo Karlovico, pa jih bo potrebno 
večkrat čistiti nanesenega plovja in druge nesnage.« 
Povzetek njegovega teksta pa je naslednji: 
»Kamnit prag pred Veliko Karlovico je bil ponižan za približno pol sežnja. V notranjosti Velike 
Karlovice je bilo razstreljenih več kamnitih pregrad, ki so zadrževale odtekanje vode. Izkopana 
je bila struga med Veliko Karlovico in Cerkniščico. Vhod v malo Karlovico so poglobili z 
miniranjem, saj je bil vhod v podzemske rove nad nivojem polja. Izravnali so tudi pregrado pred 
požiralnikom Kamenje in Nartami. Pred obema Karlovicama so postavili grablje, ki so lovile 
plovje, ki bi lahko zamašilo podzemske rove Velike in Male Karlovice.« 
Gregor Kebe je leta 1860 svoja videnja ter delo njega samega in okoliških prebivalcev podrobno 
opisal v zapisu z naslovom »Popis Cerkniškega jezera« v časopisu Gospodarske, obrtniške in 
narodne novice, številka 18. 
V nadaljnjih tekstih različnih avtorjev lahko o Gregorju Kebetu zasledimo naslednje podatke: 
»Grega Kebe po domače Boštek, samouk in pisatelj narave, vaški župan, cerkveni ključar, 
gostilničar, rojen 12. marca 1799 v Dolenjem jezeru, umrl 20. junija 1885. Pri njem so se 
oglašali vsi tedanji raziskovalci Cerkniškega polja, da jim je bil vodnik in tolmač. Dunajski 
geograf  Dr. A. Schmidl je v občevanju z njim spoznal njegov nenavaden topografski talent in 
risarsko spretnost. /Slov. biogr. leksikom 1928 zv. 3 – Rus J./.« 
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RAZISKAVE  DR. ADOLFA SCHMIDLA (1802 - 1863) 
 
Dr. Adolf Schmidl, raziskovalec kraškega podzemlja in kraških pojavov na površini, je v svoji 
knjigi  »Die groten und Hohlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas«, ki je izšla leta 1854, 
podrobno opisal svoje raziskovanje kraškega površja in podzemskih jam v okolici Postojne, 
Predjame, Planine in Loža. V svojem delu podrobno opiše njegovo videnje pretakanja 
podzemskih kraških voda med Loško dolino, Planinskim poljem in Ljubljanskim barjem.  
Dr. Adolf Schmidl si je za raziskovanje Krasa pridobil izredno veliko zaslug. Imel je veliko 
častnih zastopstev, med drugimi je bil tudi častni član Kmetijske družbe in poverjenik 
Zgodovinskega društva v Ljubljani. Leta 1848 je bil imenovan za profesorja geografije na 
Dunajski Univerzi; štejejo ga med najbolj sloveče geografe tedanje dobe. 
Schmidl je avgusta 1850 na lastno pobudo in delnim kritjem potnih stroškov pričel z 
raziskovanjem Krasa in sicer na Planinskem polju ter v Postojni. Raziskal je vse jame, ki so mu 
bile znane. V poznejših letih je razširil raziskovanje na Rakovško kotlino, Križno jamo ter 
Cerkniško in Loško polje. Leta 1857 je ta dela zaključil. 
Schmidl je popisoval odtočne razmere na Cerkniškem polju. Na teh raziskovanjih ga je spremljal 
Gregor Obreza iz Cerknice. Vse ostale potrebne informacije mu je dal tedanji najboljši 
poznavalec Cerkniškega polja, Gregor Kebe iz Dolenjega jezera, ki je za Schmidla narisal tloris 
jam. Po Kebetovih podatkih je nato Schmidl sestavil svoje poročilo o Cerkniškem polju. V svoji 
nadaljnji razpravi popisuje samo odtočne razmere s Planinskega polja. 
 
 
NAČRT  MELIORACIJE KRAŠKIH POLJ RAFAELA VICENTINIJA (1875) 
 
Po dolgotrajnih pogajanjih med takratno Deželno vlado in Deželnim odborom v Ljubljani je 
Kmetijsko ministrstvo na Dunaju odobrilo finančni kredit za izdelavo podrobnega načrta 
melioracije kraških polj na Notranjskem. Izdelavo načrta so zaupali hidrotehniku in fiziku 
Rafaelu Vicentiniju iz Trsta. Ta je leta 1875 izdelal načrt melioracije Loške, Cerkniške, 
Planinske in Ljubljanske doline. 
Ker ni imel na razpolago ustreznih hidroloških podatkov, se je oprl na lastna opazovanja 
celotnega območja med Babnim poljem, Loško dolino, Cerkniškim poljem in Cerkniškim 
jezerom, Rakovim Škocjanom, Planinskim poljem in Ljubljanskim barjem. 
Izdelal je hidrografsko študijo pretakanja podzemnih in nadzemnih vod in izdelal načrt 
nadmorskih višin kraških polj med Babnim poljem in Ljubljanskim barjem. V svoji študiji 
opozarja, da po njegovem mišljenju ni mogoče popolnoma odpraviti poplav na kraških poljih in 
kraška polja popolnoma osušiti. Poudari tudi, da bi lahko hitrejše odtekanje kraških voda 
povzročilo večje poplave na nižje ležečih kraških poljih in Ljubljanskem barju. Hitrejše 
odtekanje vode bi tako povzročalo poplave predvsem na Planinskem polju in Ljubljanskem 
barju, poplave Ljubljanskega barja pa bi lahko ogrozile Ljubljano in njeno okolico vse do sotočja 
s Savo. 
Ker je želel s svojim načrtom tudi omiliti poplave na Planinskem polju in Ljubljanskem barju, je 
predvidel zajezitev Cerkniškega jezera s 4 do 8 metrov visoko pregrado. Predvideval je tudi 
regulacije, oziroma izravnave Stržena, Žerovniščice in  Martinjščice. Z umetnim vodnim 
kanalom bi del vode speljal do Velike in Male Karlovice. Do uresničitve Vicentinijevih  načrtov 
ni prišlo predvsem zaradi bojazni večjih poplav na Ljubljanskem barju, saj so se prebivalci barja 
uprli taki rešitvi, predvsem zaradi škode, ki so jo vsakoletne poplave povzročale na njihovih 
pridelkih. Deželni odbor v Ljubljani je zato Vicentinijeve ideje zavrnil. Prav tako je izdelane 
načrte negativno ocenil Gradbeni urad Kmetijskega ministrstva na Dunaju. Izdelano študijo pa je 
Urad Deželne vlade v Ljubljani ocenil kot pozitivno, saj naj bi bil ta načrt osnova za nadaljnjo 
raziskovanje in načrtovanje nadaljnjih posegov na kraških poljih. 
Ta skoraj neznana hidrološka študija, ki se v Sloveniji nahaja le v dveh pisnih izvodih, je v 
naslednjem stoletju postala osnova za vse načrtovane hidrološke posege na kraških poljih med 
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Babnim poljem in Ljubljanskim barjem. Danes lahko trdimo, da so njegovo študijo poznali vsi 
takratni in bodoči načrtovalci posegov na Cerkniškem jezeru. Nekateri so njegovo študijo le 
dograjevali s potrebami tedanjega časa in politike. 
 
 
HIDROGRAFSKA OPAZOVANJA VILIEMA PUTICKA (po letu 1881) 
 
Znanemu in zaslužnemu raziskovalcu Krasa, Francu Krausu, so dale velike poplave leta 1881 
povod za zbiranje podatkov o površinskih in podzemnih vodnih poteh med posameznimi 
kraškimi polji na Notranjskem. Z utemeljenimi predlogi je dosegel, da so oblasti uvidele nujnost 
in potrebnost melioracij kraških polj. To akcijo je podprl tudi Komite za Kras in Sekcija za 
jamsko znanost avstrijskega turističnega kluba na Dunaju s svojo spomenico iz leta 1885. Franc 
Kraus je tedaj predlagal, naj se zberejo potrebna finančna sredstva, da se lahko prične s 
potrebnimi hidrografskimi opazovanji, ki jih je priporočal že inženir Vicentini. 
Da bi ministrstvo dobilo jasno sliko o potrebi in obsegu melioracij kraških polj na Notranjskem, 
so naročili Okrajnemu glavarstvu v Logatcu, naj jim predložijo zadevna poročila, oziroma 
predstavijo, katera dela naj bi črpala sredstva iz melioracijskega fonda. Po prejetju poročil 
Okrajnega glavarstva je ministrstvo odredilo, naj posebna komisija na samem mestu preuči, v 
kakšnem obsegu naj bi se izvršila predlagana dela. »Dne 26. julija 1886 se je vršila v Cerknici 
komisionalna razprava o tej zadevi. Vsi člani komisije so bili mnenja, da naj bi se velika dela, 
kot so na primer ureditev podzemnih tokov, opustila, izvršila pa naj bi se le krajevna dela. 
Odločili so se, da naj se odprejo in razširijo ponori, ter da se tiste, ki ležijo previsoko, poglobi.  
Z deli bi se moralo pričeti na Planinskem polju«. 
»Inženir Hrasky je opozoril, da bi se z deli ne smelo pričeti prej, dokler se ne prouči, v kakšni 
zvezi so podzemski odtoki s Planinskega polja z Ljubljanskim barjem. Tej izjavi se je pridružil 
tudi odposlanec Deželnega odbora Detela, medtem ko so vsi ostali člani komisije, in sicer inženir 
Marcus (znani melioracijski inženir z Dunaja), Eypert, Putick, Goll in Salzer, označili ta dela kot 
nepomembna in da ne bodo imela večjega vpliva na poplavljanje Ljubljanskega barja.«  
Po dolgotrajnem posvetovanju so se vsi člani komisije zedinili: »Da se zaenkrat obširna dela na 
kraških poljih opustijo. Edina prava pot, če se hoče doseči zaželeni uspeh je ta, da se izdela 
generalni tehnični načrt za vsa tri Notranjsko kraška polja ter na podlagi teh pripomočkov izda 
zakon za ureditev vseh teh zadev«. 
Delo so poverili Viliemu Puticku, ki je po enoletnih raziskavah izdelal hidrografski načrt. Tega 
je moral zaradi pritožb in ugovorov domačinov kasneje sicer skrčil, z izjemo razširitve in 
znižanja vhoda v ponorno jamo Golobino v Loški dolini in čiščenja ter znižanja nekaterih 
ponorov na Cerkniškem polju. 
Glavna raziskovalna dela je Viliem Putick izvedel leta 1887 in nato izdelal projekt z naslovom 
»Generalni projekt za neškodljivo odvajanje vode z Loškega, Cerkniškega in Planinskega polja«.  
Viliem Putick je s svojim načrtom skušal rešiti dve temeljni vprašanji in sicer preprečiti ali 
omiliti poplave na posameznih poljih, ter urediti odtok visokih poplavnih vod  iz  polj.   
 
Za Cerkniško jezero je Viliem Putick projektiral sledeča dela: 
- Ureditev glavnega ponora Velika Karlovca in izgradnjo jezu z zapornicami, s katerimi bi 

reguliral odtok vode v podzemlje. Načrtoval je tudi izgradnjo grabelj, ki pi zadrževale trstičje 
pred Veliko Karlovico in poglobitev podzemske struge ter odstrelitev dveh skalnih preprek 
pred sifoni v Veliki Karlovici,  

- ureditev ponorov Mala Karlovca z izgradnjo jezu z zapornicami ter poglobitev podzemske 
struge in odstranitev preprek pred  sifoni v jamskem podzemlju, 

-  izkop podzemskega rova med Nartami, Kamenjem in Svinjsko jamo.  
 
Stroški so bili preračunani na 30.360 goldinarjev. Putick je utemeljil svoj načrt s sledečimi 
argumenti: trajno letno povečanje pridelkov, možnost melioracije polj, intenzivnejše 
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gospodarstvo, povečanje vrednosti zemljišč ter s tem večja davčna moč prebivalcev vasi okoli 
jezera.  
Proti načrtu se je pritožil zelo dober poznavalec Ljubljanskega barja Martin Peruzzi iz Lip. Po 
njegovem mnenju bi imela projektirana dela na kraških poljih nevarne posledice, saj bi na barju 
zaradi hitrejšega odtekanja vode iz notranjskih kraških polj nastajale večje in dolgotrajnejše 
poplave, zaradi česar bi nastajala tudi večja škoda na kmetijskih pridelkih.  
Na Peruzzijevo pritožbo je ugovarjal Putick in v obširni utemeljitvi leta 1888 zavrnil njegove 
trditve, kajti sam je barje dobro poznal v hidrološkem in meteorološkem pogledu in prav tako 
njegovo povodje.  
Da pa ne bi bilo več  nikakršnih dvomov, da bi imela njegova projektirana dela škodljiv vpliv na 
nižje ležeče pokrajine, posebno na Ljubljansko barje, je Putick skrčil prvotni načrt za melioracijo 
Cerkniškega jezera, na naslednja dela: 
-  Izdelava lovilnih grabelj pred Veliko Karlovco, 
-  poglobitev podzemske struge Velike Karlovice do drugega jezera,  
- odstranitev nizkega oboka nad prvim in drugim jezerom v Veliki Karlovici ter 
-  izdelava zapornic pred Veliko Karlovico. 
 
Stroški za delo po tem načrtu so bili preračunani na 23.500 goldinarjev. 
 
 
ČIŠČENJE POŽIRALNIH JAM NA POBUDO FRANJA ŽUPNEKA IZ OKRAJNEGA 
GLAVARSTVA LOGATEC (1900) 
 
Iz tekstov Franja Župneka, ki so bili objavljeni v Prilogah Jutranjim novostim leta 1923, izvemo 
zakaj, kako in kdo je vodil čiščenje požiralnikov. 
»Leta 1894 in 1895 so bile zopet dvakrat ali trikrat silne poplave v Starotrški dolini in v 
Cerkniškem jezeru. Pri popisovanju in cenitvi povzročene škode v Danah in na Dolenje jezerskih 
njivah sem pozval posestnike in podžupane iz Dolenjega Jezera in Dolenje vasi, naj se ogrožene 
vasi oziroma posestniki sami branijo na ta način, da pridno trebijo in poglabljajo požiralnike 
Narti, Rešeto, Svinjsko jamo pod gradom in Malo Karlovco ter iztebijo velikanske naplave ločja 
in bičja iz Velike Karlovce. 
Vzlic poprejšnjemu odklonilnemu stališču proti skupnemu delovanju pri razmočvirjenju 
Cerkniškega jezera se je sedaj odzvalo precejšnje število Dolenjevaščanov za ta dela. Tem 
pametnim in  naravnost pogumnim ljudem je načeloval sedanji najboljši poznavalec in 
najpridnejši razmočvirjevalec Cerkniškega jezera, Matija Martinčič iz Dolenjega Jezera«. 
Zakaj so se ponovno z veliko vnemo lotili čiščenja požiralnikov na pobudo Franja Župneka pa 
govori njegov naslednji tekst, objavljen v članku z naslovom »Regulacija - osušenje in 
namakanje – Cerkniškega jezera in Notranjskih kotlin« (Priloga Jutranjim novostim št. 213, 
23.12.1923): 
»Ta nenadni preobrat v mišljenju in sodelovanju pri odvračanju in zabranjevanju po 
elementarnih poplavah povzročenih poškodb in zaupanje v oblastne pozive je povzročil naslednji 
sodnijski  kazenski slučaj: 
Do leta 1890 je Okrajno sodišče v Logatcu obsojalo vse one posestnike jezerskih travnikov in 
zemljišč v Cerkniškem jezeru, ki so po odtoku poplave pobirali na svojih travnikih zaostale ribe, 
ki so ob pripekanju solnca v mlakužah gnile in okuževale s strahovitim smradom zrak, radi 
tatvine oziroma tatinskega ribolova. 
Tudi po letu 1890 je orožništvo ovadilo celo vrsto mladeničev in posestnikov iz Dolenje vasi in 
Dolenjega jezera – med temi tudi zgoraj navedenega Matijo Martinčiča, ki je na svojih precej 
obsežnih jezerskih travnikih pobiral zaostale ribe, radi tatvine rib in tatinskega ribolova. 
Kazenski sodnik v Logatcu je bil tedaj dr. Babnik, jaz pa kot prvoprideljeni politični konceptni 
uradnik Okrajnega glavarstva, državno pravdniški funkcionar in javni obtožitelj. S solzami v 
očeh so se mladi fantje in posestniki zagovarjali, da so na svojih travnikih zaostale ribe le radi 
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tega pobirali, da odstranijo radi nenadno nastopivše vročine strahoviti smrad, ki je skoraj vsako 
poletje v Dolenjem Jezeru, Dolenji vasi, Cerknici in okolici povzročil vročinsko bolezen. 
Toda postava je postava in orožništvo je ovadilo zločince. Tedaj sem pa iztaknil v državnem 
ribolovnem zakonu z dne 25. aprila 1885 št. 58 drž. zak. 6 določbo, da smejo posestniki lastnih 
zemljišč po odtoku poplav na svojem zemljišču zaostale ribe pobirati in si jih prisvojiti. Odstopil 
sem od obtožbe in dr. Babnik je razglasil oprostilno razsodbo. Seveda smo se s tem zamerili pri 
ribolovu upravičeni grajski gospodi. To postopanje je pa na oproščene, osobito pa na Matijo 
Martinčiča tako učinkovalo, da so potem sledili mojim pozivom, uvidevši, da je to le v njihovo 
korist. 
Kljub čiščenju požiralnikov je voda na dnu polja še vedno zastajala in domačini iz Dolenjega 
Jezera so pod vodstvom Matije Martinčiča nadaljevali z deli. Prizadevanja za osušitev je nato 
začasno prekinila prva svetovna vojna.« 
 
 
ARTHUR GAVAZZI (1904)   
 
Artur Gavazzi je bil rojen leta 1861 v Splitu. Bil je profesor geografije na Univerzi v Zagrebu, 
med leti 1920 in 1926 je delal na Univerzi v Ljubljani. Gavazzijeva razprava o Cerkniškem polju 
je bila objavljena pod naslovom »Die Seen des Karstes. Abh. d. geogr. Ges., Wien 1904 zv. 
1903/04 št. 2«. Njegova razprava je zelo pomembna, s topografskega vidika pa je bil to 
najpopolnejši opis Cerkniškega jezera do tedaj.  
Gavazzi popisuje vse dotoke, studence in ponore z vso natančnostjo, saj mu je dal Matevž 
Martinčič iz Dolenjega Jezera, takratni najboljši poznavalec Cerkniškega polja in pozneje prvi 
predsednik Vodne zadruge v Cerknici, vse potrebne podatke. Po Martinčičevih podatkih deli 
Arthur Gavazzi ponore v tri vrste in sicer po količini odvajanja vode v podzemlje na obrobne 
ponore ter aluvialne doline /ponikve/. Nadalje deli ponore še v dobre, slabe in zasute. 
Do tedaj je imel Gavazzi na razpolago že sedemletna opazovanja vodomerskih postaj in je za ta 
čas sestavil grafikon o naraščanju in upadanju jezerske vode.  
 
 
SCHENKLOVE IDEJE IN PROJEKTI STALNE OJEZERITVE CERKNIŠKEGA JEZERA 
(1912) 
 
Med prvimi, ki je predlagal trajno ojezeritev Cerkniškega jezera je bil Schenkel iz Dunaja, ki je 
leta 1912 objavil delo z naslovom: »Kras in njegove vodne sile«.  
V porečju Ljubljanice je predvidel dve stopnji zajezitve: Planinsko polje – Barje in Lož –
Cerknica – Borovnica. Akumulacija na Cerkniškem polju se mu je zaradi ponikev zdela 
nezanesljiva.  
 
 
FRANJO ŽUPNEK – RAZMIŠLANJA IN MOŽNOSTI OSUŠITVE NOTRANJSKIH 
KRAŠKIH POLJ  
 
Župnek je o melioraciji notranjskih kraških polj podal svoje razmišljanje in ideje, ki jih je povzel 
iz tedanjih hidroloških raziskav predhodnih raziskovalcev. V objavljenem časopisnem tekstu z 
naslovom »Regulacije – osušenje in namakanje Cerkniškega jezera in Notranjskih kotlin«, ki je 
izšel v častniku Jutranje novosti št. 256 (01.12.1923), podaja svoje videnje in možne načine 
posegov za osušitev notranjskih kraških polj. 
Tekst je povzet v originalnem zapisu in jeziku, zato je včasih nekoliko težje berljiv. 
»Spomladi leta 1890 sem prišel kot vladni praktikant in koncipist v Logatec, ter sem dobil v 
kratkem času kot namestnik okrajnega glavarja večmesečno vodstvo okrajnega glavarstva. 
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Ker je bilo v Logatcu oziroma na Notranjskem v suhih časih silno pomanjkanje vode, v gotovih 
časih so pa bile strahovite poplave, sem začel takoj z intenzivnim, sistematičnim proučevanjem 
vodnih, meteoroloških, hidroloških in geoloških razmer, ter podzemeljskih vodotokov in jam v 
Loško-Starotrški, Cerkniški, Škocijanski, Planinski, Hotenski in Logaški dolini in kotlini. 
Preiskoval sem vse nad in podzemeljske dotoke in odtoke v najhujši suši, pa tudi v času 
najhujših povodenj. 
Ker je bila tedaj Loška dolina zopet parkrat strahovito poplavljena, sem na prošnjo gozd. 
ravnatelja pl. Obereignerja in g. Žagarja-Rosine opetovano na licu mesta preštudiral vodne 
razmere in Vicentinijeve vodoodvajalne načrte za regulacijo Obrha in Golubine ter na podlagi 
tozadevnih obravnav prošnje in poročila za izposlovanje državnih podpor za najnujnejša dela iz 
melijoracijskega zaklada na Poljedelsko ministrstvo sestavljal in predlagal. 
Istotako sem vse vodne pritoke in odtoke Cerkniškega jezera, osobito pa vsa vrela, žrela in jame, 
ki vodo bruhajo, in one katere vodo požirajo, tako na pr. „Vrela” pod Pečmi, Vranjo Jamo, 
Vodonos, Suhadolco, dalje žrela ali požiralnike Narti (na Rti), Sovinjska Jama, Veležrelec: Mala 
in Velika Karlovca obetovano preiskaval, Škocijanske Jame meril glede njih višine in pri 
številnih vodoravnih komisijah vse nadzemeljske dotoke kot Cerknišco, Grahovšco, Bloščiški 
potok, ki se navadno pri Velikih Blokah v zemljo zgublja in le ob povodnjih skoraj do Metulj 
priteka, in izgine ter končno vzhodno Žerovnice izvira, proučeval. 
Pri preiskovanju do- in odtokov Cerkniškega jezera sem dognal, da prinaša Velika Cerknišca, ki 
izvira severovzhodno v Šent-Vidskem in Stražiškem pogorju, največ naplavin v jezero, osobito 
pa ilovice, žagovne itd. Te naplavine so dvignile jezerska tla ob zapadnem iztočnem koncu jezera 
skoraj za cel meter, tako da nizka jezerska voda v največje požiralnike kot Velika in Mala 
Karlovca ne more več odtekati, ter da ravno radi tega dejstva zastaja spomladi in po letu po več 
mesecev v jezeru. 
Pri tem preiskovanju se je dalje dognalo, da se je zaradi teh naplavin in zvišanja jezerskih tal 
glavna jezerska odtočna reka „Stržen” od Ušive Loke naprej mimo Nartov (na rtih Javornika 
ležeči požiralniki), Rešete, Sovinjske Jame in Podgradom do Male in Velike Karlovce tako 
zožila, zamašila in od 2 do 3 m globine na 60 cm poplitvila ter slednjič od 40 m na 6 m zožila, 
tako, da je odtok nizke jezerske vode do glavnih požiralnikov Mala in Velika Karlovca naravnost 
izključen. 
Stalni pritok vode v Cerkniško jezero znaša v spomladanskih mesecih april, maj in junij 
povprečno 20 do 25 kubičnih metrov vode na sekundo, dočim morejo požiralniki: Retje, 
Vodonos, Sitarca in Rešeto pri Dol. jezeru pri nizki vodi odvajati kvečjem vsak po en in pol 
kubičnega metra, požiralniki Narti – in sicer trije – pri sedanjem stanju kvečjem 2 do 3 kubične 
metre in Sovinjska Jama od 1 do 2 kubična metra vode na sekundo. Ker smo pa našli požiralnike 
Narte, Rešetca, Sovinjska Jama, Pod Gradom in Malo Karlovco pri vsakem ogledu in 
preiskovanju tako zamašene z bičjem, ločjem, vejevjem in žagovno, da je bil odtok vode hudo 
oviran, se ni čuditi, da zastaja spomladi navadno do sredine julija skoraj pol metra vode v jezeru, 
tako da onemogoči ta zamočvirjena voda rast boljše trave. 
Dalje moramo ugotoviti, da smo našli pri vseh preiskovanjih Velike Karlovce, ki tvori pravo 
pravcato veliko podzemeljsko odtočno reko v širokosti do 40 in več metrov in v visokosti 6 so 12 
m v le tej več sto vagonov ločja, bičja, vejevja, žagovne in celo tramovja. In vsa ta šara je odtok 
visoke vode in vsake večje poplave silno ovirala in za tedne zadržavala. 
Zastopniki Cerkniške občine, osobito pa podžupani iz Dolenje vasi in Dolenjega jezera so se 
hodili pri vsaki večji poplavi v Logatec pritoževat. Toda vsa prigovarjanja in naročila, naj da 
občina z najbolj prizadetimi podobčinami to je Dolenja vas in Dolenje jezero predvsem očistiti 
zgoraj navedene požiralnike, dotoke do istih zopet odkoplje in reko Stržen vsaj do Sovinjske 
Jame poglobi in na poprešnjo širokost razširi, so bila zaman, čeravno se je šlo za navadna 
zemeljska dela, ki bi jih bili prizadeti posestniki lahko jako ceno sami izvršili ter bi bili pri tem 
še sto in sto vozov stelje, gnoja in šare pridobili, če pa že tega ne, pa vsaj posušeno šaro zažgali 
in pepel porabili za gnojenje. 
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Cerkniška občina, h kateri spada le severozahodni, manjši del jezera, dočim spada vsa ostala 
jezerska ravan k Starotrški občini, je pri vsaki priliki zahtevala poglobitev Velike Karlovce, 
dočim je ista protestirala proti vsaki regulaciji Obrha in znižanju utoka in tla Velike Karlovce, je 
pa protestovala Planinska občina in posestniki Travnikov v Planinski in Škocijanski dolini. 
Važno je torej vprašanje, ali se more vhod, ozir. utok v Veliko Karlovco poglobiti, brez 
nevarnosti za nižje ležečo Planinsko in Škocijansko dolino, do jezerske gladine? Ugotavljamo 
predvsem, da se začnejo tla Velike Karlovice že kakih 100 m od uhoda ki leži 1.30 m nad 
jezersko gladino, precej znižavati ter da se nahaja v jami v daljavi kakih 240 m od uhoda kakih 
40 m dolgo stalno jezero, katero skalnati strop popolnoma zapira, tako da tvori podzemeljski 
rečni kanal pravcati sifon, katerega ni mogoče niti s potapljanjem preplavati. Isto razmerje se 
dobi tudi pri prodiranju iz zadnje Škocijanske jame, kjer smo tudi prišli do sifonskega jezera, 
katero zabranjuje vsako dalnje prodiranje. Ti sifoni utesnujejo precej občutno to podzemeljsko 
reko, tako, da more ista le omejeno vodno množino odvajati. 
Dokler se ta sifon ne odpre in v dotične skale večji predor ne izdolbe je poglobitev uhoda v 
Veliko Karlovco brez vsake nevarnosti izvršljiva. Pa tudi v slučaju da se ta predor do 
Škocijanske ali Rakovške Jame naredi, se vsaka nevarnost za nižje doline s tem odstrani, da se 
pri uhodu v Veliko Karlovco v sedanji višini utoka naredi dovolj močan betonski jez z močnimi 
železnimi zatvornicami, katere bi se morale zapirati ob času nastopa poplav. 
Hitrejši odtok takozvane nizke jezerske vode, ki edino povzroča stalno zamočvirjenje jezera,  se 
pa da  doseči tudi na drug način. 
Pri preiskovanjih Jame pod Gradom, kjer se še sedaj nahajajo precejšnje razvaline, smo našli po 
pasiranju silno tesnega kamina velikansko, vedno globlje v Javorniško gorovje se raztezajočo 
jamo (vilenico) s krasnimi, snežnobelimi, lesketajočimi se stalaktiti in stalagmiti, zagrinjali, 
vodopadli itd., iz katere se pride še po ožjem, poševnem kaminu ali rovu v nižjo, še večjo jamo, 
katere nižji del leži kakih 6 do 7 m pod gladino Cerkniškega jezera. Vzhodni del te jame tvori 
navpično skalovje Sovinjske Jame primerno velik predor (tunel) z mogočnimi železnimi 
zatvornicami, katere bi se morale ob nastopu poplav zapirati v to svrho, da se odtok visoke vode 
na kvar nižjih dolin ne pomnoži proti dosedanjem stanju. 
Važno je tudi dejstvo, da pri požiralnikih Narti jezerska voda pri odtoku precej globoko pada, kar 
dokazuje, da se morajo nahajati dalje v gorovju velike podzemeljske jame, katere vodo 
neodvisno od drugih jam oddajajo v  Planinsko jamo. 
Za izvršitev predstoječih velikih, dragih del smo pa potrebovali večje svote, katerih prizadete 
občine in soseske ter interesirani posestniki niso mogli zmagati.  
Vsled tega sem na to deloval, da se vsa osuševalna, namakalna in regulačna dela izvrše po 
melioracijskem-zakladnem zakonu iz leta 1884, štev. 116 dr. zak.; ker le na ta način je bilo 
mogoče izpeljati to veliko, za celo Notranjsko tako važno, agrarno-kulturno vprašanje povoljno. 
V to svrho sem pri vsaki priložnosti prigovarjal županom, podžupanom in prizadetim 
vdeležencem-interesentom, da se ustanovi za izvršitev vseh osuševalnih, namakalnih in 
regulačnih naprav v Starotrški, Cerkniški in Planinski dolini posebna vodna zadruga iz prizadetih 
občin, podobčin in iz večine vdeležencev-posestnikov-interesentov v smislu in na podlagi 
vodopravnega zakona z dne 30. maja 1869, št. 93 drž. zak. in z dne 15. maja 1872, št. 16 dež. 
zak. 
Istočasno sem delal vloge, prošnje, mapne in položajne obrise in načrte za posamezne podžupane 
in druge po poplavah prizadete interesente, ter sestavljal, koncipiral in pisal obširna poročila na 
vlado in druga oblastva v svrho dosege državnih in drugih podpor za izvršitev osuševalnih in 
regulačnih del, osobito pa za čiščenje in trebljenje požiralnikov in vrelov.« 
 
 
NAČRTI PLOVNE POTI MED VRHNIKO IN TRSTOM 
 
Prve ideje o plovnih kanalih za rečne ladje so stare vsaj kako stoletje več, prav gotovo pa so bila 
prva razmišljanja že pred izgradnjo železnice Dunaj – Trst. 
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Celotna ideja je podana v objavljenih tekstih Franja Župneka (»Regulacija – osušenje in 
namakanje Cerkniškega jezera in Notranjskih kotlin; Jutranje novosti št. 267, 16.12.1923) in jo 
povzemamo tako, kot jo je on zapisal. 
»Natančen popis dotičnih načrtov, ki smo jih bili naredili za parlamentarno obravnavanje 
projektov za napravo plovbenega kanala z Dunaja v Trst, raztegnil bi preveč ta spis in bi bil tudi 
za sedanje čase neprikladen. 
Istočasno, ko so se delali in študirali načrti za drugo krajšo in cenejšo železniško zvezo Trsta z 
Dunajem, so se visoki finančni, veleindustrijski in trgovski krogi na Dunaju in v Trstu resno 
bavili z mislijo, da se zgradi plovbeni kanal med Dunajem in Trstom. 
Podjetni inženjerji nekega „deželnega železniškega urada” so pridno risali in projektirali 
tozadevne načrte. Glasom to zadevnih skic, katere mi je bil visok uradnik v ted. poljed. 
ministrstvu v pregled in v ocene v hidrotehničnem in vodopreskrbnem (za obrat ) oziru izročil, so 
pa predlagali ti projektanti plovbenega kanala za prevažanje „kanalskih bark” iz Trsta do 
Vrhnike štiritirno, mogočno železnico, ki je imela na primer od zaliva v Žavljah do Herpelj in 
Rodika na (distanco) daljavo 12 km celih 534 metrov vzpona, torej se je dvigala s 4.5% (na 100 
m) oziroma s 45 m na kilometer. 
Kot vtemeljitev te čudne železnice na barko-vlake”, ki so pa imeli težo 2400 ton prevažati torej 
popolen tovor za 240 vagonov – so navajali razlog, da ni na Krasu vode dobiti za „temeniško 
razvodno delovanje” (Scheitelhaltung) kanala! 
Kakor sem pri poznejših posvetovanjih pri dotični ministerijalni komisiji na Dunaju zvedel, 
menda nobeden teh projektantov ni imel pojma o velikem, vsako leto spomladi in v jeseni s 
takšnimi vodnimi množinami oblagodarejenem Cerkniškem jezeru; ker bi sicer ti železniški 
tehniki gotovo ne bili projektovali predstoječe „barkovlakove”, štiritirne železnice od 
Vrhniškega pristana, ki je bil ravno tam projektiran, ko je stala „Žitko-Petričeva” opekarna, ob 
stari idrijski državni cesti do starega ali lintverjevega malna direktno na višino, po svojih lovih 
tako znanega Raskovca (536 m), Požganino in Laze, v Planinsko dolino, kjer ista reko Unec 
poleg mosta pod Lazom v višini 460 m preseče in se od tod dvigne severno Planine na Strmco 
zopet na 640 m višine! 
Ta železnica bi bila namreč, ako bi se bila po teh načrtih pozidala, gotovo vsako leto enkrat do 
dvakrat vsaj kakih 5 do 10 metrov visoko – in sicer kar po cele tedne poplavljena – in tako bi 
potem lahko ti železniški projektanti svojo „barko” – kakor svojčas znani Jazon – po Planinskem 
jezeru in skoz jamsko reko Pivke „Kleinhause” vlačili v Pivško in Nanoško dolino, kateri ste tudi 
vsako pomlad in vsako jesen na 10 do 15 km daljave poplavljeni. 
Pri tako sijajno nespretnih načrtih ni bilo težko dokazati, da se da ta plovbeni kanal ravno čez 
Logaško-Planinsko planoto in Postojnsko-Pivško-Nanoško dolino, ter Dolenjovaško (Senožeče) 
in Sinadolsko planoto in končno čez Povir-Lokve-Bazoviško ravnoto od Žavlje-Škedenjskega 
zaliva jako ugodno in lahko izpeljati, ako se velikanske vodne mase-rezerve reguliranega 
Cerkniškega jezera porabijo za „temeniški (višinski) razvodni dotok” (Scheitelhaltung). 
Da ima regulirano in v smislu zgoraj navedenih naših načrtov popolnoma stabilizirano Cerkniško 
jezero ne samo dovolj visoko nadmorsko lego, ampak tudi zadostno vodno množino za pročelno, 
temeniško razvodno preskrbo in torej tudi za brezhibno in trajno delovanje in obratovanje 
predmetnega plovbenega kanala Trst-Dunaj sigurno na razpolago, kažejo naslednji računi: 
a) Morska višina Cerkniškega jezera znaša, kakor smo že zgoraj dokazali v gorenjem, to je 
južnem delu, kjer smo stalno jezero projektovali, povprek 550 m (549 do 551 m) ter ima torej 
kanaliziran dotični kanal do najvišje točke razvodja, ki leži med Strmco in „Rauberkomando” s 
545 m višine, dovolj padca. 
b) Pritočno ozemlje ali virje Cerkniškega jezera znaša po računih inženerja dr. Vincentinija  725 
milijonov m3. Po velikosti reke Obrh na Vrhniki v Starotrški dolini spada pa pod virje 
Cerkniškega jezera tudi ves raztezni Loški potok in najbrž tudi kotlina Grčariška, ter se torej 
poveča njegovo pritočno ozemlje (Quellen- u. Einzugsgebiet) na 760 km2.  
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c) Celoletne meteorske padavine znašajo glasom tozadevne statistike na Javorniškem, 
Šneberškem, Babnopoljsko-Prezidskem, Racnogorskem – Dinarskem pogorju čez 3 metre, to je 
čez 3m3 ali 3000 litrov na kvadratni meter. 
d) Ako pomnožimo površino pritočja to je 720 milijonov m2  s 3 m vodne višine, dobimo kot 
celoletno meteorsko padavino 2160 milijonov kub. metrov vodne množine. 
e) Glasom dotičnih statističnih, ombrometričnih merjenj in podatkov znaša pri kraških rekah 
tako n.pr. pri Soči odtočni koeficijent 78% vse meteorske padavine, tako, da odpade na 
rastlinstvo in izhlapevanje le 22% letne padavine. Ker spadajo Bloške, Sv. Trojiške, Št. Vidske 
in Stražiške višine in planote k pratvorbeni škriljasti (sovdanski) formaciji, moramo rastlinski in 
izhlapevni koeficijent računati s 30% padavine. 
f) Potemtakem nam ostane kot čista odtočna padavina 1512 milijonov m3 vodne mase pri 
odtoku Cerkniškega jezera za celo leto na razpolago; torej, ako vso to vodno množino s 
primernim, praktičnim retiniranjem in regulačnim rezerviranjem za celo leto enakomerno 
razdelimo, odpade na sekundo 38 do 40 m3 (kubičnih metrov) odtekajoče vode.  
Ta velikanska vodna množina v nadmorski visokosti 550 m pa reprezentuje ako jo le na polovico 
izpeljemo po zgoraj označeni trasi plovbenega kanala proti Trstu (Škednju), drugo polovico pa 
mimo Logatca proti Vrhniki, tako velike vodne sile da iste že same zase zagotavljajo polno 
rentabiliteto celega podjetja. 
Tedanji vodja ministrske agrarske komisije in poznejši ministrski predsednik baron Beck je bil 
za kraške agrarske meljoracije jako zavzet; in sem bil pri njemu izposloval celo zagotovilo, da se 
predstoječe osuševalne in namakalne naprave izvrše kot „vzorne komasacijske-melioracijske 
agrarske operacije” za „poskušnjo” popolnoma na državne stroške, to pa že radi tega, da dobimo 
na najvišjem Kraškem prelazu nekake priprave, oziroma pogoje za izvršitev, oziroma za možnost 
izvršljivosti plovbenemu kanalu Dunaj-Trst.« 
 
 
VODNA ZADRUGA V CERKNICI (1921) 
 
V začetku prejšnjega stoletja je izpostava Logaškega okrajnega glavarstva v Cerknici, zaradi 
pogostega poplavljanja in zamočvirjanja polj, zaprosila za pomoč Poverjeništvo za kmetijstvo v 
Ljubljani. To je izdalo soglasje za melioracije in leta 1921 so v Cerknici ustanovili Vodno 
zadrugo.  
O ustanovitvi vodne zadruge v Cerknici ni na voljo arhivskega gradiva, za osvetlitev problema 
so le krajši zapisi M. Kabaja  iz leta 1924: 
»Že zgoraj smo povdarjali, da je bilo predvsem potreba ustanoviti za izvršitev osuševalnih in 
namakalnih del, torej za trajno in uspešno regulacijo Cerkniškega jezera in Starotrške ter 
Planinske doline oziroma kotline skupno obširno vodo-osuševalno in namakalno zadrugo, v 
kateri bi morali biti interesentje vseh dolin s prizadetimi občinami in zastopstvi zastopani. 
Proti ustanovitvi te zadruge, ki bi morala imeti energično, neodvisno vodstvo, so se pojavljale še 
večje težkoče, kakor smo jih popisali glede zgoraj navedenih vodovodov, kajti pri tem so se 
križali interesi kmečkih in gosposkih posestnikov in opravičencev, dalje medsebojna nasprotstva 
posameznih občin, sosesk in skupščin ter končno posameznih interesentov in celo grajščin. Jako 
važno vlogo so končno igrali nasprotujoči si nazori tehnikov in kraških-jamskih „zvedencev” o 
izvršljivosti predstoječe projektovanih regulacij. 
Glede izvršljivosti teh regulacij je bila, žal, velika večina jako skeptičnih nazorov; in pri tem so 
imeli glavno besedo gotovi vsevedoči kritiki, ki niso videli nikdar niti vrela, niti požiralnika ali 
celo kako podzemeljsko jamo ali „reko-jamarico”. 
Cerkniško jezero se pa da, - seveda s primernimi stroški – stalno in popolnoma regulirati; toda ne 
na tak način, kot je to predlagal inženir dr. Vicentini, ki zastopa v svojih poročilih še 
Valvazorjeve nazore, da se nahaja pod sedanjo jezersko gladino še drugo veliko jezero. Teh 
geologično in hidrologično neutemeljenih nazorov so pa še danes gotovi „zvedenci”, ki poznajo 
jezero samo iz popisov. 
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Da vprašanje pravilne regulacije Cerkniškega jezera praktično rešimo, moramo predvsem 
upoštevati fenomen in naravni pomen ter „prirodno zadačo” tega jezera. Že zgoraj smo omenili 
in dokazali, da je Cerkniško jezero z drugimi Notranjskimi kotlinami velik rezervoar, katerega si 
je narava sama vstvarila za retencijo prekomernih meteornih padavin na Javorniškem in 
Snežniškem pogorju. Na visokih gorah, kot na Triglavsko Julijskem pogorju si je narava 
vstvarila v ledenikih velike vodne rezerve za poletne vroče suhe čase. Ker v nižinah in na nizkem 
krasu ni ledenikov, ki bi vodo in vlago za poletne, suhe čase hranili, moramo torej pri vseh 
osuševalnih in regularnih napravah in načrtih na to delovati, da vsaj tega ne pokvarimo, kar nam 
je narava sama v naš prid naredila, ampak, da te le še zboljšamo. Ako mi vso povodenj 
Notranjskih kotlin v smislu predlogov inženir dr. Vicentinija in drugih njegovih posnemovalcev 
takoj odpeljemo v nižje ležeče doline, potem bi ne povzročili samo katastofalne poplave nižjih 
pokrajin, ampak mi bi s tem negospodarskim in protinaravnim postopanjem povzročili strahovito 
sušo v Notranjskih dolinah in kotlinah, ker bi za cele mesece poprej zginila vsa mokrina in talna 
voda iz teh dolin. 
Večletna opazovanja pri izvirih Ljubljanice na Verdu, na Mirkah in v Podgori (Lubija) katera 
sem od leta 1890 naprej neprenehoma izvrševal, so pokazala, da tako vsahnejo vsi veleizviri 
Ljubljanice v Močilniku (Mirke), v Retovju in Pod Skalo ter Lublje, kakor neha visoka voda 
Cerkniškega jezera odtekati v požiralnike: Narti, Sovinjska Jama, podgradom in v Malo 
Karlovico«. 
V svojem delu A. Hočevar podaja zapis o ustanovitvi vodne zadruge v Cerknici: 
»Takoj po komisionalnem ogledu se je delalo na tem, da se ustanovi vodna zadruga, ki naj bi 
pričela z izvajanjem melioracijskih del. Leta 1920 se je vršil ustanovni občni zbor, na katerem so 
bila sprejeta pravila, ki jim je nato politična ekspozitura v Cerknici z odločbo št. 5910 od 3. 
marca l. 1921 potrdila. 
Takoj nato se je sestavil program del za čiščenje in ureditev glavnih ponorov. Z deli se je pričelo 
21. junija leta 1921 in se s presledki še danes nadaljuje«. 
 
 
POSEGI NA CERKNIŠKEM JEZERU MED OBEMA VOJNAMA 
 
Med prvo svetovno vojno so vsa dela počivala. 
Šele po vojni se je pričela nova akcija za melioracijo Cerkniškega jezera. V imenu posestnikov in 
po zaslugi Matevža Martinčiča iz Dolenjega jezera je leta 1920 takratna ekspozitura okrajnega 
glavarstva v Cerknici (kraji Logatec, Planina in Rakek so bili takrat pod Italijansko okupacijo) 
vložila prošnjo na takratno poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani za podporo k melioraciji 
Cerkniškega jezera. Prošnjo je takratnji okrajni glavar Franjo Župnek podprl z daljšim poročilom 
in utemeljitvijo ter z navedbo del, ki naj bi se najprej izvršila na Cerkniškem polju. Nato se je 
vršil še istega leta komisionalni ogled na mestu samem, kjer so podali strokovnjaki takratne 
Generalne inšpekcije voda v Ljubljani /ing. Karol Sturm/, agrarnih operacij /ing. Ivan Preselj/ in 
kmetijskega oddelka /ing. Alojz Hočevar/ svoje mnenje in to večinoma v prid melioraciji. Edino 
glede možnosti znižanja glavnih ponorov so se bili pojavili pomisleki. 
Dela, ki so se izvršila na Cerkniškem polju: 
• Čiščenje in znižanje glavnih ponorov Velike in Male Karlovice: vgradnja močnih hrastovih 

grabelj pred Veliko Karlovico za lovljenje naplavljenega materiala. (Kljub temu, da se je 
ponor pred Veliko Karlovico znižal za 2,5 m ter Malo Karlovico za 1,20 m, ta ponora nista 
mogla odvajati male vode, pač pa le srednje vode). 

• Razstrelitev sifonov in delne razširitve profilov podzemskih strug.  
• Znižanje podzemske struge v Veliki Karlovci na številko 177 m, skupno torej na 427 m 

dolžine. 
• Čiščenje, razširitev in poglobitev sekundarnih ponorov Rakovski mostek, Svinjska jama, 

Kamenje in skupina ponorov Narte. 
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• Regulacija Stržena za odvod male in srednje vode v dolžini 763 m. Od vseh ponorov se je 
mogel samo ponor Svinjska jama poglobiti do zahtevane globine, to je vsaj v toliko, da se 
odvajajo po glavnem odvodniku male vode iz najnižjega predela Cerkniškega polja. 
/Podzemska struga Svinjska jama leži 18 m pod dnom polja/. 

• Naprava dovodnih kanalov od Stržena do ponorov v skupni dolžnini 360m. 
Vsa navedena dela je treba smatrati kot preddela k melioraciji polja samega, kajti le od uspeha 
teh del je odvisna tudi melioracija polja. 
Na prošnjo interesentov vodne zadruge so se izvršila še nekatera zasilna melioracijska dela v 
zgornjem močvirnem delu polja in sicer delne provizorne regulacije potokov: Žirovniščce 
/2000m/, Lipsenjščce /1074 m/, Tresenca /1146 m/ in Goriškega potoka /1145 m/ v skupni 
dolžini 5365 m, dalje osuševalni jarki pri Lipsenju v skupni dolžini 758 m, ter prekopa Stržena v 
Ključih v dolžini 534 m. 
»Že s temi provizornimi melioracijskimi deli je bil dosežen lep uspeh, nekateri predeli, posebno 
v višjih legah so se osušili, ter se že pričenjajo razvijati sladke trave. Tudi velike in srednje vode 
odtekajo sedaj v krajšem času, poplave ne nastopajo več do katastrofalnih višin, kljub temu, da 
Stržen od Križa /Ponikve Rešeto/ do glavnih ponorov še ni izgotovljen.  
V splošnem je bilo mirno poslovanje Vodne zadruge zelo otežkočeno in to radi neprestanih 
prošenj in zahtev interesentov, ki so zastopali le krajevne interese. Nujnost izvršitve zahtevanih 
del se je sicer uvidela, vendar se vsem željam interesentov ni moglo ugoditi, ker so se morala 
najprej izvršiti vsa dela na ureditvi ponorov in regulacije Stržena. Raziskovalna dela v svrho 
hidrografskih proučevanj so obsegala: meritev in niveliranje podzemske struge Velike Karlovce 
v dolžini 2000 m, Male Karlovce v dolžini 750 m, Svinjske jame /Podzemski tok/ v dolžini 180 
m in Suhadolice v dolžini 250 m, raziskovanje jam v okolici glavnih ponorov: Dobravča jama 
nad Veliko Karlovco, Podkoritmi blizu karavle, Vranji dol nad Svinjsko jamo, merjenje vodnih 
množin z vodnim krilom na dovodnih strugah do ponorov, nivelacije izvirkov Stržena pri 
Gorenjem Jezeru ter ploskovna nivelacija Zadnjega kraja in v okolici toka. 
Omenjeni posegi so povzročili, da se je skupna dolžina strug bistveno zmanjšala, novo izkopane 
struge so bile plitvejše, ob suši pa je voda iz vodotokov popolnoma izginila. S tem so dosegli 
omilitev katastrofalnih poplav, srednje in visoke vode so hitreje odtekale, na izsušenih območjih 
so začele rasti sladke trave.« (Kranjc, 1986)  
 
 
IZGRADNJA CESTE IZ DOLENJEGA JEZERA DO GORIČIC (po letu 1920) 
 
Zaradi projektiranja celotne cestne povezave mimo Cerknice, so Cerkničani nasprotovali tudi 
izgradnji nasipa preko jezera v dolžini skoraj enega kilometra. Proti izgradnji nasipa pa so bili 
tudi zaradi visokih stroškov izgradnje cestne povezave, ki bi odprla Javorniške gozdove  med 
Otokom in Nartami v Jamskem zalivu. Izgradnjo nasipa preko Cerkniškega jezera pa je posestnik 
Matija Martinčič s pomočjo domačinov nekaj let po nastali ideji tudi sam izvršil. Po 
pripovedovanju domačinov je Matija Martinčič ob srednje visoki vodi s čolnom v jezersko dno 
zabil lesene kole in na njih označil višino vode. S tem je dobil višino poplavnih vod in tudi 
potrebno gradbeno višino nasipa. Ko je voda odtekla pa so domačini z vozovi začeli dovažati 
večje kamenje in drobir potreben za izgradnjo cestnega nasipa. Delovna obveznost pri izgradnji 
nasipa naj bi bila razdeljena po velikosti gozdnih parcel na Javornikih, ki bi jim ta izgradnja 
ceste povečala vrednost, predvsem pa bi bilo zaradi tega lažje spravilo lesa iz javorniških 
gozdov. 
Nasip so gradili v letih od 1922 do 1925.  
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DR. LOHNBERG ALFRED (1934) 
 
Razprava o hidrografiji Cerkniškega polja dr.Alfreda Lohnberga je ena od najboljših, ki 
znanstveno daleč prekaša vse dotedanje razprave o Cerkniškem jezeru. V svojem delu »Zur 
Hidrographie des Cerkniško polje«, objavljenem v Memoires de la Societe de Geographie de 
Beograd 1934, podaja v 12 - ih poglavjih pregled hidrografije in drugih posebnosti Cerkniškega 
jezera ter geografski, hidrografski in geološki pregled s podatki o dotedaj znani literaturi. 
Osredotoči se na nazoren prikaz kraških pojavov na območju Cerkniškega jezera ter polnjenja in 
presihanja vode na jezeru. 
 
 
NASPROTOVANJA MELIORACIJAM, KI BI OMOGOČALA HITREJŠI ODTOK VODE IZ 
NOTRANJSKIH KRAŠKIH POLJ (1930 -1935) 
 
Največja nasprotovanja pri izvedbi melioracijskih del na Notranjskem krasu so se pojavila v 
zvezi z melioracijo Ljubljanskega barja, ker se je predvidevalo, da bodo dela na Krasu v veliki 
meri poslabšala vodne razmere na Ljubljanskem barju.   
Da bi se moglo končno najti skupen jezik glede melioracije kraških polj in melioracije 
Ljubljanskega barja, je leta 1935 Kraljevska banska uprava ustanovila posebno anketno komisijo 
zastopnikov upravnih oblasti, vodnih zadrug in občin, da proučijo, kako je potrebno pristopiti k 
melioracijam na notranjskih kraških poljih, katera dela se lahko izvrše brez pridržka in katera 
dela  je treba opustiti zaradi večjega poplavljanja Ljubljanskega barja. 
»Vodna zadruga za obdelovanje Barja utemeljuje svojo predstavko s tem, da se bo z deli pri 
ponorih Golobina na Loškem polju in Velike Karlovce na Cerkniškem jezeru časovno razmerje 
zaostalih vodnih množin temeljito spremenilo. Vsako povečanje dotoka na barje s kraških polj je 
nedopustno in bi se morale najprej ustvariti odtočne možnosti za odvajanje velike vode 
barjanskih dotokov in velike vode Ljubljanice na Vrhniki, potem šele bi bil mogoč regularen 
odtok na gornjih kraških poljih za ostale vode preko barja. Odvodnjavanje s kraških polj bi bilo 
mogoče le, če se opremijo sedanji povečani ponori z objekti, ki bodo omogočali odtok takrat, 
kadar se bo smatral odtok potreben in z ozirom na nižje polje mogoč«.  
Kraljevska banjska uprava je na podlagi izida razprave in ugovora vodne zadruge za obdelovanje 
barja odredila: »Da z ozirom na izjave in stališča zastopnikov vseh prizadetih kraških polj ter v 
zvezi z ugotovitvami strokovne komisije do nadaljnjega ni zadržka in ugovora proti nadaljevanju 
nadtalnih melioracij na vseh kraških poljih po že odobrenih projektih, vsaka nadaljnja dela v 
svrho razširjevanja in poglabljanja ponorov pa se do nadaljnjega brezpogojno opusti«. 
 
 
RUDOLF  BADJURA (1939)  - Slovenec, 21. april 1939 
 
Rudolf Badjura je kritično ocenil prizadevanja za osušitev Cerkniškega jezera. Spraševal se je o 
učinkih izsuševalnih posegov na turizem in se čudil posegom, ki uničujejo naravne znamenitosti: 
»Cerknica z okolico je ena tistih naših redkih pokrajin, ki jim je narava dala ugodne pogoje, da bi 
jo mogli tujci obiskovati v celi sezoni in bi prinesla tolikšne dohodke, da bi odpravili revščino.« 
V članku z naslovom »Cerkniško jezero – notranjsko vprašanje«, ki je bil objavljen v reviji 
Slovenec (21. april 1939) zapiše: 
»Poglejmo si pobliže, kaj najde javnost v Cerkniškem jezeru zanimivega. Mislimo, da 
zanimivosti lahko naštejemo: 
Predvsem je čudotvorni naravni pojav Cerkniškega jezera, da ob določenem času zalije prostrano 
polje, ki ga včasih prej, včasih pozneje pri neštetih požiralnikih vsrka, zapustivši samo globoko 
brazdo stalnega Strženovega toka. 
Druga točka bi bila privlačnost za vse one ljubitelje zelene bratovščine. Takega bogastva vodnih 
in močvirnih ptic nima daleč okoli nobeno vodovje. 
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Tretjič je že iz srednjega veka pa do danes znan najkrasnejši ribolov. Jezero ima neizčrpne 
zaklade ščuk, v pritokih pa ogromnih in brzorastočih postrvi in od račje kuge nedotaknjenih 
rakov - jelševcev – velikanov. Ves ta ribji naraščaj se je do nedavnega množil in postoteril brez 
vsakega vlaganja, kar je vsekakor prednost izmed vseh ostalih tekočih voda.  
Četrtič: zalito jezero poleti in zamrznjeno pozimi nudi izvoznikom košatih gozdnih predelov na 
Javorniškem pobočju edino prevozno pot do ceste in kolodvora. 
Petič: Bližnja Slivnica in Bloška planota je znana smučarjem in pilotom jadralnih letal. 
Šestič: Ako  je že pred prvo svetovno vojno dopadla vsa krasna okolica s Cerkniškim jezerom 
vred bogatinu Kupelweiserju, ki je hotel preurediti zapuščeno okolico v prvovrstno tujsko 
letovišče z mnogo manjšimi stroški, nego mu je to uspelo na peščenih Brionskih otokih, bi 
morali domačini z roko v roki spredvideti,  da leži mikavnost in rentabilnost veliko bolj v teh 
točkah kot pa v počenjanju malo pomembnih regulacij. Vse zapravljanje težkega javnega denarja  
za razširjanje odtočnih požiralnikov ima na videz le malenkostno vrednost nekega podpiranja 
brezposelnosti in namenov nekaterih ljudi, ki hočejo s tako imenovano košnjo  na pravem 
jezerskem dnu v ugodnih letih pridobiti nekoliko bičevja in trde trave, ki je uporabna samo za 
steljo. 
S Cerkniškim jezerom se je grešilo že več ko dovolj. Zadnji čas je, da se zavzamejo vsi resno 
čuteči gospodarstveniki, tujsko prometna društva, Slovensko planinsko društvo, športni in 
smučarski klubi, predvsem pa banovinska oblast, da se preneha z mrcvarjenjem interesov na 
Cerkniškem jezeru po dosedanjih manirah. Sicer utegnemo še v nekaj letih doživeli, da bo na 
ljubo nekaj sto voz kmečke trave in osata izginilo iz površja vse, kar je tam lepega in krasnega.  
Krute posledice nesmiselnega razstreljevanja požiralnikov je občutila Planinska  kotlina, ki bo v 
škodo Cerkničanov ob zalitju z iztočnico Cerkniškega jezera postala kmalu bolj privlačna nego 
Cerkniško jezero«. 
 
Kot odziv na omenjeni članek se v naslednji številki revije Slovenec (30. april 1939) objavi 
komentar: 
»Na članek ki je izšel v Slovencu dne 21. aprila 1939 pod tem naslovom in kateremu namen je 
ustaviti, oziroma vsaj v očeh laikov diskreditirati melioracijska dela na Cerkniškem polju, treba 
javnosti sporočiti nekaj podatkov, ki vso zadevo kažejo v drugačni svetlobi. 
Na Krasu pridejo v poštev kot gospodarska vrednost za izkoriščanje zemlje v poljedelske svrhe 
edinole kraška polja. Cerkniško polje je največje izmed kraških polj v Sloveniji in meri 2350 ha. 
To je edina večja ploskev, ki nudi možnost za razvoj kmetijstva, vendar šele takrat, ko bo zemlja 
zavarovana pred periodičnimi poplavami. 
To gospodarsko vrednost so spoznali že v bivši Avstriji in skušali obvarovati poplavam 
izpostavljeni svet kmetu za obdelavo. Že takrat so se pojavile težkoče, ki naj bi zavrle izvedbo 
melioracij kraških polj, ker so se tu križali in se še križajo kmetijski interesi z gospodarskimi, 
predvsem s starimi pravicami ribolova in lova ter nasprotujočimi si nazori inženirjev o možnosti 
izvršitve melioracij, so ta razvoj še bolj zavrli. Sicer je inž. Putick kot projektant načrta za 
neškodljivo odvodnjavanje z notranjskih kraških polj tem pritožbam ugovarjal in jih z 
obširnejšimi utemeljitvami zavrnil ter skušal omiliti nerazumevanje svojih nasprotnikov, vendar 
se kljub temu z melioracijami ni pričelo. 
Šele po prvi svetovni vojni  je akcija za melioracijo kraških polj ponovno oživela, ko so prizadeti 
posestniki Cerkniškega polja vložili leta 1920 prošnjo na takratno Poverjeništvo za kmetijstvo za 
podporo k melioraciji. Še istega leta se je komisija sestoječa iz strokovnjakov Generalne 
inšpekcije voda, agrarnih melioracij in kmetijskega oddelka izrekla za izvedbo melioracij. Leta 
1921 se je ustanovila Vodna zadruga v Cerknici in pričela z deli. 
Namen melioracije Cerkniškega polja je predvsem skrajšati dobo poplav in odvesti s polja vodo, 
ki ne more gravitacijskim potom odteči v ponore. Po povodnji, ko odteče vsa velika voda z 
jezera, ostane na površini še velika množina srednje in nizke vode, ki zaradi visoko ležečih 
ponorov nimajo zadostnega odtoka in le polagoma pronicajo, oziroma izparevajo. Ker gre ta 
proces počasi in je odvisen tudi od zunanjih vplivov ( temperatura, vlažnost  itd.) je jasno, da 
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ostajajo te vode običajno vse leto na precej veliki površini, ki zaradi tega ni sposobna za kako 
vrsto boljše kulture. 
To srednjo in malo vodo odvesti s polja je pravi namen melioracije Cerkniškega polja, kar pa se 
da doseči le z znižanjem odtokov v glavne ponore (Veliko in Malo Karlovico, Svinjsko jamo, 
Kamenje, Narte itd.) ter napravo odvodnikov in osuševalnih jarkov, kar je deloma že izvršeno. 
Pisec omenjenega članka našteva  kot protiutež gospodarski vrednosti melioracij, tujsko-
prometni pomen jezera za gostilničarje, hotelirje, smučarje, jadralce, letalce in lovce. Pisec 
našteva vrednosti, ki jih nudi ribolov in račja zalega v Cerkniškem jezeru, pozablja pa omeniti, 
da sta teh dobrin deležna le dva lastnika. 
Kar se tiče tujskega prometa, se nam zdi umestno, da na tem mestu ovržemo iznesene trditve, 
kajti v času sezone usiha jezero in razširja iz nizkega predela in kadunj smrad, ki ga tudi 
domačini težko prenesejo in ki ga verjetno noben tujec ne zamenjal z udobnostmi na Brionskih 
otokih. 
Da pa je jezero zanimivo za znanstvenike, o tem ni dvoma, kakor tudi ni dvoma, da bo zanimanje 
zanj prav tolikšno po izvedbi melioracij, oziroma še večje, ker bo dostopnejše v svojih 
skrivnostih. Prav tako ne bodo z melioracijami prizadeti smučarji in jadralni letalci, še manj pa 
gostilničarji in hotelirji. Tujsko-prometno društvo pa bo imelo obširno polje za udejstvovanje s 
propagando lepot jezera in okolice.  
Dosedanja melioracijska dela so pokazala zelo ugodne uspehe, o čemer se lahko vsak laik, ki je 
poznal Cerkniško jezero prej tudi prepriča. 
Zavrniti pa moramo trditve, da bo posebno Planinsko polje in Ljubljansko barje trpelo zaradi 
melioracije Cerkniškega polja. Ves odtok iz Cerkniškega jezera, kolikor izginja v ponorih na 
koncu jezera, teče v izvire na Planinskem polju. Količina tega odtoka meri okrog 55 m3 na 
sekundo, medtem ko meri ves odtok na Planinsko polje 140 m3 na sekundo, iz Cerkniškega polja 
torej samo 40% vsega dotoka na Planinsko polje. Vse ostale vode pa prihajajo iz Postojnske 
kotline (povodje Pivke). To podzemsko strugo (Planinsko jamo) so italijanske vojaške oblasti 
tako uredile, da Postojnska kotlina ne pozna več poplav. 
Po prevratu ( prvi svetovni vojni ) so očistili in poglobili požiralnike, posebno Narte in Svinjsko 
jamo, ter znižali in razširili žrela Male in Velike Karlovice. Tako so pospešili odtok nizke vode, 
ki poprej zaradi previsoke lege požiralnikov ni mogla odtekati (hkrati so tudi zgradili od 
Dolenjega jezera tja do Goričice dolg nasip s cesto in mostom čez Stržen). 
To se je storilo, da se ustreže želji le nekaterih tamošnjih posestnikov, ne da bi se poprej 
vsestransko dobro prevdarilo, ali ne utegne taka regulacija imeti poleg dobrih tudi prav mnogo 
slabše posledice. Uspeh tega nepremišljenega eksperimentiranja je tak: V kolikor je nekaj 
lokalnih interesov pri Cerknici na boljšem, za toliko in verjetno še bolj so sedaj Planinci na 
slabšem; torej je pričakovana gospodarska korist v celoti = 0. 
Sedaj pa poglejmo, kakšne »dobrote« v narodno gospodarskem oziru je gori omenjena osušitev 
Cerkniškega jezera že prinesla in kaj obeta razvoju turizma, ki se je pri nas komaj začel razvijati. 
Poprej silno bogastvo v ribah je danes domala ugonobljeno. Poprej tako znamenita jezerska 
favna in v Sloveniji največja stacija ptic selivk ( race, gosi in druge imenitne ptice so bile poprej 
tu stalne in so tudi gnezdile!). Če se bo še naprej eksperimentiralo in na dosedanji način 
reguliralo, bo vegetacija kmalu padla na nivo kamenite kraške pustote in nezdravih močvirskih 
tal z malarijsko klimo. 
Neverjetno je, kako se na veliko uničuje naše najpomembnejše turistično dobro in kvarijo 
prirodno znameniti kraji! Cerknica z okolico je eden tistih redkih naših krajev, katerim so od 
narave dani tako ugodni pogoji, da bi se lahko tujski promet vršil v vseh sezonah. 
To je spoznal že dunajski velepodjetnik Kuppelwiezer in si svojčas nemalo prizadeval, da bi 
smel ta kraj po svoje preobraziti. 
Ker pa so ga Cerkničani s pretiranimi zahtevami odbili, je odšel in je iz pustih kraških tal in iz 
močvirja ustvaril tujsko prometni raj na Brionskih otokih pri Pulju, ki je bilo kmalu močno 
frekventirano shajališče najpremožnejših in najodličnejših tujcev iz vse Evrope in iz Amerike! 
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Kar se je po nerodnem zamudilo, ko se je nudila pravkar omenjena izredna prilika, da se da 
danes še popraviti. Treba je samo, da se stori, kar zahtevajo potrebe urejenega tujskega prometa. 
Človek kot je bil Kuppelwiezer bi iz Cerknice znal narediti kraj, ki bi samo iz tujskega prometa 
zajemal toliko dohodkov, da bi bila tista revščina, ki jo prinaša slaba plodna zemlja, v primeru z 
zaslužkom od gostov iz tujine prav smešno pičla. 
Zganite se vendar Cerkničani in ne dopustite, da se brezsmiselno uničuje, kar se da pri dobri volji 
preobraziti v stalen vir bogatih dohodkov iz tujskega prometa! 
Za vaš kraj delati reklamo, bilo bi dosti lažje kot za Bled ali druge kraje, saj pozna Cerkniško 
jezero, čudoviti kraški fenomen, do sedaj že vsa Evropa iz svojih šolskih knjig. Uničiti že stoletja 
sloveči fenomen ter za vedno izbrisati iz knjig po vsej Evropi znano turistično atrakcijo, ki nam 
jo upravičeno lahko zavidajo vse sosednje države, bi bil greh, ki nam ga bistreje videči znanci 
pač nikoli nebi oprostili. Mar je Blejcem že kdaj prišlo na misel, da naj bi se njihovo jezero 
osušilo«. 
 
 
ČIŠČENJE MALE IN VELIKE KARLOVICE -  ANDREJ HOČEVAR (1940) 
 
Leta 1940 je Andrej Hočevar z Banske uprave v Ljubljani izdelal podroben načrt »Melioracija 
Cerkniškega jezera«, ki je predvideval popolno ureditev ponorov in regulacijo potokov, vendar 
tudi ta ni pričakoval popolne odprave poplav, ampak le časovno in prostorsko omejene poplave. 
Objavil je podatke o znižanju jamskih tal v Veliki Karlovici za dva metra in pol, 177 m v globino 
jame. V Mali Karlovici pa naj bi tla znižali za 1,2 m in s posegi posegli kar 250 m daleč od 
vhoda v jamo. Odkopavali so nanesen grušč, ilovico in prod, spravljali material iz jame in ga 
odlagali v bregove reguliranih strug na jezeru. Tla v jamah so bila v višini poljske ravnice, proti 
notranjosti pa so polagoma padala, tako da je po 300 m viden že nezasuti profil rova v skali.  
 
 
TORTELINO (1943) 
 
Leta 1943 je Tortelino izdelal »Pregledni načrt izkoriščanja Unice, Pivke in Vipave od Planine 
do morja«, ki je med drugim predvideval tudi popolno osušitev Cerkniškega polja. 
 
 
IDEJE O ENERGETSKEM IZKORIŠČANJU CERKNIŠKEGA JEZERA (1943) 
 
Leta 1943 sta Jagodic in Mlejnik na Tehniški fakulteti v Ljubljani izdelala dve nalogi za 
energetsko izkoriščanje Cerkniškega polja, kjer sta predvidela akumulacijo s površino 1100 ha.  
 
 
V. ŠLEBINGER (1948) 
 
Kmalu po drugi svetovni vojni je Šlebinger pripravil študijo »Vodne sile v Sloveniji«, v kateri 
med drugim predvideva tudi ureditev Cerkniškega polja. Na Gorenjem Jezeru je predvidel 
manjšo hidroelektrarno, ki bi bila z rovom povezana z akumulacijskim bazenom na Loškem 
polju. Vode, ki ponikajo v Rešeto, bi zajezili in jih preusmerili v Karlovico. Na jugozahodnem 
delu Cerkniškega polja bi uredili manjši akumulacijski bazen, regulirali podzemeljski tok proti 
Raku in tako vse vode usmerili proti Rakovemu Škocjanu. 
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GEOLOŠKE IN HIDROLOŠKE RAZISKAVE (1949-1958) 
 
Po naročilu Uprave za vodno gospodarstvo pri URLS so bila v letih 1949 do 1952 v prvi fazi in v 
letih 1954 do 1958 v drugi fazi geoloških, geomehanskih in hidroloških raziskav izvedena na 
Cerkniškem polju naslednja dela: 
 
� Geološko in hidrogeološko kartiranje polja in okolice (Geološki zavod LRS, geolog dr. Mario  

Pleničar), 
� sondažno vrtanje 16 strojnih vrtin, globokih 68,9 do 7 m, z meritvijo vodopropustnosti in 46 

ročnih vrtin v naplavini (Podjetje za globinsko vrtanje – Geološki zavod LRS), 
� hidrološke raziskave (Uprava za vodno gospodarstvo LRS, dr. Franc Jenko, dipl. ing.), 
� geološko in hidrološko kartiranje ozemlja od Zelš do Kalc (Geološki zavod, geolog Anton 

Nosan, dipl. ing.), 
� vrtanje dveh strojnih vrtin z merjenjem vodopropustnosti pri Dolenji vasi (Geološki zavod, 

geolog dr. Mario Pleničar), 
� barvanje ponorov Retje in Rešeta (Hidrometeorološki zavod LRS, geolog Nada Čadeževa), 
� poizkus geoelektričnega ugotavljanja podzemskih tokov (Geološki zavod Ljubljana, Zavod za 

geološka i geofizička ispitivanja NR Srbije: Ferdo Miklič, dipl. ing., Danilo Ravnik, dipl. ing.). 
 
 
PRVI POSEGI ZA ZADRŽEVANJE VODE V SUŠNEM OBDOBJU (1946-) 
 
»Po koncu druge svetovne vojne je zahodni del jezera upravljalo Ribiško društvo Ljubljana 
(RDL), ki si je prizadevalo preprečiti katastrofalne pogine rib ob presihanju Cerkniškega jezera. 
V ta namen so že leta 1946 cerkniški ribiči in vaščani Dolenjega jezera zgradili manjši jez pred 
Rešetom, ki pa se je čez nekaj let podrl. Leta 1956 je RDL pripravilo predlog ribogojne sanacije 
Cerkniškega jezera, v okviru katerega naj bi zgradili manjši zadrževalnik v velikosti 9 ha in jez 
pred Veliko Ponikvo, Malo Ponikvo ter Retjem. S temi posegi bi lahko zadržali vodo tudi v 
sušnem obdobju, koristili pa bi jo lahko tudi za zalivanje kmetijskih površin in napajanje živine.  
Leta 1969 so stari jez obnovili in povišali, ob strani pa so skopali prelivne varovalne jarke, ki naj 
bi ob naraščanju in upadanju vode v požiralni kotanji onemogočili razdiralno prelivanje vode 
preko nezavarovanega ilovnatega nasipa. Problem teh dejavnosti pa je, da se znova odpirajo 
mlajši požiralniki, skozi katere voda odteka, stari požiralniki pa se postopoma polnijo in mašijo. 
Ob takšnih procesih je težko zadržati vodo z jezovi. Kljub temu spoznanju so ribiči leta 1971 
zgradili več manjših jezov z namenom, da bi vsaj nekaj vode zadržali v strugah vodotokov. 
Izkopali in obnovili so tudi jarek ter z nasipi ob Sitarici skušali napeljati vodo do jezu pred 
Suhadolico«. (Habič, 1972) 
 
»Člani Ribiške družine Cerknica (RDC) so po letu 1954 gradili jezove v Rešetu, Ponikvi 
(Stržen), Retju (Lipsenjščica) in Sitarici (Žerovniščica). Da bi preprečili odtekanje vode, so  
uredili umetne jezove iz blata, skal, vej in desk. Nasip je voda kmalu razdrla, leta 1969 pa so 
nasip obnovili in ga povišali, ob strani pa skopali prelivne varovalne jarke. Kljub temu, da je 
jarek zadržal prvo poplavo, je voda kmalu našla novo pot in odtekla iz zajezene struge. Od takrat 
dalje so zgradili številne manjše jezove, s katerimi pa so dosegli le manjše in kratkotrajne 
učinke«. (Habič, 1972) 
 
 
PROJEKT STALNE OJEZERITVE (1950-1954) 
 
Republiški organ za vodno gospodarstvo (Jenko, Mrak, Tancik, Čadež) je v letih 1950 – 1954 
izdelal projekt z naslovom »Vodnogospodarske osnove porečja Ljubljanice«. Na Cerkniškem 
jezeru je bila predvidena izgradnja hidroelektrarne Cerknica, ki bi jo napajala akumulacija 
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Begunje s 3,5 milijona m3 vode, pretočitev Bloščice v Cerkniščico, melioriranje samega polja ter 
postavitev tesnilne zavese pod Cerknico in odvod voda proti predvideni akumulaciji na 
Planinskem polju. Tako naj bi pridobili 2400 ha melioriranih površin. Z rovom od Golobine na 
Loškem polju do izvira Cemuna na Cerkniškem naj bi odpravili poplave na Loškem polju, pri 
Gorenjem Jezeru naj bi bil zadrževalnik, od Cemuna bi vodil melioracijski prekop pod Javorniki 
in skozi Zadnji kraj do Karlovic, od tam dalje pa spet rov proti Planini s pretokom 40 m3/sek. 
 
 
DODATNA REGULACIJA ŽEROVNIŠČICE IN LIPSENJŠČICE (1958)  
 
Leta 1958 je Vodna skupnost Cerknica še dodatno regulirala vodotoka Žerovniščico ter 
Lipsenjščico. 
 
 
PROJEKT STALNE OJEZERITVE  (1965) 
 
Po naročilu Občinske skupščine Cerknica je dr. Franc Jenko leta 1965 izdelal »Idejni projekt 
stalne ojezeritve Cerkniškega jezera«. Bistvo projekta je v izboljšanju vodnih razmer z 
minimalnimi stroški, kar bi dosegli z zajezitvijo glavnih odtočnih kanalov. Trajnejše jezero naj bi 
pospešilo razvoj turizma, omogočilo razmah ribištva in izravnalo vodni režim v porečju Save. 
Načrt je predvideval naslednje variante: 
 
� Nepopolna stabilizacija jezera s presušitvijo povprečno na vsakih 5 let za en mesec (zajezitev 

Karlovic do kote 552 m in pridušenje požiralnosti Jamskega zaliva s 5 na 1 m3/sek.); 
� nepopolna stabilizacija jezera brez občasne presušitve, jezero bi izjemoma presahnilo enkrat v 

30 letih (zajezitev Karlovic do kote 552 m, pridušenje požiralnosti Jamskega zaliva s 5 na 1 
m3/sek ter ponikev v dnu jezera s 13 na 8 m3/sek.); 

� popolna stabilizacija jezera (poleg omenjene zajezitve Karlovic in pridušitve požiralnosti 
Jamskega zaliva bi morali pridušiti tudi požiralnost ponikev v dnu jezera s 13 na 1 m3/sek.). 

 
Stalna ojezeritev je bila utemeljena kot še ena možnost melioracije Cerkniškega jezera, ker bi bili  
popolna osušitev ali akumulacija predragi. Poleg teh hidrotehničnih del, potrebnih za izvedbo 
stalnejše ojezeritve, je projekt predvidel še nekatera dela za zaščito pred poplavami: dva manjša 
nasipa Dolenje Jezero – Dolenja vas in Lipsenj, hkrati z delnim dvigom ustrezne ceste ter 
izgradnjo nove ceste ob vznožju Javornikov. 
Predvideno podaljšanje ojezeritve je bilo oprto na približni račun dotoka in odtoka vode. Ker 
tega ni mogoče neposredno meriti, saj so ob poplavah izviri in požiralniki potopljeni, 
razlikujemo tri stopnje različnih hidroloških razmer: ko je jezero suho, ko je voda v strugi 
Stržena in ko voda preplavi polje in nastane jezero. Za vsako situacijo so upoštevane bistvene 
hidrološke posebnosti in določene pretočne vrednosti, čeprav pretoki niso neposredno merjeni, 
temveč so določeni na podlagi nekaterih teoretičnih izhodišč. Ob prvi situaciji naj bi bil dotok 
približno enak pretokom na izvirih Bistre, spodnje Ljubije in spodnje Cerkniščice. Ob drugi 
situaciji je enako kot pri prvi, le da je treba prišteti še pretok Stržena pri Dolenjem Jezeru. Ob 
tretji situaciji pa naj bi bil dotok enak odtoku v dnu jezera (okrog 13m3/sek), v manjših 
požiralnikih Jamskega zaliva (ocenjeno 5 m3/sek) in v Karlovico (po pretočni krivulji Stržena pri 
Dolenjem Jezeru), k temu pa je treba prišteti ali odšteti še razliko v akumulaciji vode v jezeru. Po 
tej metodi je bil ocenjen dotok na Cerkniško jezero od dveh do 240 m3/sek, za obravnavano 
hidrološko obdobje 1948–1952 pa naj bi znašal srednji pretok 16,4 m3/sek. 
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ZAPISNIK ZBORA VOLILCEV ENOTE DOLENJE JEZERO (1966) 
 
Pri pregledu literature smo naleteli na zapisnik zbora volilcev enote Dolenje jezero, z dne 
29.04.1966. 
»Na zboru je bilo prisotnih 56 volilcev – vaščanov, Andrej Hribljan in Slavko Tornič kot 
predstavnika Občinske skupščine Cerknica, Dr. Jenko kot predstavnik zavoda za raziskovanje, 
predstavniki GG Postojna, ter predstavnik SZ DL Cerknica Lončar Srečo. V imenu predsednika 
Skupščine občine Cerknica Kavčič Franc-a, ki je bil opravičeno odsoten, je zbor volilcev vodil 
Andrej Hribljan. 
Glavna točka dnevnega reda je bila seznanitev občanov z dosedanjimi raziskavami Cerkniškega 
jezera  - njegova realizacija in gospodarsko izkoriščanje.  
Dr. Jenko je na sestanku najprej opisal zgodovino Cerkniškega jezera in zadnje poizkuse, ki so 
bili storjeni na tem področju. Vaščanom je predočil prvotni načrt osušitve Cerkniškega jezera. 
Menil je, da bi bila osušitev Cerkniškega jezera prevelika investicija. Za tem je volilce seznanil z 
zadnjim načrtom, ki ga predlagajo turistične organizacije na tem področju. Dr. Jenko je ideje 
načrta podkrepil z možnostjo, da bi Cerkniško jezero ostalo v sedanjem stanju – poplavljeno. Ker 
gre tu za stalno poplavljenost Cerkniškega jezera bi bilo potrebno na zahodni strani  Cerkniškega 
jezera, to je proti Karlovici, zabetonirati glavne požiralnike kot so: Svinjska jama, Narti, Mala 
Karlovica in druge. Pred Veliko Karlovico bi bilo potrebno napraviti zapornice, katere naj bi 
zadrževale vodo na nivoju kote 551 in to vse letne čase. Med drugimi je zatrjeval, da bi bila 
osušitev Cerkniškega jezera gospodarsko neutemeljena in zato ta prvotni načrt, ki je bila želja 
volilcev – ne pride v poštev. Omenil pa je, da bo v prihodnje najvažnejši glas volilcev, za kateri 
načrt se bodo odločili. 
Franc Mulec je predlagal, da bi nivo vode dal znižati na ta način, da bi poglobil strugo /Stržen/ 
pri kraju Ušiva loka. Dr. Jenko je zatem pojasnil, da je osušitev Cerkniškega jezera tehniško 
izvedljiva, toda ekonomsko nerentabilna, ker so znanstveniki tako ugotovili. 
Martinčič Jože je omenil, da je že z delno melioracijo, ki jo je izvajala Vodna skupnost pred 
drugo svetovno vojno bilo veliko storjenega, v prid zemljišč, ki so bila do sedaj stalno 
poplavljena. 
Dr. Jenko je dejal, da naša družba ne bi bila pripravljena dati nikakršnih sredstev niti za delno 
niti za popolno osušitev Cerkniškega jezera.  
Večina volilcev je zatrjevala, da se je zadnjih nekaj let voda predolgo zadrževala predvsem 
zaradi tega, ker so požiralniki zamašeni. Franc Mevec je nadaljeval razpravo in je za slabši odtok 
vode v zadnjem času krivil ribiče, ki so postavljali nasipe pred glavnimi požiralniki in jih s tem 
tudi delno mašili.  
Mnenje volilcev je bilo, da naj bi Cerkniško jezero delno osušili nikakor pa ne poplavili. Dr. 
Jenko je očital volilcem, da je to njihovo mišljenje zelo ostarelo in zato želja vaščanov 
neuresničljiva. 
Janez Kebe se je zanimal za nasip, kje bi stal pri eventuelnem poplavljenem Cerkniškem jezeru. 
Dr. Jenko je odgovoril, da sta dve možnosti in to prva, da bi bila višina vode nad že obstoječim 
nasipom, druga, da bi bila voda nižja od višine vasi Dolenje Jezero /kota 553/. Leskovec Franc je 
vprašal, če je ta načrt že dokončno sprejet. 
Hribljan Andrej je odgovoril, da je ta varianta načrta le predlog dan v razpravo in bodo o njem 
odločali volilci te enote, kakor tudi volilci ostalih področij na območju Cerkniškega jezera in 
prav tako Občinska skupščina Cerknica. 
Viktor Kebe se je zanimal, kakšni naj bi bili življenjski pogoji prizadetih vaščanov in pri tem 
mislil predvsem kmetovalce. 
Dr. Jenko je odgovoril, da bi se po tem načrtu morali kmetje preusmeriti k turizmu in skoraj 
opustiti kmetijstvo. 
Mevec Franc je omenil dejstvo, da je bilo predloženih že veliko načrtov o osušitvi Cerkniškega 
jezera, kakor tudi o zajezitvi. Toda do sedaj ni še nihče vprašal za mnenje prizadetih vaščanov, ki 
bi pravzaprav morali odločati o usodi Cerkniškega jezera. Zatem je tudi posredoval mnenje 
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prisotnih volilcev z dne 28.04.1966, ki so absolutno proti stalni poplavitvi Cerkniškega jezera in 
tudi predložil protestno pismo s podpisi vseh prizadetih vaščanov te enote. Prav tako so volilci te 
enote proti vsaki zajezitvi jezera, ker smatrajo, da imajo še vedno pravico do parcel, od katerih 
plačujejo obveznosti. Vaščane moti tudi bojazen, da bi prišlo do velikih poplav, ki so že bile pred 
leti. Volilci se med drugim zavzemajo za važnost in tudi sloves presihajočega Cerkniškega 
jezera. 
Končno so volilci zahtevali, da morajo biti pravočasno obveščeni in tudi prisotni /vsaj 
zastopniki/ kadar se bo odločalo o usodi Cerkniškega jezera. 
Tornič Slavko je pojasnil volilcem, da bo celotni načrt o Cerkniškem jezeru obrazložen vsem 
volilcem na območju Cerkniškega jezera in v prihodnje bodo tudi predlogi vseh volilcev 
upoštevani. 
Mevec Franc je rekel, da se nekaj podobnega dogaja z ribištvom na Cerkniškem jezeru. Namreč 
še pred leti so vaščani na tem območju imeli pravico do ribolova, medtem ko je sedaj Ribiška 
organizacija absolutni gospodar rib in ribištva na Cerkniškem jezeru.  
Andrej Hribljan je zagovarjal mnenje vaščanov in predlagal, da morajo biti v prihodnje kontakti 
z vaščani prizadetega področja pristnejši in pogostejši.« 
 
 
PREDLOG ZA ZAVAROVANJE SLOVENSKEGA KRASA (1966) 
Rok Golob, Varstvo narave V, 1966. 
 
»Že nekaj časa je minilo, odkar se je rodila misel za zavarovanje nekaterih kraških znamenitosti 
v Sloveniji, oziroma ustanovitev kraškega pokrajinskega rezervata ali narodnega parka. Že v 
času kraljevine Jugoslavije so se posamezniki trudili zavarovati nekatere podzemske jame v 
Sloveniji. V starih dopisih upravi Dravske banovine beremo o raznih predlogih in poizkusih, 
katerih namen je bil ohraniti nekatere kraške jame v prvotni obliki. 
Prizadevanja posameznikov, zbranih v Muzejskem društvu (odsek za varstvo prirode), Društvu 
za raziskovanje jam iz Ljubljane in nekaterih drugih društev so obrodile uspehe, saj so med leti 
1920 do 1940 tedanje oblasti razglasile kraške jame za zavarovane naravne znamenitosti, v 
katerih je bilo prepovedano vsako poškodovanje jamskega inventarja, kakor tudi vsakršno 
odnašanje kapnikov ali drugega jamskega materiala iz jame. 
Zavod za spomeniško varstvo SRS se je leta 1966 odločil oživiti prizadevanja za zavarovanje 
slovenskih kraških jam, ki so ostale po drugi svetovni vojni nezavarovane in je bila njihova 
ohranitev v prvotnem stanju prepuščena posameznim organizacijam, ki so s temi jamami 
upravljale in gospodarile.  
Izjema na našem območju je bil Rakov Škocjan, ki je bil leta 1949 zavarovan s posebno odločbo. 
Leta 1951 pa so bile z odločbo zavarovane tudi vse jamske živali. Odločba prepoveduje lov, 
uničenje, odnašanje ali drugo odtujevanje jamske favne. 
Pobuda o zavarovanju kraških jam in kraškega območja je vsebovala dve pomembni stališči: 
- zavarujejo naj se naše najbolj znane in najpomembnejše jame, ki se odlikujejo z veličastnimi 
vhodi pestro in bogato zakopanostjo, zanimivimi hidrografskimi lastnostmi, posebno globino in 
drugimi posebnostmi; 
- ustanovi naj se tako imenovane »kraške parke« z večjo ali manjšo površino, na kateri lahko 
najdemo večje število zanimivih kraških pojavov. Taka oblika varstva bi poleg jam zavarovala 
tudi druge kraške posebnosti, kot so vrtače, koliševke, škraplje in druge. 
Za zavarovanje sta bila predlagana Vzhodni  in Zahodni kraški park. Vzhodni kraški park naj bi 
obsegal Planinsko polje, Postojno in Cerkniško jezero, Zahodni kraški park pa naj bi obsegal in 
zavaroval okolico Divače z Vremščico in južni del okolice Sežane. 
Na tem mestu ne smemo pozabiti, da se v tem času načrtuje projekt stalne ojezeritve Cerkniškega 
jezera in izraba vodne sile za pridobivanje električne energije. Izgradnja pregrade v Veliki 
Karlovici, izgradnja zapornice in betonskega povezovalnega rova Nove Karlovice  ter tesnjenje 
Male Karlovice ter Nart pa je bilo dokončano že leta 1969. 
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Na območju Cerkniškega jezera se večno prepleta boj za osušitev ali ojezeritev jezerskih voda z 
vzporedno bitko, ki naj bi Cerkniško jezero in njegovo okolico zavarovala kot naravno in 
kulturno dediščino.« 
 
 
NOV POSKUS »PREUREDITVE« CERKNIŠKEGA JEZERA  
Stane Peterlin, Proteus, št 2 , 1967 – 1968 
 
»V bližnji preteklosti smo bili večkrat priča poskusom, da bi iz Cerkniškega jezera »nekaj 
napravili«. Pred zadnjo vojno, zlasti v letih okrog 1935 do 1937, so po projektu inž. Kočevarja 
skušali Cerkniško jezero spremeniti v veliko kmetijsko območje. Zato so urejali struge, 
povečevali požiralnike in sploh skušali napraviti vodam krajše in širše poti za odtok. Poplavo ali 
jezersko obdobje naj bi kar se da skrajšali, če jezera že ni bilo moč popolnoma osušiti. Rezultati 
teh prizadevanj pa so bili zaradi muhastega kraškega sveta prav neznatni. 
Po vojni je neukročeno jezero zamikalo zlasti hidroenergetike, ki so ga skušali spremeniti v 
vodni zbiralnik, ga povezati s Planinskim poljem, oziroma z vodami ljubljanskega barja. To so 
že znani in še vedno prisotni načrti o akumulacijski hidroelektrarni na Planinskem polju, katere 
strojnica bi bila nekje blizu Vrhnike. 
Zadnja leta je največ slišati o trajni ali vsaj podaljšani ojezeritvi Cerkniškega jezera, to je ravno 
nasprotno od tistega, za kar so se trudili pred vojno. Leta 1964 je prišel v javnost načrt inž. 
Kerina in dvignil veliko prahu. Po njegovem bi namreč Cerkniško polje razdelili na več z nasipi 
ločenih »kaset«. Vsaka od njih bi imela poseben vodni režim, med seboj pa bi bile povezane z 
zapornicami in črpalkami. Burne razprave niso privedle do zadovoljive rešitve, pomislekov je 
bilo preveč. 
Letos poleti smo izvedeli za nov načrt, ki ga je projektant dr. F. Jenko pripravljal že več let, in po 
katerem bi skušali z razmeroma majhnimi posegi podaljšati sezonsko vodno obdobje. Poskus bi 
predvidoma trajal tri leta, v grobem pa bi izgledal takole: 
Odtok v Veliki in Mali Karlovici bi do višine 552 m nadmorske višine zazidali in jih opremili z 
zapornicami. Poleg tega bi v bližini jame Rakovski mostek napravili umeten predor, prav tako z 
zapornicami in ga povezali s sistemom podzemskih jam Velike Karlovice. Na ta način bi lahko 
zadrževali visoke vode, ki odtekajo skozi obe Karlovici in Svinjsko jamo, ter za nekaj tednov ali 
mesecev podaljšali v poletje. Če bi se pojavila nevarnost, da bi ob deževju zaradi oviranega 
odtoka jezero čezmerno poplavilo, bi zapornice pravočasno odprli in omogočili vodi največji 
možni odtok. Zagovorniki poskusa poudarjajo, da bi s podaljšanjem jezerskega obdobja samo 
obnovili stanje, ki je bilo pred poskusi melioracij med obema vojnama. Projekt navaja več 
prednosti, ki bi jih prineslo časovno podaljšano jezero, pri tem pa ga podpira tudi SO Cerknica. 
Po njihovem naj bi se povečal turistični priliv, obogatil naj bi vodno in ptičjo favno, kar je spet 
povezano s pospeševanjem lovnega turizma, poleg tega pa bi spremenjeni vodni režim ugodno 
vplival na hidrološke in energetske razmere vse do Djerdapa. 
Če na vse omenjene posege gledamo s stališča ohranitve naravne znamenitosti, med katere prav 
gotovo Cerkniško jezero sodi, saj je že od Valvasorja naprej znano znanstvenemu svetu. Služba 
za varstvo narave je na prošnjo investitorja izdala soglasje k nameravanem triletnem poizkusu, 
vendar pod pogojem, da naj se poprej zbere čim več podatkov o današnjem naravnem stanju in 
naravnih razmerah na Cerkniškem jezeru. Na jezeru pa naj se omogoči spremljanje poizkusa tudi 
z naravovarstvenega stališča in da se v primeru, če bi se pokazale škodljive posledice, poskus 
nemudoma prekine. Mnogi strokovnjaki in ljubitelji narave imajo kljub temu še precej 
pomislekov. 
Tako smo na sestanku, ki ga je dne 23. septembra 1967 sklical Zavod za spomeniško varstvo 
SRS in nanj povabil poleg projektanta še vrsto priznanih strokovnjakov, slišali zaskrbljujočo 
napoved prof. Pavla Kunaverja, da bi zapiranje Velike in Male Karlovice lahko povzročilo 
osušitev Zelških jam v Rakovem Škocjanu, tega pa varstvena služba v nobenem primeru ne sme 
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dopustiti. Kolikor se bo pokazalo, da ima poskusna ojezeritev neljube posledice na naravne 
znamenitosti, potem po treh letih soglasja ne bo mogoče podaljšati.« 
 
 
NEKAJ PROBLEMOV OB POIZKUSU OJEZERITVE CERKNIŠKEGA JEZERA 
Pavel Kunaver, Proteus št. 4-5, leto 1967-68  
 
»K članku »Nov poskus ojezeritve Cerkniškega jezera«, ki ga je napisal v 2. številki letošnjega 
Proteusa  konservator Stane Peterlin iz zavoda za spomeniško varstvo SRS, moramo dodati nekaj 
pojasnil. 
Na sestanku, ki ga je 23. septembra tega leta sklical  Zavod za spomeniško  varstvo SRS, žal ni 
bilo zastopnikov I. O. Društva za raziskovanje jam Slovenije in Inštituta za raziskovanje Krasa 
SAZU, ker so bili takrat v tujini. Če bi bili navzoči, bi diskusija vsaj deloma potekala nekoliko 
drugače. Zavod za spomeniško varstvo bo od tam naknadno dobil nekatera važna pojasnila. 
Ljubitelje edinstvenega Cerkniškega jezera pa bodo nekateri problemi gotovo zanimali. 
Konservator  Peterlin omenja mojo >> napoved <<, da bo delna zazidava največje ponikalnice 
Velike Karlovice imela verjetno za posledico delno osušitev gornje polovice Rakovega Škocjana. 
To bi se tudi zgodilo, če bi dobival Rakov Škocjan pri Zelških jamah vodo v glavnem samo po 
Veliki Karlovici. 
Mlajši jamarji poznajo podzemeljski svet okoli Cerkniškega jezera dosti boljše kakor najstarejša 
jamarska generacija. Pred l. 1914 smo prišli po Veliki Karlovici le nekaj 300 m daleč, do prvega 
sifona. Med obema vojnama so v Veliki Karlovici razstrelili nekaj ovir  in smo prišli še okoli 
1100 m daleč, po drugih ponikvah   pa malone še nikamor. Mlada generacija jamarjev, ki šteje v 
svojih vrstah precej odličnih znanstvenikov, pa je dognala in raziskala povezan podzemeljski 
sistem Velike in Male Karlovice ter odkrila tja proti Rakovem Škocjanu že okoli 5600 m dolg 
sistem podzemeljskih rovov, po katerih se odteka velik del vode proti Rakovem Škocjanu. 
Dognali so da bi lahko z odkopavanjem lahko prišli še na drugih krajih iz  rovov Velike 
Karlovice na breg Cerkniškega jezera, če bi odstranili materjal, ki pokriva ponikve in rove, 
katere je Cerkniščica v minulih dobah polagoma zasula. 
Nekatera dognanja so jamarji objavili v speleoški reviji >>Naše jame<<, ki pa silno redko izhaja 
in jo žal malo ljudi bere. Velika dela, ki so jih jamarji v zadnjih letih objavili, pa so širši javnosti 
nepoznana. 
Ko smo dne 5.novembra 1967, torej dober mesec po omenjenem sestanku imeli člani I. O. 
Društva za raziskovanje jam Slovenije sejo, je dr. Habič, v. d. direktorja Inštituta za raziskovanje 
krasa SAZU, na osnovi najnovejših raziskovanj v podzemlju za ponikvami v Jamskem zalivu 
Cerkniškega jezera izrazil mnenje, da po zajezitvi Velike Karlovice ne bo trpel Rakov Škocjan. 
On in drugi jamarji, ki so raziskovali tam okoli, so mnenja da bo Rakov Škocjan imel po 
zajezitvi V. K. morda več vode kakor sedaj! Utemeljitev: pod dalj časa trajajočim pritiskom vode 
stalnejšega jezera se bodo začele posebno stare zasute ponikve, ki jih je od suhega zaliva pod 
Zelšami do notranjosti Jamskega zaliva več, na novo odpirati, pa tudi vsaj po Mali Karlovici bo 
odteklo več vode kot sedaj! 
Kdor se potrudi sedaj v bližino Rakovega Mostka, kjer so odkopali za bodočo zatvornico mnogo 
materiala,  bo strmel, kako razdejan in narušen je breg tega dela Cerkniškega jezera.  
S tem seveda problemi ojezeritve Cerkniškega jezera niso rešeni. Zato bo treba po zajezitvi 
Velike Karlovice opazovati jezero samo in bližnjo in daljno okolico tja do samega Planinskega 
polja. 
Problemov je več: 
1. Če se bodo odprle stare ponikve proti Veliki Karlovici, ali ne bodo stroški za gradnjo jezu v 
Veliki Karlovici in zatvornici pri Rakovem Škocjanu odveč? Pojave v gornjem delu Rakovega 
Škocjana bo treba dobro opazovati. 
2. Če je bila pozimi voda normalno visoka , je Stržen malone po vsej dolžini jezera  doslej 
obdržal svoj tok nezamrznjen in nudil odprte vode in plitvin tisočem vodnih ptic hrano in 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 53

zavetje, ker so imele prek ostale zamrznjene površine pregled. Če pa bo jez v Veliki Karlovici 
venderle deloval, kakor pričakujejo, kako bo pozimi s tem ptičjim >>sanktuarijem<<, vsaj od 
Goričice navzdol? 
3. Zanimiv problem je tudi v tem: Cerkniško jezero je obstojalo tudi, preden je Cerkniščica 
nanosila več kvadratnih kilometrov  obsežni vršaj. Ob njem so sedaj trije najobsežnejši sistemi 
vertikalnih ponikev: Retje, Vodonos in Rešeto. Srednji je posebno važen. Voda po teh ponikvah 
v veliki meri odteka neposredno na Ljubljansko barje. Upoštevanja vredne so trditve, da so pod 
vršajem stare, sedaj zasute ponikve. Če bo jezero dolgotranejše, ali se bodo začele odpirati, saj 
do roba vršaja, te stare ponikve, in bo vedno več vode začelo odtekati neposredno  proti 
Ljubljanskem barju? Vredno bi bilo opazovati tudi to! 
4. Množina vode, ki odteka iz Cerkniškega jezera skozi Rakov Škocjan, vpliva seveda tudi na 
vodno stanje na Planinskem polju. V Rakovem Škocjanu ponika voda proti Planinskem polju na 
treh krajih: 
V mogočni Tkalci jami ponikuje glavna množina vode, ki je pritekla po raznih izvirih 
Cerkniškega jezera. V suši pa ta tok presahne. 
Tudi v suši delujeta dve ponikvi: ena na levem bregu, druga pa razčlenjena med obrežnim 
skalovjem na desnem bregu Raka tik pred Velikim naravnim mostom. 
Izviri te vode so na Planinskem polju bolj zapleteni: 
Voda iz Tkalce jame se v podzemskem sotočju izliva v podzemno Pivko v Planinski jami. 
Voda iz ponikve pred Velikim naravnim mostom izvira kot Malenščica na Planinskem polju. 
V Planinski jami pa so v tako imenovanem Rakovem rovu dognali, da se del vode iz te jame 
prelije v izvire Malenščice. 
Da pa je vsa zadeva še bolj zapletena, priteka pri izvirih Malenščice na dan tudi čista pitna voda, 
verjetno iz Javornika.  Izvire pitne vode Malenščice  oklepajo podzemski tokovi vode, ki se na 
koncu Rakovega Škocjana cepi v tok proti Planinski jami, ter tok ki priteče neposredno v 
Malenščici na dan. Torej mora voda z Javornika, ki stoji južno od teh podzemskih tokov teči pod 
ali nad njimi. Kako se bodo obnašali izviri na Planinskem polju po ojezeritvi Cerkniškega jezera 
pa je veliko vprašanje in neznanka. 
Ostane še problem turizma v Cerkniški kotlini. Zdi se mi, da se tam še vedno ne zavedajo, 
kakšen svetovno znan in slaven pojav je Cerkniško jezero. Takšno kot je, slovi po svetu. Čim 
trajnejše bo poplavljeno, tem bolj bo splahnela njegova slava. Cerkniško jezero ljudje premalo 
poznajo glede na njegove posebnosti, kakršnih ni daleč okoli po svetu. Spremembe iz tedna v 
teden iz dneva v dan, podzemski izviri, več vrst podzemskih ponikev, bogato živalstvo ob času 
normalne in visoke poplave. Odmaknjen od prometa ravno v najlepših in najintimnejših predelih, 
velikanski gozdovi in tišina, ogromne podzemske jame, ki so pogoj za zunanje poplave in 
svojevrstna lepota ob vsakem času. 
Cerkniško jezero zahteva nekoliko razumevanja, ker ima samo njemu lastno, posebno, skoraj 
skrivnostno življenje …… 
Storite vse, da bo postalo Cerkniško jezero znano, da ga bodo razumeli, da bodo znamenitosti 
dostopne. Ohranite ga v njegovi stari slavi, ohranite tišino, ki jo iščejo ljudje in na mestih kjer 
šepeta tišina postavite klopi. Ob bregovih izpeljite stezice in ne cest.  Jezero bo takšno, kakršno 
je razumljivo v svoji posebnosti in drugačnosti.« 
 
 
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD IN ŠTUDIJA O RAZVOJU TURIZMA NA 
OBMOČJU CERKNIŠKEGA JEZERA (1966) 
 
Gradivo, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, datiran v leto 1966, ima delovni naslov 
»Cerknica, Prostorsko – turistična izraba stalnega Cerkniškega jezera in območja SOB 
Cerknica.« 
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PROJEKT RAZVOJA TURIZMA Z DELOVNIM NASLOVOM »GORNJI JADRAN«  1968  
 
V skladu s konceptom »trajnega« Cerkniškega jezera so to jezero vključili v projekt Gornji 
Jadran in izdelali načrt zazidave oziroma razvoja turistične cone Cerknica–Dolenje Jezero–Otok. 
V njej naj bi zgradili 1000 turističnih postelj. Turistična ponudba naj bi slonela predvsem na 
jezeru: kopanje, plovila na lastni pogon, veter, motor, lov in ribolov, drsanje ipd. Vse gradnje, 
komunikacije in turistične naprave naj bi računale z jezersko gladino v višini 552,5 m. Vendar so 
tudi pri tem projektu še računali z nihanjem vodne gladine in celo eventualno presahnitvijo, kar 
potrjuje planiranje sistema plovnih kanalov, ki naj bi omogočali promet po vodi v večjem delu 
sezone, ter sistema bazenov – pontonov z jezersko vodo (Kranjc, 1986).  
Stalna ojezeritev naj bi pripeljala tudi do razcveta ribištva, na enem hektarju naj bi ulovili kar do 
150 kg rib. Dno jezera bi morali očistiti grmovja, saj bi le tako lahko organizirali ribolov z 
vlečenjem mrež (Jenko, 1965). 
 
 
POSEGI MED LETI 1968 IN 1972 
 
»V letih 1968 in 1969 so zabetonirali vhod v Malo Karlovico do stropa, Veliko Karlovico pa so 
nekaj metrov za vhodom pregradili z betonskim jezom približno do polovice s prelivom v višini 
551 m, s čimer so omogočili prelivanje le ekstremno visokih voda. Pri požiralniku Rakovski 
mostek so izvrtali dobrih 30 m dolg rov s premerom 3,7 m, ki vodi do Blatne dvorane Velike 
Karlovice. Pri vhodu so postavili železno zapornico s pripravo za ročno dviganje in spuščanje. 
Leta 1970 je bil izdelan projekt tesnjenja posameznih požiralnikov v Jamskem zalivu od Nart do 
Male Karlovice v dolžini več kot en kilometer. Popolna zatesnitev bi bila zaradi visokih stroškov 
neizvedljiva, pa tudi sicer problematična. Zmanjšala bi se že tako omejena možnost odtoka 
visokih voda, ki po močnejših nalivih hitro napolnijo jezero do kritične višine, kar je potrdila 
visoka voda spomladi 1972, ko je bil zaradi zajezenih Nart in Karlovice precej manjši minimalni 
odtok, in to kljub odprti zapornici ter predvideni večji požiralnosti umetnega rova v Veliko 
Karlovico. Tedaj se je jasno pokazalo, da je treba spremeniti koncept nadaljnjega zajezevanja 
odtoka iz jezera.« (Kranjc, 1986) 
»Požiralnost Jamskega zaliva se je z zajezitvijo Karlovic in Nart znatno zmanjšala, in sicer pri 
koti 549,5 m od 36 na 11 m3/sek. Pri višjih in nižjih vodostajih pa je bil učinek zatesnjevanja 
znatno manjši. Med gladino 550 in 549 m je požiralnost torej zmanjšana za 70%, pri gladini 
548,5 m pa le še za 50%. Tako so se potrdile izkušnje z Nikšičkega polja iz leta 1962, ko so 
ugotovili, da kraškega polja pač ni enostavno zatesniti, saj se vedno znova odpirajo novi ponori.« 
(Breznik, 1980) 
»Strokovna obravnava idejnega projekta je opozorila na vrsto neznank in predpostavk, zato je 
bilo sklenjeno, da bo treba po postavitvi zapornice nekaj let opazovati in spremljati dogajanja na 
Cerkniškem polju, preden bi začeli s turističnim urejanjem in izkoriščanjem. S tem je bil projekt 
stalne ojezeritve preimenovan v Poskusno zajezitev ponorov, in ta naj bi trajala tri leta. Poskusna 
zajezitev nekaterih glavnih požiralnikov in ponorov na Cerkniškem jezeru, ki je bila izpeljana v 
letih 1969 – 1972, je dokazala, da se s tako zajezitvijo oziroma mašenjem v resnici zmanjša 
odtok iz jezera, vendar je ta zajezen predvsem pri srednjih in visokih vodah, poplava oziroma 
jezero se s tem v običajnih okoliščinah sicer časovno podaljša, ob suši pa še vedno presahne.« 
(Habič, 1973) 
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GRADBIŠČE NA CERKNIŠKEM JEZERU JE OŽIVELO 
D. Mazi, Brestov obzornik (letnik II, 30 september 1968, št.12) 
  
»Delavci SGP Gradišče so že nekaj metrov v podzemnem tunelu, vendar jih močno ovira pri 
delu stalno deževje. Tunelska dela izvaja posebna skupina delavcev gradbenega podjetja 
Primorje iz Ajdovščine. 
Projekt stalne ojezeritve  Cerkniškega jezera predvideva zabetoniranje Male in Velike Karlovice 
pri Rakovem mostku, nov vodni tok v podzemlje pa naj bi bil opremljen z zapornicami. Na ta 
način bo vodni tok obšel ožine v Veliki Karlovici in pridobil štiri metre padca. Velika Karlovica 
je doslej požirala 32 kubičnih metrov vode na sekundo, novi vtok pa bo imel požiralnost 40 
kubičnih metrov na sekundo. 
Za kasnejše popolnejše tesnjenje Cerkniškega jezera je predvideno že zacementiranje  največjih 
ponikalnic Jamskega zaliva, delno Rakovega mostka, Svinjske jame, Kamenja in Nart. Pozneje 
morda tudi Rešeta, Vodonosa, Retja, Ponikve in Levišč. 
Ker denarna sredstva še niso zagotovljena za popolno dograditev vseh objektov na Cerkniškem 
jezeru, bo v letošnjem letu SGP Gradišče zgradilo le predor, ki bo dolg 30 metrov. Ta dela bodo 
veljala okrog 40 milijonov starih dinarjev, prav toliko pa je v letošnjem letu tudi razpoložljivih 
sredstev. 
Gradbeni odbor predvideva, da se bodo vsa dela zaključila v prihodnjem letu, ko bi vgradili pred 
predor železno zapornico in zabetonirali Veliko in Malo Karlovico.« 
 
 
ZAPORNICA DELUJE 
T. Kraševec, Brestov obzornik, 28. februar 1969 X, št 29 
 
»10. januarja leta 1969 so delavci SGP Gradišča v Cerknici prvič spustili zapornico pred novo 
izkopanim rovom blizu Velike Karlovice na Cerkniškem jezeru. Gladina jezera je bila na koti 
549,70 metra. Da bi imeli bolj nazorno predstavo, naj povem, da je bilo 70 cm vode na travniku 
pred Veliko Karlovico ali pred novim rovom. 
Skromno deževje je potem omogočilo, da se je gladina jezera do 19. januarja dvignila za 58 
centimetrov. Ob tolikšni vodi pa je bilo treba izmeriti pretok oziroma odtok vode skozi novi 
odtok. To so opravili 19. januarja in sicer tako, da so dvignili zapornico, nato pa so strokovnjaki 
Hidrometeorološkega  zavoda SRS iz Ljubljane merili odtok vode v podzemlje pri novo zgrajeni 
zapornici. Zapornico so potem zopet zaprli, da bo poskus ojezeritve tekel normalno. Spomladi bo 
potrebno meriti odtok vode še dvakrat na drugih kotah vodostaja Cerkniškega jezera.« 
 
 
ROKE PROČ OD CERKNIŠKIH VODA! 
Pavel Kunaver – Delo 18.11. 1969 
 
»Odločen poseg v idiliko Cerkniškega jezera: največja oskrumba slovenske narave. 
Leta 1970 bo leto varstva narave. Slovenija pa bo vstopila v to leto s sramotnim delom. Od 
davnih časov po vsem kulturnem svetu znano Cerkniško jezero bo spremenila iz edinstveno 
lepega, neprestano se spreminjajočega, nenavadno jasno in ostro funkcionnirajočega 
presihajočega jezera v umetno, malone trajno jezero!  
Pred menoj leži »Separatum Actes du Ive congres international de speleologie en Yougoslavie« s 
člankom »Umbilding des periodischen Sees von Cirknica in einen ständigeren See«. (Preobrazba 
presihajočega Cerkniškega jezera v trajno jezero avtorja Franc Jenko.) 
Kaj se je in kaj se bo zgodilo? Pred približno dvema letoma je odbor znanstvenikov in Zavoda za 
spomeniško varstvo Občini Cerknica dovolilo poizkus delne zajezitve jezera za tri leta pod 
pogojem, da narava in bistvo presihajočega ne bi trpela, saj je Cerkniško jezero zaradi gotovih 
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pojavov tudi v svetovnem merilu nenadomestljivo in nenadkriljivo, ter v poseben ponos naši 
najožji in širši domovini.« 
 
 
BETONSKI ČEP – SRAMOTNI ŽIG. 
 
»Tri velike rane pa so že zadane. 
- Največja ponikva, veličastna velika Karlovica, glavni vhod v podzemlje v tem okolišu, je 
dobilo betonski čep. Nikoli več ne bomo gledali edinstvenega prizora, mogočne reke jezerske 
vode ki dere iz jezera naravnost v skalno steno in naprej v temno podzemlje. Verjetno sem precej 
več kot tisoč dijaki v teku šestdesetih let bil pred tem prizorom. Betonski čep v Veliki Karlovici 
je sramoten žig, ker nismo znali zavarovati tega fenomena svetovnega pomena! 
- Zabetonirana je tudi sosednja, prav tako slikovita Mala Karlovica. 
- Tik pred zgraditvijo je zatvornica pri razširjeni ponikvi.  
Dovoljena je bila začasna pregrada, ki bi jo lahko odstranili, če bi štab določenih znanstvenikov 
v treh letih ugotovil, da je začasno zadrževanje vode škodljivo bistvu presihajočega jezera. 
Nihče od MERODAJNIH ni dovolil zapreti Malo Karlovico! Nihče ni niti dovolil niti predvideval 
takega razdejanja kakor ga je ustvarila graditev »varnostne zatvornice«. 
Posledice, ki jih opisuje in zagovarja Franc Jenko: 
Poplavljenih bo 22 kvadratnih kilometrov jezerskega dna, višina poplave bo tolikšna, da bo 
poplavljena tudi cesta od Dolenjega jezera do Goričice in dalje v Otok. Zgrajena bo nova cesta 
od Dolenje vasi ob vsem do sedaj nedotaknjenem bregu na severu in severozahodu jezera 
(Javornikov). Zrasli bodo hoteli in počitniške hišice, sledil pa bo val tujskega prometa, vodni 
športi, kopanje, lov in ribolov. 
Jezero sedemkrat večje od Bohinjskega jezera. Urejeni odtok Cerkniških voda pa bo blagodejno 
vplival na elektrarno v Đerdapu! 
Jezero je preplitvo! 
Osramotili se bomo ker bomo prekinili delovanje najbolj znamenitega presihajočega jezera na 
svetu! Ob zadrževanju vode bomo prekinili izredno pomembno daljše sušno obdobje. Trajno 
poplavljanje bo povzročilo hitrejše zaraščanje in dviganje že itak plitvega jezerskega dna! 
Največja globina jezera je samo 13 m! Smešno je primerjanje po svoje prav tako edinstvenega  
lepega Blejskega in Bohinjskega jezera s Cerkniškim jezerom. 
Cerkniško jezero pa je med vsemi drugimi presihajočimi jezeri najbolj izrazito in plitvo kraško 
jezero! Kilometre daleč in na široko je dno teh 22 kvadratnih kilometrov velikega jezera le nekaj 
decimetrov globoko! Ob daljšem zadrževanju vode pa bo le še več in trave raslo iz malone 
nevidne vode! 
Posebno čudno mnenje ima Franc Jenko o poučenosti Slovencev, ko trdi, da bo majceno 
Cerkniško jezero z nekaj stotinami kvadratnih kilometrov porečja ugodno vplivalo na mogočno 
Donavo in daljni Đerdap! Donava  ima vendar 817.000 km 2 veliko porečje! 
Da je za trajnejšim jezerom v ozadju  trajno jezero, priča stavek  na 307 strani omenjenega 
članka. Tu piše o velikem dobičku ob trajnem jezeru! 
Rešitev za Cerkniško jezero in Cerknico je le v naslednjem: Nobenih poskusov s tem naravnim 
spomenikom svetovnega slovesa! Proglasitev dela jezera od vključno Pograjščakov ali Jamskega 
zaliva za naravni park, - ob dovoljitvi že tako neškodljive košnje, paše, lova in ribolova. 
Proglasitev za naravni park bi v svetu naredila mnogo večji odmev, kakor še kakšna cesta ob 
jezeru. 
Cerkničani! 
Potrebno je le še parkirišče in sodobno gostišče na Otoku, Dolenjem jezeru in v Dolenji vasi ter 
prepoved izgradnje vsake ceste od Jamskega zaliva do Zadnjega kraja, kajti cesta ob jezeru bi 
kvarila naravo. 
Jasno in previdno pa odkažite kraj za zidanje počitniških hišic.  
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Cerkničani zavedajte se, kakšen biser vam je podarila narava! Ne pokvarite ga! V velemestih 
buči in hrumi življenje, ljudje pa bolj in bolj hite v tišino in lepoto narave. Storite tako kakor v 
zadnjih letih delajo velike države, zadnja področja prvobitne narave po eni strani ščitijo pred 
vdorom hrupne civilizacije, na drugi pa s stezami in kažipoti odpirajo ta zavetja miru, tišine in 
naravne lepote.  
Če se bo nadaljevalo delo, nakazano v omenjenem članku v uvodu, pa nam bo leto Varstva 
narave leta 1970 pritisnilo nečasten pečat.« 
 
 
CERKNIŠKO POLJE – MED ROMANTIKO IN STVARNOSTJO 
Marko Aljančič, Proteus, 46 (2), oktober 1983 
 
»Oddavna, malone že od antike zbuja Cerkniško polje s svojim skrivnostnim jezerom pozornost 
popotnikov od blizu in daleč. Kar veliko jih je, po večini občudovalcev, ki ga omenjajo, opisujejo 
ali opevajo, pa tudi slikajo. Če ga sprva zanosno imenujejo naturae miraculum (čudež narave), 
ne da bi ga skušali podrobneje pojasniti, ga tembolj strastno raziskujejo pozneje, vsakdo 
prepričan, da je razložil njegov ustroj. Med njimi so tudi praktični možje, ki jih naravni čar 
nikdar ne premami, ampak vselej tuhtajo samo o koristih. Vse do naših dni, ko ga po vsej sili 
hočejo vpreči v jarem napredka. Kljub obsežnim raziskavam, ki so jih pobudili prav takšni in 
podobni načrti, bolj fantazijski kot fantastični, pa še vedno ne poznamo vseh njegovih skrivnosti. 
Tudi v Proteusu smo že brali o Cerkniškem jezeru. Kdo se ne spominja navdušujočih člankov 
Pavla Kunaverja, nestorja in vzornika vseh sedanjih občudovalcev jezera! 
V članku se avtor spominja svojih vračanj v ta čudoviti, slej ko prej še vedno samotni in 
skrivnostni svet, in razmišlja o njegovi usodi. 
 
Prvo srečanje s Cerkniškim jezerom me ni razočaralo. Kar tako, mimogrede, namenjeni v Križno 
jamo, smo se ustavili na jezerskem nasipu. Ostanek Stržena pod mostom je leno ležal v  plitvi 
kljuki sredi blata, razpokanega od suše. Prava podoba značilnega dinarskega kraškega polja.  
Otožna samota me je prevzela s čudnim nemirom. Občutek je bil nedoločen. Preveč sem bil 
dolga leta razmišljal o tem čudnem kraju, od tistega davnega dne, ko sem našel veliko podobo v 
Valvasorju in so se mi, otroku, za vselej vtisnile v spomin čarovnice nad Slivnico, pa do vseh 
različnih opisov, ki sem jih kot šolar prav zagrizeno iskal in prebiral. Preveč, da bi mogel naprej. 
Moj davni sanjski svet je bil naenkrat resničen pred menoj. Poslovil sem se od prijateljev in ostal. 
Ostal sem dva dni, prenočil pod milim nebom, in sam samcat odkrival širno obrobje s 
podzemeljskimi jamami, suhimi ponikvami in bruhalniki ter komaj mezečimi izvirki. Resda ni 
bil primeren čas, da bi mogel biti priča dramatičnim prizorom, ko voda kaže svojo neznansko 
moč in ti postane marsikakšen kraški pojav razumljivejši, toda bila je priložnost, da si ogledam 
podzemlje. Kaj ni svetoval že Dragotin Dežman v svojem vzornem spisu Notranjski hribi in 
Cerkniško jezero (1850): 
»Da jezera umetno napravo popolnoma razumeš, ni zadosti, se nad njegovim brezdni v lahkim 
čolniču zibati  - obiskati ga moraš ob času, kadar ti ono, se vode znebivši, vse svoje skrivnosti 
razkrije.«   
Poznal sem samo imena teh skrivnosti. Kdo le si jih je bil izmislil, lepa in zapeljiva, ki so burila 
mojo domišljijo, in vse zgodbe o njih! Pa sem srečal na samotni poti pod javorniškimi gozdovi 
priletnega moža in sva modrovala o starih in zdanjih časih, ugibala večno usodo polja – jezera, ki 
ga tedaj ni bilo in je bilo in bo naenkrat spet tam in ga ne bo, toliko raziskovane in še danes ne 
docela pojasnjene vzroke spremenljive podobe, ki jo pisci oddavna ponavljajo v domala 
nespremenjeni, prav magični, lokonični ugotovitvi, da namreč tam lahko v enem letu orješ, seješ, 
žanješ, kosiš, loviš in ribariš. Mož mi je preprosto razkladal, kar sem bil že vedel. Njegova 
pripoved me je živo spominjala na nadučitelja Andreja Likarja, ki je pred stodvajsetimi leti 
zapisal v Novicah: 
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»Cerkniško jezero je dolgo dve uri in široko čez eno uro, torej največje na Kranjskem. Natora je 
zedinila tukaj dobrote in veselice v enem kraji, ki jih ljudje vživajo drugač le na suhem in na 
morji. Kjer valovi prijazno šumljajo, kjer se ribe ljubko igrajo, kjer čolnič tiho plava naprej 
svojo pot in ribič razpenja svoje mreže, čez malo dni tam rožice cveto, živinica se pase, kosec 
brusi svojo koso, voz leti za čilimi konjički in lovec napenja svojo puško ter meri zajcu v srce. 
Res radodarna natora.« 
Tako sva šla nekaj časa za gozdom, ko mi pokaže v goščavo, češ tam je Skadulca, o kateri 
sprašuješ. Tam naprej, je dejal, tam je Ušiva loka z dobro vodo, kadar je, pa Narti, Svinjska jama 
in druge v Pogreščakih pod Karlovcem, naprej pa Mala in Velika Karlovica, ne moreš zgrešiti. 
Eh, je vdano zavzdihnil, čuden je ta svet – ali je povodenj ali pa suša. 
Suhadolica je bila obupno suh rov. Vse tiho. Sem mar brez domišljije, da bi slišal tisto milo 
muziko, ki jo omenjata Valvazor in Steinberg in jo je, seveda v Novicah, tako lepo popisal 
župnik Podgrivarski: 
»Kdo bi se nadjal, v tem samotnem kraju, kjer se razen počasnega curljanja kapljic druzega ne 
sliši, prijetne nebeške glase zavzeti, kakor da bi iz rajskih krajev v ta  podzemljiski hram 
prizvoneli? Nikdar ne bom pozabil veličastnih občutkov, ko sim v družbi treh gospodov to jamo 
pervič obiskal. Na rečenim kraju smo zaslišali neizrekljivo milo žvenkljanje, ki se dobro 
vbranimu iz kake daljnosti ljubko donečimu zvonenju lepo priličuje; s sladkostjo glasov 
omamljeni, kar meni, enaki okamnjenim podobam smo nekoliko dobe poslušali. Škoda res, da 
smo bili vsi potni v prehladno sobico, kjer večniga mojstra krasna godba igra, prišli, sicer bi bili 
lahko več časa milih solnčnih žarkov pogrešali.«  
Ustavila me je voda in sem se moral vrniti. Žal nisem videl na podzemeljskem jezercu 
Valvasorjevih golih in slepih črnih rac, ki da jih narasla voda s silnim curkom vrže na polje, o 
čemer se je sam prepričal 18. oktobra 1685, čeprav ne brez znatne nevarnosti. Ničkolikokrat sem 
prebral o teh racah, ki o njih govori na dolgo in široko tudi sicer do barona dokaj kritičen 
Steinberg. Ne tedaj in tudi nikoli pozneje nisem bil te sreče, da bi mogel občudovati vsaj 
mogočno bruhanje vode, če že rac ne bi videl. Oboje mi Cerkniško jezero še dolguje… 
Mahnil sem jo naprej, kar čez travnik, v smer, ki mi jo je pokazal domačin, proti Veliki 
Karlovici. Kje so časi, sem premišljeval, ko si je samorastnik in sploh vedečen mož Grega Kebe, 
domačin z Dolenjega jezera in vaški župan, prizadeval, da bi odmašil in razširil ta največji 
požiralnik in rešil polje poplav! Stopam po suhem rovu, dokaj prostornem, toda noga se mi vdira 
v debele nanose trščice in dračja, da poka v tišino. Večje plavje se je ustavilo na grabljah pred 
vhodom. Daleč ne pridem. Kam globoko, štiristo klafter daleč, je kdaj že prodrl, sam in menda 
prvi Grega Kebe, z baklo in lahkim čolnom, ki ga je bil dal na hitro zbiti! Dlje ni prišel nekaj let 
pozneje niti dunajski speleolog Adolf Schmidl, ki mu je bil Grega Kebe nepogrešljiv vodnik. 
Velika Karlovica pa je ostala še naprej skoraj edino upanje, da se dokončno odvrnejo neprestane 
poplave na polju. Tod in tam slutim sledove melioracij po županovih nasvetih, ki so jih 
upoštevali skoraj sto let. S takimi in podobnimi nameni so jamo obiskovali neutrudni Putick, 
slavni Martel, pa naši pionirji Michler, Šerko, Hočevar. Toda stoletnemu boju za osušitev polja 
se je v zadnjem času postavil po robu nasproten boj. Vendar se v času mojega prvega obiska o 
tem še ni veliko govorilo. 
Ko sem se vrnil iz Velike Karlovice, je bila že trdna tema. Noč sem pol prebedel v bližnji 
Skednenci v družbi godrnjavega polha. Naslednji dan sem prebil v Zadnjem kraju. Sonce je žgalo 
suho dno tega tihega zaliva. Ohladil sem se v Vranji jami in odžejal v Mrzleku. Žabe v sosednji 
skoraj izsušeni kotanji s postano vodo so me debelo gledale. Tišino je prekinjalo rezko oglašanje 
kanj izpod neba. Kakšen mir! Najrajši bi si bil tisti hip kje ob robu postavil preprosto kladaro in 
tam ostal za zmeraj ali vsaj do prvega dežja, da bi videl vodomete ali poslušal Bobnarici. Kako 
sem zavidal Steinbergu, ki je bil leta prebival na svoji pristavi pod Slivnico! Tako pa so mi do 
danes ostala samo tiha vračanja, kakor kadri iz čudovitega filma, ki ga najbrž nikoli ne bom videl 
do konca… 
Če me ni razočaral prvi obisk, pa me je drugi presenetil. Bila je jesen in po daljšem deževju se je 
nebo razvedrilo. Zvezde so še sijale, ko sem jo z rakovške postaje ubiral proti Škocjanu, in sonce 
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še ni vzšlo, ko sem z Velikega naravnega mostu zrl v strugo. Tkalca jama je bila visoko zalita, 
skalni obok pod mostom skoraj pod vodo. Hitel sem naprej. Le bežno sem pogledal pod Mali 
naravni most. Iz globine je prihajalo bučanje razpenjene vode. Občudoval bi bil ta, v vsej Evropi 
gotovo najveličastnejši prizor, a kakor bi se bil bal, da zamudim jezero, sem odvihral naprej. 
Sonce me je grelo, ko sem se spuščal proti Zelšam. Spod Skrajnika se mi je odprl pogled na 
Cerkniško polje. V daljavi sem jezero bolj zaslutil, uzrl sem ga kot srebrno bleščečo nit. Šele za 
Dolenjim jezerom se je pokazala vsa širna gladina. Voda je segala skoraj v vas; prebivalcev 
povodenj še ni zapodila v nadstropje pod streho ali v beg proti Cerknici, kakor se v Novicah 
(1863) spominja Andrej Likar. Poti pa so se že zgubljale v vodo in mehki hribčki na daljnjem 
obzorju so bili kakor potopljeni. Vasi ob bregu so bile kot na starih risbah, tako daleč in vendar 
blizu v tem jesenskem zraku. Na mirni vodi, rahlo nakodrani le nad globokim Strženom, je 
odsevala na glavo začarana Slivnica. Samotni ribič ob skrivenčeni vrbi je bil kot naročena 
štafaža, spominjajoča na Steinberga ali vredna kakega Pernharta. Kot romantičen okvir , ki se je 
prilegal pokrajini, kot izbran kompozicijski element za star bakrorez ali le v slikarjevi zadregi 
poudarjeno ospredje. Toda vse to je bilo resnično tam. Z ribičem sva se hitro zapletla v pogovor. 
Govoril je bolj on, jaz sem zvečine poslušal njegovo pojočo govorico, pripoved, polno resnih in 
šaljivih domislic in dovtipov. Nisem tehtal njegovih trditev. Zmišljeval se je in lagal, kot se 
ribiču spodobi. Spomnil sem se Valvasorjevega Jerneja Rožente, ki je bil baronu nemara 
podobne nakladal, malo zares, malo za šalo. Nič se ni spremenilo! Bil sem navdušen in prevzet. 
Velike ribe, ki so ležale v travi, niso bile ribiška latovščina! Spekla sva si dva šlajna (linja). Po tej 
nasitni južini mi zvečer najbrž ne bi posebno dišale prekajene ščuke, čeprav slove kot imenitna 
jed in bi bil od pohajkovanja ob jezeru gotovo lačen. Pobaral pa sem ga vseeno, ali jih ima kaj. 
Ne suši jih več, pa tudi drugi ne, redkokdo še kdaj. Zdaj rib ni več toliko kot včasih. Spominja pa 
se, kako so jih kar v koših nosili iz usihajočih ponikev. V starih časih pa jih je bilo menda na 
vozove, posebno, kadar jezero ni odteklo več let. Kranjci pa Korošci in Štajerci so jih imeli ves 
post dosti. O takih lezinah poročata Valvasor in Steinberg, spominja se jih tudi Hinko Dolenec 
(1881): 
»Bil sem navzoč 1871. leta; bilo je neko soboto popoldne, ko so usihala Levišča. Dve leti ni 
jezero usahnilo, torej je bilo to leto rib, kolikor jih ljudje še niso pomnili. Računilo se je, da je šlo 
tega leta iz jezera do tisoč centov in samo zadnji dan so jih na Leviščih pobrali do 400 centov. 
Prišel sem na Otok ob enih popoldne in okoli petih popoldne je voda odtekla. 
Od vseh vasi je prihajalo ljudstvo z vrečami, zmerom ožji je bil krog okoli jam, ki so bile kakor 
vedno ob tej priliki obdane z mrežami. Čimbolj se je voda stiskala, tembolj so se ribe gostile. Pri 
mrežah so jih kar zajemali in ko so bili čolni napolnjeni, so spravljali na suhem ribe na kupe 
prav kakor krompir na njivi, dokler ni zopet prišel voz. Posebno zadnje četrt ure, ko je do jam 
pritisnilo tudi ljudstvo, ki je pobiralo ribe med trsico in po suhem, je bila tam gneča, vpitje in 
grabenje, kakor bi šlo za zlato, ne za ribe. Hitro so bili tudi še čolni na suhem, še par minut in 
tudi kotline okoli požiralk so bile prazne in ljudstvo je planilo vanje in na ribe, kar jih ni voda 
odnesla s seboj pod zemljo! 
Kakor vsaka posebna prirodna prikazen probudi človeka iz navadnega mišljenja in vedenja, tako 
prevzame ta prikazen, ko jezero gine, gledalca, še bolj pa ribje nabiralce. Strastno se podijo eden 
pred drugim za ribami, bolj in bolj jih mineva čut samote, toliko pri moškem kakor pri ženskem 
spolu; bolj spočetka se sliši še smeh in šala, proti zadnjem pa le grožnja in vpitje. Zastonj bi se 
silil, ko bi hotel o tem dogodku pripovedovati kaj lepega, mikavnega. Ko je bila katastrofa 
končana, gnusilo se mi je skoro rib in umazanih ljudi in prav dobro mi je delo, ko sem se šel 
onkraj Otoka proti gozdu sprehajat. Na večer mi ni šla v slast ne jed ne pijača, vse mi je smrdelo 
po ribah. Do kasne noči ni bilo miru na Otoku; nisem dobro spal, nego zgodaj zjutraj sem vstal 
ter šel gledat, ali je jezero suho. 
Suho je bilo in ravno pred menoj se mi je videlo tako, kakor bi gledal na bojišče prejšnjega dne. 
Čolni na suhem kakor popuščeni kanoni, trsica in big potrta, kakor bi se konjiki po njih podili, in 
neštevilno vran in med njimi drugih takih ptic z enakim namenom kakor te, se je gostilo z mrtvimi 
ribami in drugimi živalmi, ki jih je pomorila suša. 
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Suho jezero in toliko mrtvih živali mi ni bilo po volji. Premišljeval sem po potu, koliko bi bilo 
vredno, ako bi se jezero moglo za zmerom osušiti.«    
Da, prav tako je zapisal. Jezero za zmerom osušiti. In to mož, ki je dobro poznal razmere…« 
 
 
KRASOSLOVNE IN DRUGE RAZISKAVE NA CERKNIŠKEM JEZERU (1968-1974)  
 
Pobudo za različne raziskave je podala skupina slovenskih naravoslovcev, ko je leta 1967 prišel 
v javnost projekt za trajnejšo ojezeritev Cerkniškega jezera. Ob predstavitvi projekta so se 
pokazale potrebe po obsežnejših naravoslovnih raziskavah tako Cerkniškega jezera kot njegove 
okolice. Z raziskavami naj bi se ugotovilo in popisalo naravne razmere pred posegi v zapleten 
kraški vodni sistem Cerkniškega jezera ter njegovo floro in favno, ter se nato spremljalo potek 
poskusne ojezeritve in beležilo posledice ojezeritve. 
Na prvem sestanku predstavnikov različnih naravoslovnih ved, ki ga je sklicalo Slovensko 
geološko društvo decembra 1967 je bilo sklenjeno, da se prijavi triletni raziskovalni program. 
Raziskave naj bi vodil in usklajeval posebni koordinacijski odbor, v katerega naj bi bili vključeni 
nosilci raziskovalnih nalog. Ta odbor je na več posvetih izoblikoval program in aprila 1969 
predlagal predsedstvu SAZU (Slovenske akademije znanosti in umetnosti) naj postane nosilec 
raziskovalnega projekta z naslovom Naravoslovne raziskave Cerkniškega jezera. V projektu naj 
bi sodelovali geologi, botaniki,  petrografi, hidrologi, klimatologi, speleologi, geografi, pedologi, 
biologi, gozdarji in drugi raziskovalci. Posebej pa naj bi raziskovali tudi naravovarstvene vidike 
in bogato zgodovino raziskav in starejše zapise o Cerkniškem jezeru. 
Predsedstvo SAZU je predlog sprejelo in imenovalo strokovni odbor, ki mu je predsedoval dr. 
Ivan Rakovec, za njegovega namestnika pa je bil imenovan dr. Rajko Pavlovec, ki je skrbel za 
organizacijo raziskav do začetka leta 1970, od tedaj naprej pa ga je nadomeščal znanstveni 
svetnik dr. Peter Habič. 
Pri izvedbi projektne raziskovalne naloge so se pojavile finančne težave, ki so bistveno vplivale 
na potek, obseg in vsebino raziskovalnega dela. Po programu naj bi pretežni del sredstev 
prispeval Sklad Borisa Kidriča, pozneje Raziskovalna skupnost Slovenije, preostali del pa naj bi 
zagotovili drugi sofinancerji. 
Ker leta 1968 finančna sredstva še niso bila odobrena s strani Sklada Borisa Kidriča, je denar za 
začetne raziskave posodila Skupščina Občine Cerknica in tako omogočila začetek hidroloških, 
klimatoloških, ihtioloških, bioloških in speleoloških raziskav pred poskusno zatesnitvijo ponorov 
Velike in Male Karlovice, Nartov in Rakovskega mostka v Jamskem zalivu. 
Leta 1969 je Sklad Borisa Kidriča odobril sredstva, ki pa so bila znatno nižja od načrtovanih, 
zato raziskave niso mogle steči v načrtovanem obsegu, čeprav je nekatere Sklad še posebno 
priporočil kot temeljne raziskave Cerkniškega jezera. Izkazalo se je, da prvotnega programa 
raziskav ne bo mogoče izvesti v predvidenem času, razen tega pa so bili glavni posegi tesnitve 
požiralnih jam Velike in Male Karlovice, Nartov in Rakovskega mostka že izvedene. 
S tem je bila zelo okrnjena možnost primerjave različnih  podatkov in pojavov pred zajezitvijo in 
po zajezitvi. 
Raziskave so bile razdeljene v tri časovne sklope: 
- raziskave med leti 1969 do 1970, 
- raziskave med leti 1970 do 1971 in 
- raziskave med leti 1971 in 1973. 
Zaključna poročila raziskav so bila oddana marca 1974. Po strokovni oceni Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, v katero se je preimenoval Sklad Borisa Kidriča, so bile raziskave uspešne, 
vendar premalo usmerjene v neposredno oceno uspešnosti zajezitve Cerkniškega jezera. 
Finančna sredstva za temeljne raziskave po letu 1974 niso bila odobrena in nadaljnje raziskave 
so bile zaradi pomanjkanja sredstev prekinjene in se nikoli niso nadaljevale v tako velikem 
obsegu. 
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Obseg načrtovanih raziskav je bil že na začetku projekta okrnjen, nekatere načrtovane raziskave 
pa se niso nikoli niti začele. 
Rezultati so bili deloma objavljeni v Acta Carsologica – Krasoslovni zbornik VIII, 1979, ki 
obsegajo naslednje prispevke: 
- Rado Gospodarič, Peter Habič: Kraški pojavi  Cerkniškega polja, 
- Ljudevit Iljanić: Vegetacijske razmere Cerkniškega jezera. Močvirska, barjanska in    
   travniška vegetacija, 
- Jože Bole: Mehkužci Cerkniškega jezera in okolice, 
- Božidar Drovenik: Prispevek k poznavanju hroščev Cerkniškega jezera in okolice, 
- Jan Carnelutti: Metulji Cerknice in okolice, 
- Jože Vovk:  Ihtiološke raziskave Cerkniškega jezera ter 
- Janez Gregori: Prispevek k poznavanju ptičev Cerkniškega jezera in bližnje okolice. 
 
Rado Gospodarič in dr. Peter Habič v svoji raziskovalni nalogi zapišeta, da »Cerkniško polje s 
Cerkniškim jezerom spada v kraški hidrološki sistem kraške Ljubljanice – reke sedmerih imen.« 
Raziskovalna naloga daje prednost raziskavam kraških pojavov na celotnem kraškem polju s 
ponikalnicami in drugimi kraškimi pojavi v okolici jezera. Del raziskave je posvečen nastanku 
kraškega polja skozi zadnja geološka obdobja. Naloga podaja geološko in hidrološko študijo s 
podrobnim opisom kraških pojavov. Del raziskovalne naloge obravnava oblikovanje reliefa in 
raziskovanje kvartarnih sedimentov ter speleološke pojave ob robu Cerkniškega polja in 
podrobnejši opis požiralnikov in estavel na dnu Cerkniškega jezera. Del raziskav pa obravnava 
druge hidrološke značilnosti celotnega kraškega polja s hidrološkim zaledjem. Večletno 
spremljanje poskusne ojezeritve z zajezitvijo Velike in Male Karlovice, Nart in izgradnjo Nove 
Karlovice pri Rakovskem mostku v sklopu raziskovalne naloge ni dalo pozitivnih rezultatov 
stalne ojezeritve, saj se je voda v povprečju na jezeru zadrževala le dober mesec dlje kot pred 
izvedbo poskusne ojezeritve.  
Naloga z naslovom »Kraški pojavi Cerkniškega polja« pa ni samo raziskovalna naloga, saj v 
svojem sklepnem delu podaja idejo o nadaljnjih posegih na območju Jamskega zaliva: 
»Najugodnejšo zajezitev robnih požiralnikov Velike in Male Karlovice, Nart, Svinjske jame, 
Kamnov, Rakovskega mostka in Okenca, bi dosegli z nizkim nasipom pred Jamskim zalivom, ki 
bi v celoti prekinil odtok iz jezera v smeri proti Rakovem Škocjanu. Skozi  ponikve v Jamskem 
zalivu pa bi še ponikale visoke vode Cerkniškega jezera in Cerkniščica. Z razmeroma nizkimi 
finančnimi sredstvi bi dosegli 100% zajezitev vode, ki ponikne v Jamskem zalivu in odteka proti 
Rakovem Škocjanu. Po tedaj znanih podatkih naj bi vse ponikve v jezerskem dnu požirale 
6m2/sek. Pri manjšem dotoku naj bi se jezero praznilo počasneje, pri večjem dotoku, pa bi se 
jezero prelilo preko jezu proti Jamskemu zalivu in poniknilo v Veliki in Mali Karlovici ter 
drugih požiralnih jamah na tem območju. Primerno urejen nasip in prelivna mesta z odtočnim 
sistemom bi olajšal uravnavanje jezerske gladine.«  
 
Same raziskave so sicer podale mnoge nove ugotovitve o naravnih hidroloških in geoloških 
pojavih na območju Cerkniškega jezera, v svojem sklepnem delu pa se nevarno približajo novim 
idejam o stalni ojezeritvi Cerkniškega jezera, ki so nastajale v naslednjih letih in desetletjih. 
 
 
O PRIHODNOSTI JEZERA 
F. Sterle, Brestov obzornik (leto X, 30. junij 1976, št. 105) 
 
Na povabilo izvršnega sveta skupščine občine Cerknica je 21.junija 1976 obiskal Cerknico 
predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, Andrej Marinc. V delegaciji so bili še dr. 
Avguštin Lah, podpredsednik izvršnega sveta, Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem, 
Milovan Zidar, republiški sekretar za kmetijstvo in predsednik izvršnega sveta Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, Jože Tramšek. 
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V razgovoru s predstavniki izvršnega sveta skupščine občine Cerknica, družbeno političnih 
organizacij občine in krajevne skupnosti Cerknica je bila osrednja tema vprašanje prihodnjega 
razvoja Cerkniškega jezera in okolice. 
Uvodno informacijo sta prispevala Janez Pakiž, predsednik izvršnega sveta skupščine občine 
Cerknica in dr. Peter Habič, direktor Inštituta za raziskovanje krasa iz Postojne, ki sta prikazala 
dosedanja prizadevanja za razrešitev vprašanj o razvoju Cerkniškega jezera in Cerkniškega polja. 
Znanstvena prizadevanja več vidnih slovenskih znanstvenih ustanov pod okriljem  Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti doslej namreč niso dala dovolj temeljnih rezultatov pri 
spoznavanju Cerkniškega jezera, posebno še ne na področju hidroloških dognanj. 
Ker gre za zaključek in obdelavo rezultatov dosedanjih raziskav pripravlja svet skupščine občine 
dokončno poročilo o dosedanjih prizadevanjih na Cerkniškem jezeru, posebno kar zadeva 
poskusno ojezeritev. V sedanjem času pridobiva to vprašanje nove in nove razsežnosti, ki 
zadevajo širši slovenski prostor, saj gre za perspektivno možnost vodne oskrbe Krasa in 
Ljubljane, izrabo vode kot energetske možnosti, izrabo vode kot akumulacijske možnosti v zvezi 
s plovnim sistemom Jadran – Sava, rekreacijo in turizem, kmetijstvo in znanstveno raziskovanje, 
v zvezi s tem pa tudi vprašanje onesnaževanja in urbanizacije. 
Gre torej za splet različnih interesov, ki jih je treba podrobno proučiti  in jih zelo tehtno 
ovrednotiti, da bi dobili trajnejšo osnovo za perspektivne razvojne opredelitve, ki bi jih v kar 
največji meri obravnavali v enotnem sklopu in v soodvisnosti. Po zanimivi in bogati razpravi so 
bila med drugim sprejeta naslednja osnovna stališča: 
1. Cerkniško jezero naj bi nastajajoči prostorski plan SR Slovenije obravnaval kot posebnost in 

mu zagotovil posebno nacionalno zaščito; 
2. še v letu 1976 naj bi strokovne ustanove pripravile potrebno dokumentacijo za sprejem 

odloka republiške skupščine SR Slovenije, ki naj bi urejal prostor Cerkniškega Jezera in 
neposredne okolice z upoštevanjem vseh vidikov prihodnjega razvoja; 

3. Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo skupaj z ustreznimi interesnimi skupnostmi izdelal 
program aktivnosti, ki bo temeljil na dosedanjih rezultatih in izkušnjah ter pripravil 
metodologijo pristopov za delo posameznih nosilcev za vse obravnavane vidike. 

Pogovori so bili uspešni, sprejeti zaključki in nekatere izvedbene zadolžitve pa dajejo jamstvo , 
da se bo vprašanje Cerkniškega jezera aktualiziralo v širšem slovenskem prostoru. 
 
 
PROJEKT STALNE OJEZERITVE -   DR. MARKO BREZNIK (1980)  
 
Z zaostrovanjem energetske krize v sedemdesetih letih v svetu in pri nas je znova oživela 
zamisel o Cerkniškem jezeru kot večnamenski akumulaciji, ki naj bi služila predvsem 
proizvajanju električne energije in kot rezervoar za izboljšanje vodnega režima Save, tako za 
plovbo, kot tudi za tehnološko in še posebej hladilno vodo druge slovenske nuklearne elektrarne. 
Leta 1980 je Breznik predstavil projekt z naslovom »Večnamenska akumulacija Cerkniško 
jezero«:  
»Obsežna akumulacija bi merila 17 km2, gladina vode bi bila na koti 562 m, v izrednih 
okoliščinah pa bi se ta lahko dvignila do 563,5 m. Najnižja vodna gladina bi zagotavljala, da v 
pretežnem delu akumulacije ne bi bilo večjih plitvin ali otočkov. Projekt je obljubljal električno 
energijo, velike količine pitne vode, preprečitev poplav na Ljubljanskem barju, razvoj turizma na 
vzhodu in jugu in osušene kmetijske površine na zahodu. V bodoče v jezero ne bi pritekala 
nadzemno nobena voda; potoka Žerovniščico in Lipsenjščico bi zajeli pri izvirih in ju z rovom in 
kanalom gravitacijsko pretočili v akumulacijo, Cerkniščico bi zajeli pri Begunjah in jo na enak 
način pretočili v akumulacijo, torej bi se s tem izognili njeni prodonosnosti. Iz akumulacije bi 
voda odtekala po enajst kilometrov dolgem rovu do Planinskega polja, kjer bi jo delno porabili 
za proizvodnjo električne energije, delno pa bi jo odvajali na Kras in Koprsko primorje.« 
Po Breznikovem mnenju naj bi imeli posegi več pozitivnih posledic: proizvajali bi velike 
količine električne energije, matični Kras in Koprsko primorje bi dobila veliko pitne in 
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industrijske vode, v sušnem obdobju pa bi dovajali dodatne količine vode v Savo in Ljubljanico. 
S tem bi ublažili koncentracijo onesnaženja, preprečevali poplave na Ljubljanskem barju in 
omogočili plovbo bližje Zagrebu. Poleg tega bi bilo samo Cerkniško jezero zelo privlačno za 
razvoj turizma, na spodnjem koncu Cerkniškega polja pa bi pridobili kmetijske površine, ki bi jih 
ob suši lahko celo namakali.  
Omenil je tudi nekaj negativnih posledic in sicer, da bi bile nekatere obdelovalne površine ter 
hiše v vaseh Gorenje Jezero, Goričica in Laze stalno poplavljene ter da bi bila vas Otok  
odrezana od kopnega. Mimogrede zasledimo tudi pripombo, da Cerkniško jezero ne bi bilo več 
presihajoče in naravna posebnost, vendar so po njegovih besedah v tem stoletju pač dokazali 
vzrok oziroma razlago za občasne ojezeritve polja, zaradi česar naj bi zanimanje za Cerkniško 
jezero upadlo, podobno kakor za vsak razrešeni problem.  
Osnovni kriterij pri zasnovi tako velikega objekta, kakor je akumulacija na Notranjskem, je bil, 
da je treba pri večnamenskem objektu v čim večji meri uskladiti interese večih koristnikov. Na 
drugi strani pa naj bi bila poseg v človeško okolje in sociološki problemi čim manjša. 
Ob največji naravni poplavi z nadmorsko koto 553,2 m je poplavljenih 27,8 km², pri veliki 
poplavi s koto 552,5 m 26,3 km² in pri vsakoletni poplavi s koto 550,0 m je poplavljeno 20,3 
km². 
Akumulacijo Cerkniškega jezera (19,1 km²) so omejili na vzhodni del polja. Zahodni del polja 
naj bi bil namenjen kmetijski pridelavi in ne bi bil poplavljen. Zaradi razvoja turizma, ki bo 
vezan na stalno jezero, so dvignili najnižjo bodočo gladino Cerkniškega jezera na koto 551 m, 
tako, da pri nizki gladini v osrednjem delu jezera ne bo plitvin. Pri tej koti naj bi bila površina 
jezera 17,6 km². Potrebno akumulacijo bi dobili z izgradnjo jezu v višini do 12 m, do nadmorske 
višine 565 m, ki bi zadrževal vodo na koti 562 m, s površino jezera 19,1 km².  
Zaradi izboljšanja ekoloških razmer na Ljubljanici in Savi in proizvodnje električne energije, bi v 
času visokih voda, vodo v akumulacijo lovili in v času nizkih naravnih voda, izpuščali. 
Akumulacija naj bi se koncem leta ob večjih deževjih napolnila, v času nizkih zimskih pretokov 
pa bi jo praznili, do konca junija zopet povsem napolnili in praznili preko poletnih mesecev do 
sredine oktobra. Tako bi bile kote gladin v sušnem letu v začetku julija 562 m, v začetku avgusta 
okrog 559 m, v začetku septembra okrog 556 m in v začetku oktobra 553 m. Jezero bi doseglo 
najnižjo gladino le v suhih letih, oziroma v mesecu oktobru.           
Projekt stalne ojezeritve Cerkniškega jezera predvideva naslednja gradbena dela: 
� Tesnilni nasip med Klenim vrhom (Ribiškim kotom) in Goričico, ki se v loku obrne mimo 

požiralnika Sitarca, Malega Retja in Retja ter se nadaljuje 400 m pod vasjo Martinjak in 400 m 
pod vasjo Žerovnica ter se konča pod vasjo Goričice; 

� nasip naj bi bil izgrajen do nadmorske višine 665 m; 
� pod celotnim nasipom naj bi naredili tudi tesnilno betonsko zaveso do potrebne globine; 
� tesnilna zavesa naj bi bila izvedena z vrtanjem in betonskim iniktiranjem do potrebne globine, 

najmanj pa 15 m pod skalnim jezerskim dnom; 
� dno vrtin za potrebno iniktiranje betona, pa bi bilo na zahodnem delu nasipa potrebno narediti 

do nadmorske višine 500 m, kar je okrog 50 m saj so na tem delu pričakovali večje pretakanje 
podzemskih voda med talnimi kameninami ter 

� tesnilni nasip bi imel kot nasutja 1 proti 1,7 z notranje in zunanje strani, kar bi znašalo v peti 
nasipa od 20 do 40 m. 

Zaradi izgradnje nasipa, ki bi verjetno trajal več let, in zaradi vsakoletnega poplavljanja jezera 
tudi v času izgradnje je bilo predvideno odstraniti betonske pregrade v Mali in Veliki Karlovici 
ter Nartah ali že predhodno zgraditi podzemski odvodni kanal proti Planinskemu polju. Verjetno 
pa je bilo tudi projektiranje odtoka in izgradnja Nove Karlovice v začetku sedemdesetih let 
poskusni projekt za dela, načrtovana v tem projektu, saj si le tako lahko razlagamo izgradnjo 
vtočnega dela Nove Karlovice skoraj 5 m pod jezerskimi travniki. 
Idejno je bila predvidena tudi izdelava tesnjenja jezerskih požiralnikov v zajezenem delu z 
betoniranjem dna jezera v večjih talnih površinah. 
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V projektu je bila predvidena tudi zajezitev Cerkniščice nad Krajcavo žago in gravitacijski 
odvod vode iz jezu proti Cerkniškemu jezeru. Načrtovana trasa podzemskega odvodnega jaška je 
bila načrtovana pod pobočjem Slivnice med vasjo Brezje in Peščenkom, pod Peščenkom pa bi 
bila voda speljana po sifonskem cevnem odvodu v samo akumulacijo jezera. 
Prav tako naj bi bili vsi dotoki iz severnega dela Cerkniškega polja na podoben način speljani v 
akumulacijo jezera. Pred vsakim izvirom, kot so Martinjščica, Grahovščica, Žerovniščica in 
Lipsenjščica, bi bili zgrajeni manjši betonski zadrževalniki oziroma zajetja, od tam naprej pa bi 
bila voda teh vodotokov gravitacijsko in v spodnjih delih sifonsko speljana v zajetje jezera. 
Projekt predvideva tudi izgradnjo odvodnega kanala na zunanji strani jezera, ki bi odvajal vodo 
proti Jamskemu zalivu ali v odvodne kanale proti Planinskemu polju. Za izgradnjo tesnilnega 
nasipa naj bi izkoriščali okoliške kamnolome in peskokope, načrt pa podaja možnost 
pridobivanja potrebnega kamna kot gradbenega materiala na območju Klenega vrha med 
Ribiškim kotom in Zadnjim krajem. 
Izkopani material in ploščad na tem delu, ki bi obsegala 0,2 km2 ali več, pa bi bila pozneje lahko 
uporabljena za izgradnjo camping prostora ali hotelskega kompleksa. Prav tako naj bi podobna 
ploščad nastala na območju Tržišča pri Dolenji vasi, kjer naj bi bil začetek podzemnega vodnega 
tunela, ki bi vodo odvajal proti Planinskem polju. 
Podzemski odvod iz akumulacije Cerkniško jezero bi bil speljan od odtoka pri Goričici, 
vzporedno s sedanjim cestnim nasipom in bi se 200 m pred vasjo Dolenje jezero obrnil v smer 
zatrepne doline med Tržiščem in Cvingerjem pri Dolenji vasi. 
Od tu naprej naj bi bila odvodna cev speljana proti Uncu in pod zaselkom Hribce nadaljevala 
svojo traso proti akumulaciji na Planinskem polju. Planirana pretočnost odvoda iz Cerkniškega 
jezera proti Planinskem polju je bila 60 do 80 m3 /sekundo, kar je dvakratni največji naravni 
odtok iz Cerkniškega jezera. Akumulacija Planinsko polje naj bi obsegala 1,2 km2.  
Projektna naloga predvideva tudi odvod vode iz zajetja na Planinskem polju proti Bistri na 
Ljubljanskem Barju in Borovnici. 
Za strojnici v Bistri in Borovnici je predvideno, da bi lahko bile načrtovane kot pretočno črpne-
elektro strojnice, za kar pa bi bilo potrebno povečati tako akumulacijo Planina kot akumulaciji v 
Bistri in Borovnici. 
Akumulaciji Bistra in Borovnica bi bili zgrajeni za zadrževanje voda do višine za prvo 9 m in za 
drugo do 20 m. Prav tako bi bile na odvodih obeh akumulacij, ki bi vodo odvajale proti 
Ljubljanici, zgrajeni dve hidroelektrarni. 
Akumulacija Bistra bi bila tik za gradom Bistra v smeri Borovnice, akumulacija Borovnica pa bi 
bila v zatrepni dolini Borovniščice. 
Načrt večnamenske akumulacije Cerkniško jezero predvideva tudi črpalni elektrarni Kalič ali 
Planinska gora s prostornino vode 2.000.000 m3.  
V sušnem poletju bi pretok Ljubljanice in Save lahko tri mesece in pol bogatili z okrog 20 m³/s, 
kar bi bilo pri Ljubljanici- Moste povečanje od 4 na 24 m³/s in pri Savi pod izlivom Ljubljanice 
od 22,5 na 42,5 m³/s.  
Zanimivo je, da je Breznik »pozabil« na nihanje vodne gladine v obsegu 11 m, kar bi bilo 
nedvomno sporno za množični razvoj jezerskega turizma. Prav tako je dvomljivo mnenje o 
kakovosti vode iz akumulacije, ki naj bi bila celo pitna. 
 
 
O JEZERU BO ŠE TEKLA BESEDA 
T. Kebe, Brestov obzornik, (leto XVII, 13. avgust 1983, št. 191) 
 
»Znano je, da je skupščina Občine Cerknica leta 1867 sprejela sklep, da se je treba lotiti del, ki 
jih narekuje projekt o stalnejši ojezeritvi Cerkniškega jezera. Sredstva, ki so bila porabljena za 
izvedbo projekta, so bila dokaj skromna, ustrezno temu pa je bil tudi uspeh stalnejše ojezeritve. 
Na eno izmed bistvenih vprašanj pa je ta poseg le odgovoril, in sicer da se z vodami Cerkniškega 
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jezera da gospodariti, potrebno pa bi bilo vložiti znatno več sredstev, kot jih je bilo za uresničitev 
projekta o stalnejši ojezeritvi Cerkniškega jezera doslej. 
Izvršni svet skupščine občine Cerknica je za julijsko zasedanje skupščine pripravil poročilo o 
rezultatih in o posledicah stalnejše ojezeritve Cerkniškega jezera. Namen poročila je bil 
nepristransko osvetliti vsa vprašanja, ki so bila večkrat postavljena v ospredje, namreč o 
posledicah, ki bi se pojavile po uresničitvi projekta. 
Na stanje v jezeru ter na stanje in nihanje vodne količine vplivajo predvsem obseg, časovni 
razpored in količina padavin. Da bi to dokazali, smo vzeli podatke za dvajsetletno obdobje na 
padavinskem območju, ki gravitacijsko pripada Cerkniškemu jezeru. Hidrometeorološki zavod 
Slovenije zajema na tem območju podatke na štirih postajah, in sicer na postajah  Otok, Nova 
vas, Babno polje in Žilce. Podatke o povprečnih mesečnih padavinah za vseh dvajset let smo 
posredovali tudi delegatom občinske skupščine, da bi lahko tudi sami, po lastnem preudarku 
ugotavljali stanje. 
Iz teh podatkov je moč razbrati, da je sušno obdobje odvisno od časovnega razporeda padavin. 
Če je padavin nekoliko več v drugem četrtletju, potem se presihanje zavleče v pozno poletje in 
ker v jesenskem času pade nekoliko več dežja, je tudi čas suhega obdobja daljši. Če je obseg 
padavin v prvem četrtletju manjši in se takšno stanje potegne še v drugo četrtletje, potem je suho 
obdobje daljše in dostop na jezerske površine lažji in košnja koristnejša. 
Glede na prisotnost »problemov« na področju ob jezeru smo pričakovali burno razpravo. Te pa 
ni bilo, kar kaže na dejstvo, da vsa ta vprašanja niso tako pereča, kot je bilo pričakovano in 
prikazano, in sicer, da proti naravnim silam ne more nihče ukrepati. Dežja in obsega padavin res 
ni mogoče uravnavati, za sedaj to kroji še mati narava sama. 
Razprave na skupščini občine ni bilo, sprejeti pa so bili naslednji zaključki: 
1. do novega umetnega požiralnika je treba skopati in poglobiti kanal; 
2. vse umetne pregrade naj ostanejo takšne kot so. Če se bo kdaj pojavilo zanimanje za razvoj 

turizma in potrebe po vodi lahko zapornice enostavno zaprejo. 
3. pripravljen je tudi projekt za postavitev majhne hidroelektrarne v novem umetnem 

požiralniku, ki bi nekaj mesecev na leto dajal električno energijo. To je tudi razlog, zakaj 
niso ugodili zahtevi nekaterih posameznikov, naj bi umetne pregrade porušili. 

Znano je tudi, da je v tem času v pripravi študija o koristnosti večnamenske rabe voda 
Cerkniškega jezera. Študija bi morala biti končana do srede prihodnjega leta. Dati pa bi morala 
odgovor o možnosti večnamenske rabe voda Cerkniškega jezera. 
Vodo naj bi uporabljali za energijo, pa tudi za vodno oskrbo širšega slovenskega prostora. Ko bo 
študija končana, bo o njej stekla tudi širša javna razprava. Študija pa bi morala predvsem 
odgovoriti, kakšne posledice na okolje bi imela večnamenska akumulacija jezera. Predvsem zato, 
da bi zaščitili okolje, je ta študija še posebno potrebna. 
Razprave o Cerkniškem jezeru bodo torej še potekale, bo pa tvorno vključevanje občanov 
dobrodošlo in koristno za vse.« 
 
 
NAŠE CERKNIŠKO JEZERO SPET NA REŠETU  
Ljuba Jenček, Brestov obzornik  
 
»O prihodnji usodi našega znamenitega jezera imamo že nekaj let nazaj celo vrsto ugibanj, 
strokovnih raziskovanj, razgovorov, celo elaboratov... Nič čudnega, saj bi vsak večji poseg vanj 
povzročil tudi bistvene spremembe v njegovi podobi, značilnostih, uporabnosti, pa tudi v našem 
življenju ob njem. 
Najnovejši strokovni predlog o prihodnji podobi in vlogi Cerkniškega jezera obsega elaborat in 
zamisel o večnamenski akumulaciji jezera, o katerem pa naši občani žal ne vedo dosti. 
Morda je tudi zato notranjski študentski klub organiziral razgovor z delovnim naslovom 
»Cerkniško jezero danes – ali bo tudi jutri?« Razgovor je bil sicer nedorečen, je pa razkril vrsto 
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nasprotujočih si stališč in dilem, ki jih bo potrebno razčistiti, preden bomo odločali o usodi 
jezera. 
Prav zato tudi objavljamo stališča študentov; ne da bi se uredništvo opredeljevalo »za« ali 
»proti«, pač pa, da bi sprožilo izmenjavo mnjenj. Pričakujemo, da se bo o teh vprašanjih, ki so za 
naše območje nedvomno pomembna, v našem glasilu oglasil še kdo. 
Študija Večnamenska akumulacija Cerkniškega jezera avtorja Marka Breznika napoveduje 
pravzaprav grob poseg v človekovo okolje, zato je prav, da se seznanimo z njenimi nameni in 
posledicami. 
Cerkniško jezero s svojim »skrivnostnim izginjanjem« že od davnine buri ljudem domišljijo. 
Jezero je bilo opevano v delih Vergila in Danteja, prvi pa ja podrobneje opisal Janez Vajkard 
Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Podatke o vseh opisovalcih pa najdemo v knjihi avtorja 
F.A. von Steinberga 
Za naše največje presihajoče jezero (26 kvadratnih metrov) na Cerkniškem polju so značilni 
številni kraški pojavi (vodne jame, požiralniki, estavele), zanimiva močvirska flora ter vegetacija 
in bogata sladkovodna in jamska favna z endemičnimi vrstami. Jezero je vmesna postaja 
močvirskih in vodnih ptičev v preletu. Postalo je prava atrakcija za strokovne ekskurzije, lov, 
ribolov, čolnarjenje in jadranje, ki v zadnjem času pridobiva vse več privržencev. 
Cerkniško jezero smo dobili že kot kulturno dediščino v nespremenjeni podobi. Naravne 
značilnosti pa so že ogrožene s poskusi ojezitve z nasipi, umetnimi rovi, zapiranjem odtokov, kar 
pomeni nevarnost za vso vegetacijo in favno. 
Čez leto dni bi voda nihala za 11 metrov. Zaradi višje vodne gladine bi bilo v vaseh Gornje 
jezero, Laze, Goričica in Otok poplavljenih 12 hektarjev njiv in 28 zidanih hiš s pripadajočimi 
gopodarskimi poslopji. 
Študija kot del večjega projekta vključuje še Planinsko polje in Ljubljansko barje pri Bistri. 
Namen celotne akumulacije je proizvodnja 446 GWh električne energije in odvzem pitne vode za 
oskrbo Krasa in obale v potrebni količini 1-1,5 kvadratnega metra na sekundo. Povečal bi se 
pretok Ljubljanice in Save za povprečno 18 kubičnih metrov na se kundo, kar bi izboljšalo 
razmere ob nuklearni elektrarni Krško in načrtovani nuklearni toplarni Dolsko. 
V študiji je navedeno: »Geološke razmere na Cerkniškem polju so mnogo boljše kakor na 
Nikšiškem in Buškem polju, kjer so akumulacije že zgrajene. Zelo verjetno je tudi boljše kakor 
na Planinskem polju, ki je že bolj raziskano.« 
»Z gradnjo akumulacije Cerkniško jezero bi pridobili izkušnje za morebitno kasnejšo 
akumulacijsko gradnjo Planina. Potrebna prostornina te akumulacije bo manjša, če bo zgrajena 
že akumulacija Cerkniško jezero.« 
Iz dosedanjih poizkusov (na primer poizkus trajnejše ojezeritve – program Gornji Jadran), ki niso 
uspeli, pa vidmo, da si tako drage izkušnje ne moremo in ne smemo dovoliti. 
Zato odločno odklanjamo spreminjanje območja Cerkniškega jezera v vodno akumulacijo. 
Odklonilna stališča utemeljujemo z naslednjim: 
V študiji so omenjene velike možnosti za razvojn občine – razvoj turizma (jadranje, športni 
ribolov in naturistični kamp), kar naj bi prinašalo devize. S to utemeljitvijo se ne moremo 
strinjati. Če že upoštevamo nihanja vode do 11 metrov, si lahko predstavljamo koliko naplavin bi 
bilo ob robu bazena in Otoka, kjer je predviden turistični center. Menimo, da so sedanje možnosti 
za turizem v naravnem okolju veliko ugodnejše. Z uspehom bi se razvijal tudi strokovni turizem 
(spoznavanje in študij presihajočega jezera, Križne jame in Rakovega Škocjana). 
Iz raziskav geološkega zavoda SR Slovenije o količini pitne vode za jugozahodno Slovenijo je 
razvidno, da stalna ojezeritev ni potrebna. Na Krasu že gradijo vodovod, ki bo imel zadostne 
količine vode. Kot vir za oskrbo Ljubljane z vodo bi lahko služil izvir Bistre (s čistilno napravo, 
ki je manj zahtevna kot naprava pri čiščenju vode iz akumulacije). 
S stališča splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite je bolj primerno imeti več 
manjših dobro zaščitenih virov kot enega regionalnega, ki je bolj ranjiv. 
Zanima nas tudi, kdo bo zagotovil, da nadaljne raziskave ne bodo enostranske? Jezeru bi 
spremenili naravni režim polnjenja in presihanja. Naredili bi velikanski bazen in s tem uničili 
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značilno favno in floro. Kraški pojavi bi čez noč izginili. Že z dosedanjimi poizkusi zajezitve so 
porušene nekatere naravne značilnosti, saj se kot posledica že pojavljajo tako imenovane mrtve 
vode. Pri stoječih vodah se pojavlja eutrofija. Povzročajo jo alge, ki močno osiromašujejo vodo 
kisika in ustvarjajo anaerobne pogoje. Posledica je odmiranje rib, rakov, polžev, travniške 
vegetacije... Rastlinski razvoj in s tem smrad je nujen rezultat odmiranja (Blejsko jezero). 
Z akumulacijo bi pridobili del Cerkniškega polja, ki je med letom poplavljen. To zemljo bi dobil 
kmet v zameno za poplavljena polja. Vemo, da bo ta zemlja kljub kvalitetnim melioracijam 
potrebovala več let, če jo hočemo kultivirati. Razvoj intenzivnega kmetijstva pa zahteva uporabo 
umetnih gnojil in herbicidov, ki vodo zastrupljajo. 
Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediščine se že vrsto let zavzema za ohranitev 
Cerkniškega jezera kot naravnega rezervata. Zavedamo pa se,  da tak korak lahko pomeni velike 
zavore za gospodarski razvoj Cerkniške občine. Nujno je torej treba proučiti naš dolgoročni 
razvoj glede na prihodnost Cerkniškega jezera, ki pa vendarle ne more ostati takšno kot je danes, 
saj smo prisiljeni iti z razvojem naprej.« 
 
 
ŠTUDIJA  UPRAVIČENOSTI OJEZERITEV CERKNIŠKEGA POLJA (1984-1985) 
 
Zveza vodnih skupnosti in Elektrogospodarstvo Slovenije sta v letih 1984–85 Inženirskemu 
biroju s podizvajalci zaupala nalogo »Ojezeritev Cerkniškega polja« z namenom, da bi ugotovili, 
ali je gradnja objektov na Cerkniškem in Planinskem polju upravičena ali ne. Osnovna ideja je 
bila povzeta iz prej navedene Breznikove študije iz leta 1980. Ustreznost naj bi ugotovili s 
študijo vplivov vodnogospodarskih objektov na ožjo in širšo okolico, z geološko analizo 
območja, s študijo o vplivih objektov na prebivalstvo ter na spomenike naravne in kulturne 
dediščine.  
 
Izvajalci osnovnih študij: 
1.Tehnična zasnova, energetika in investicijski stroški 
   IB Elektroprojekt 
2.Vodno gospodarstvo 
   Vodnogospodarski inštitut Ljubljana 
3.Cestno omrežje 
   Geodetski zavod SR Slovenije 
4.Družbeno ekonomski razvoj 
   Inštitut za geografijo Univerze E.K., Ljubljana 
5.Prostorski plani, razvojne usmeritve in zasnova rabe prostora 
   Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem 
6.Klima 
   Hidrometeorološki zavod SRS 
7.Naravna in kulturna dediščina 
   Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine 
8.Ocena kakovosti vode v Cerkniškem jezeru ob pogojih načrtovanih Posegov 
   Biotehniška fakulteta, VTOZD za biologijo 
9.Geologija 
   Univerza v Ljubljani FAGG, Laboratorij za mehaniko tekočin. 
 
Rezultati študije so raznovrstni. Posamezni sklopi projekta so samostojne raziskovalne naloge  o 
nameravanem posegu v prostor. Študija v zaključkih ponuja dve alternativni možnosti: 
-  ali vodnogospodarsko in hidroenergetsko rabo Cerkniškega in Planinskega polja 
- ali za 30 letno ohranjanje naravne in kulturne dediščine na obravnavanih območjih ter 

razvijanje turistično rekreacijske in druge dejavnosti, ki z režimi varovanja niso v nasprotju, po 
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preteklem 30 letnem obdobju pa bi se lahko ponovno nadaljevala vodnogospodarska in 
hidroenergetska raziskovanja. 

Kljub tem raziskavam pa ni nikoli prišlo do končne ocene o upravičenosti oziroma 
neupravičenosti stalne ojezeritve Cerkniškega jezera. Še manj pa do realizacije takšnega 
megalomanskega projekta, ki bi v celoti preoblikoval kulturno pokrajino Cerkniškega polja in 
njegovo neposredno okolico. V tem času so se namreč že začela okoljevarstvena gibanja, ki so 
tudi v tem primeru nastopila proti tako obsežnim pokrajinskim posegom.  
Da pa je bil takratni interes nekaterih akumulirati vodo Cerkniškega polja, potrjuje Dogovor o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985, v katerem je zapisano, da 
bodo za potencialne akumulacijske prostore, kjer so interesi navzkrižni, nosilci planiranja do leta 
1985 preučili in sprejeli odločitve glede namembnosti teh območij, in mednje je sodilo tudi 
Cerkniško jezero. 
 
 
CERKNIŠKO JEZERO VČERAJ IN DANES 
Matevž Hace, Brestov obzornik 
 
»O Cerknišekm jezeru je bilo od Valvasorja sem že precej napisanega. Valvasor ni bil zaman 
prvi zgodovinar takratne kranjske dežele. Zategadelj, ker je temeljito opisal Cerkniško jezero, je 
postal član kraljevske akademije znanosti in umetnosti v Londonu. 
Tudi višji cestni deželni nadzornik Franc Štemberg je pred več kakor dvesto leti pisal o 
znamenitostih Cerkniškega jezera. Pred nekako petdesetimi leti je napisal knjigo o Cerkniškem 
jezeru  nadučitelj Kabaj in smo jo učenci prebirali v osnovnih šolah. O Cerkniškem jezeru je 
napisal slikovit opis tudi slovenski pisatelj pokojni dr. Hinko Dolenc, ki je več let služboval v 
mestu Ložu za okrajnega sodnika in je bil znamenit lovec in ljubitelj Cerkniškega jezera. Tudi 
Pavel Kunaver, redni nedeljski obiskovalec Cerkniškega jezera, je o njem napisal dobro brano 
knjigo. Pred vojno sta o Cerkniškem jezeru pisala tudi Ferdo Kozak in M. Javornik, pa še vrsto 
krajših sestavkov so notranjski ljudje napisali o tem jezeru. Precej sestavkov je bilo literarne 
narave. Razumljivo je, da so v letih med 1919 in 1938 Cerkniško jezero domači in tuji 
obiskovalci bolj obiskovali, kakor pa prvo desetletje po končani vojni. 
Tudi nekateri domači in tuji slikarji so zlasti v poletnih mesecih, v času košnje in paše obiskovali 
Cerkniško jezero in ga slikali v različnih vremenskih razmerah in pejsažih. 
Ob vsem tem lahko doženemo, da Notranjci ne poznamo Cerkniškega jezera samo zaradi 
naravnih lepot temveč še bolj z gospodarskega vidika. Notranjci poznamo tudi kulturno, 
gospodarsko in socialno plat ljudi, ki živijo ob Cerkniškem jezeru. Nekateri občudovalci 
Cerkniškega jezera se navdušujejo nad vsakoletnimi spremembami na jezeru in jezersko floro. 
Med ljudmi že več kakor sto let kroži pripoved, da so Stradivarjeve gosli iz lesa, posekanega na 
vrhu na javorniških gozdov, kar pač še menda ni znanstveno dognano. Za Slivnico, kjer da so se 
pred več sto leti zbirale čarovnice, v katere je celo zgodovinar Valvasor verjel, nihče ne verjame, 
da so bile res tam, posebno pa ne ljudje zadnjih pedesetih let. Znana je tudi pravljica o 
šteberškem grofu, ki se je v temni noči vozil v čolnu po jezeru na vasovanje, pa je zaradi 
maščevanja s čolnom zdrknil v prepad. Mnogo teh ljudskih pripovedk je še živih in nekateri 
romantiki jim še vedno verjamejo. Nekateri pisci – romantiki, ki bi želeli, da ostane Cerkniško 
jezero tako prvobitno, kakor je bilo stoletja in stoletja. Prebivalci – deželani, ki stanujejo ob 
Cerkniškem jezeru ali pa so doma iz drugih predelov Notranjske, denimo iz Loške doline, in so 
lastniki jezerskih parcel, pa drugače mislijo o gospodarski plati Cerkniškega jezera. 
Objezerski prebivalci vedo, da od romantičnih povesti, od vode, lepe flore in ostalega ni mogoče 
smotrno živeti. Romantične zgodbe o presihajočem Cerkniškem jezeru so zelo lepe za bralce, ki 
so na toplem ob zimskih večerih, ko divjajo po Cerkniškem jezeru in okolici snežni meteži. 
Notranjski ljudje, lastniki parcel v Cerkniškem jezeru, so stoletja gledali na jezero z očmi 
gospodarja. 
Kaj je stoletja notranjski človek v gospodarskem pogledu dobival od Cerkniškega jezera? 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 69

Vsako leto nekaj voz slabe krme ali nastilja, jesensko pašo, če je ni prekinila prezgodnja jesenska 
povodenj. Ribolov v Cerkniškem jezeru so si že stoletja lastili tujci, ki niso imeli nič skupnega z 
jezerom. V svojem jezeru so prebivalci, katerih rodovi žive že kakor tistoč let skrivaj lovili ribe 
in rake. Baje so imeli pred sto leti prebivalci Gornjega Jezera nekaj pravic do ribolova, zato pa so 
morali biti vse leto čuvarji jezera v službi knezov in grofov, da ne bi nepoklicani domačini lovili 
rib. Pastirji smo pred petdesetimi leti skrivaj lovili ribe. To je bila tudi vsa korist, ki smo jo imeli 
Notranjci od Cerkniškega jezera. Seveda, mestni ljudje drugače gledajo in občudujejo 
presihajoče Cerkniško jezero. Če pride takle mestni romantik v Cerknico v juniju in vidi jezero 
zalito, bo ob pogledu nanj vzhičen in navdušen. Toplo mu bo pri srcu, kakor je bilo meni, ko sem 
pred desetletji gledal v Italiji čudovito jezero Lago di Gardo ali prelepo Lago di Magiore. Seveda 
se tak mestni človek ne more vživeti v to, kar rečejo kmetje, ko je še v juniju preplavljeno 
jezersko dno in ne bodo imeli krme, ampak samo nastil. Isto velja in je tudi včasih veljalo, če se 
prezgodnje jesenske povodnji prepravile jezersko dno. Paše je bilo konec. Eno je biti turist, 
občudovalec našega notranjskega jezera, drugo pa je, kakšno dejansko korist je imel notranjski 
človek v preteklosti od tega čudovitega, svetovno znanega Cerkniškega jezera. 
Polemika okrog zajezitve Cerkniškega jezera se mi je zdela čudna. Nekateri so bili za to, da se na 
jezeru nič ne spremeni in da ostane, kakor je bilo stoletja in tisočletja. Ali, kakor pravijo nekateri, 
Cerkniško jezero naj bo tako, kakor je bilo včeraj in tako naj bo tudi jutrišnji dan. Življenje ljudi, 
njihovo gospodarstvo in prihodnost pa zahtevajo, da se tudi ob Cerkniškem jezeru spremenijo 
gospodarski pogoji. Kje je zapisano, da na Slovenskem samo nekateri kraji Gorenjske, Primorske 
in Štajerske imajo pravico do neslutenega razvoja turizma? Ali imajo samo nekateri kraji v 
Slovenkem monopol nad turizmom? 
Notranjska deželica, katere središče je Cerkniška dolina s presihajočim Cerkniškim jezerom, je 
bila v letih 1885 do 1940 izvor ekonomske emigracije. Možje in fantje so v najlepših letih 
odhajali za kruhom v tujino. Do leta 1922 predvsem v Ameriko, potem pa v Francijo, Argentino, 
Avstralijo in druge tuje deleže. Malo kmetijstvo, prevozništvo in gozdarstvo ni moglo vseh 
preživeti. Takrat so bile tudi družine številne. Žagarstvo je bilo nekoliko razvito samo v Loški 
dolini. Z letom 1950 se je začela razvijati kovinska industrija ter modernizirati industrija v 
Cerknici in v Martinjaku. Tako je bilo začasno konec ekonomske emigracije. Vendar ima tudi 
industrijski razvoj svoje meje. Spričo popolne tehnične dovršenosti, tovarni kot sta Brest in 
Kovinoplastika, ne bosta mogli v prihodnje zaposlovati večjega števila domače delovne sile. 
Upokojenih pa tudi ni vsako leto toliko, da bi na njihova mesta prišla tista delovna sila, ki konča 
osemletko. 
 Spričo vedno težjih pogojev za študij, posebno na visokih šolah, bo vedno manj mladih odhajalo 
v ljubljanske šole. 
Ali naj bo Notranjska v prihodnje zopet to, kar je bila v preteklosti, ko so tisoči odhajali v  tujino 
za zaslužkom in kruhom? To se ne sme zgoditi. Tudi Notranjska ima vse naravne pogoje, da 
razvije turizem ob Cerkniškem jezeru. Poleg Cerkniškega jezera imamo še čudovito Križno jamo 
in tihe sprehode po snežniških in javorniških gozdovih. Tudi to je močan argument za delno 
ojezeritev Cerkniškega jezera. Že sedaj se mnogi zanimajo za zidanje počitniških hišic ob 
Cerkniškem jezeru. Naravne lepote, lov in ribolov bodo privabljali vedno več turistov, zato bi se 
potem v turizmu in gostinstvu zaposlovala vsa odvečna domača delovna sila. Nekatere ljubitelje 
Cerkniškega jezera skrbi, da bo uničena jezerska flora. Flora bo še ostala. Svet se ekonomsko 
razvija, zategadelj tudi Cerkniško jezero ne more ostati tako, kakršno je bilo stoletja. 
Potrebno je smotrno, gospodarsko in turistično izkoriščati naravne lepote in razvijati turizem tudi 
v tem predelu Notranjske. Razumljivo je, da bo pri tem še mnogo dela. Poleg delne ojezeritve 
jezera bo potrebna tudi sanacija objezerskih vasi, urejanje in oskrbovanje stranskih cest, kakor na 
primer na Bloški planoti, kjer je zibelka slovenskega smučanja. Notranjska, posebno pa pokrajina 
ob Cerkniškem jezeru, je turistično še deviška, čeprav Cerkniško jezero poznajo tisoči 
umetnikov, strokovnjakov in znanstvenikov iz vseh evropskih dežel. Spričo gospodarskega 
razvoja in spričo razvoja turizma ter za prihodnjo blaginjo notranjskih mladih ljudi je treba iti z 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 70

duhom časa in napraviti ob Cerkniškem jezeru vse, da bodo ljudje zadovoljni. Čas je, da se 
turizem tudi pri nas razvija, saj je v tem pogledu Gorenjska skoraj sto let pred Notranjsko.« 
 
 
POSEGI OB KONCU 20. STOLETJA 
 
Leta 1992 so na pobudo podjetja AREA iz Cerknice, ki je vodilo projekt o ustanovitvi 
Notranjskega regijskega parka, v Mali Karlovici odstranili zgornji del betonskega čepa do višine 
dveh tretjin ter podrli zadrževalnik vode na umetni strugi pred Ponikvo in delno v Retju, s težnjo 
po ponovni vzpostavitvi naravnega hidrološkega stanja. Pri tem pa so pozabili na dolgo obdobje 
osuševanja Cerkniškega polja z melioracijskimi in regulacijskimi posegi ter posegi v Malo 
Karlovico s strani Vodne zadruge v obdobju med obema vojnama.  
 
 
OBNOVA ZADRŽEVALNIH GRABELJ PRED VELIKO KARLOVICO IN ZNIŽANJE 
PREGRADE V VELIKI KARLOVICI (2002-) 
 
Zaradi velikih poplav novembra 2000, se je upravljalec vodotokov in zgrajenih objektov v 
Jamskem zalivu na pobudo Mulec Olge iz Dolenjega Jezera, ki je imela ob teh poplavah svojo 
hišo poplavljeno do višine 60 cm ter na pobudo Občine Cerknica odločil obnoviti zadrževalne 
grablje pred Veliko Karlovico. Na pobudo občine je znižal tudi pregradni jez zgrajen leta 1971 v 
Veliki Karlovici. Pobuda občine je bila, da se jez zniža do višine Cerkniškega polja pred Veliko 
Karlovico. Če bi bil jez znižan do te višine, bi visoke vode Cerkniškega jezera nemoteno 
odtekale v kraško podzemlje pri višini 4.80 metra na vodomerni postaji na mostu pri Gorici na 
Cerkniškem jezeru. Ideja o znižanju ni bila realizirana v celoti, jez je bil znižan za dobrih 60 cm, 
kar pa je 80 cm manj kot je bil predlog Občine Cerknica. 
Če bi bila pregrada v Veliki Karlovici znižana za 120 cm, bi bilo odvajanje vode skozi Novo 
Karlovico skoraj nepotrebno in bi bila zapornica pred njo lahko zaprta. Tako bi bilo konec 
večletnega prerekanja med domačini, ribiči in upravljalci vodotokov o tem, kdaj naj bo zapornica 
odprta in kdaj zaprta. Z znižanjem pregrade v Veliki Karlovici za 140 cm pa bi se zelo približali 
požiralni sposobnosti, ki jo je Velika Karlovica imela pred posegi Gregorja Kebeta leta 1844.  
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5. RIBOLOV IN RIBOLOVNE PRAVICE NA CERKNIŠKEM JEZERU 
 
JANEZ KEBE 
 
Janez Kebe je v reviji Ribič (leto 2008, letnik LXVII, št. 2,3 in 4) opisal ribolovne pravice na 
Cerkniškem jezeru. Za ribolovne pravice na jezeru so se v zgodovini zelo zavzemala svetna in 
cerkvena gospostva – plemiške rodbine, mesto Lož in samostani. Veliko starih listin, ki se 
nanašajo na ribolovne pravice na Cerkniškem jezeru, kaže na velik gospodarski pomen jezera za 
širšo okolico. Iz ohranjenih listin je razvidno, kako se je v zgodovini širil krog ribolovnih pravic 
na jezeru.  
Za razumevanje pravic do jezerskega ribolova, kot jih je leta 1689 našteval Janez V. Valvasor v 
znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske, si moramo ogledati starejše zapise. 
 
Oglejski patriarhi 
 
Prva znana darovnica, ki omenja pravico do ribolova na ožjem Notranjskem, je že iz leta 1040. Z 
njo je rimsko-nemški kralj Henrik III podaril oglejskemu patriarhu Poponu in njegovi Cerkvi 
petdeset kraljevskih kmetij v Cerknici (Circhenza) in okolici. Kolikšne so bile »kraljevske 
kmetije«, ni znano. Zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo to ozemlje z več desetimi vasmi v 
širokem pasu od Logatca do Loža s Cerkniškim jezerom. Dejstvo je namreč, da je bilo nekoliko 
pozneje, v začetku 13. stoletja, omenjeno območje glavni predel oglejske posesti na Kranjskem. 
V listini so omenjene vasi, cerkve, polja, pustote, travniki, pašniki, gozdovi, vode, potoki, jezovi, 
mlini in tudi pravici lova (venantionibus) in ribolova (piscationibus). In še to: v listini se 
Cerknica omenja prvič, zato bodo čez 32 let Cerkničani praznovali 1000-letnico prve omembe 
kraja. 
Patriarhi so pravico podeljevali naprej. Tako je leta 1319 patriarh Pagam podelil pravico ribolova 
v Cerkniškem jezeru in stranskih vodah Oldariku Cividale. 
 
Samostan Stična 
 
Pravila starih redov so določala, da so smeli redovniki poleg postnega časa v določenih dneh 
uživati samo ribje meso, zato so se samostani zelo potegovali za ribolov v Cerkniškem jezeru. 
Od oglejskega patriarha je dobil zelo staro pravico do ribolova stiški samostan. Že leta 1145 je 
patriarh Peregrin podaril stiškemu samostanu štiri kmetije v Dolenji vasi ob Cerkniškem jezeru. 
Leta 1184 pa je patriarh Godefrid potrdil samostanu štiri kmetije, ki jih je podaril patriarh 
Peregrin in še eno kmetijo, ki jo je leta 1181 samostanu podaril patriarh Ulrik. Vse kmetije so 
bile v Dolenji vasi. Stiški zgodovinar Jože M. Grebenc je prepričan, da moramo stiške kmetije v 
tej vasi povezati s preskrbo z ribami iz Cerkniškega jezera in tudi zaradi poti, ki je vodila od 
morja prek Cerknice, Blok in Velikih Lašč na Dolenjsko. 
Stiški samostan je imel na jezeru pravico do ribolova »že od nekdaj«. Tako je v pritožbi na zbor 
spodnjeavstrijskih dežel leta 1515 zatrdil stiški opat Janez. Že v letih 1454, 1459, 1461 in 1464 
je namreč oglejski patriarh Ludovik Scarampo Mezzrota stiškemu samostanu potrdil »stare 
pravice ribolova« na Cerkniškem jezeru. Plemiška gospostva  so namreč stiškemu samostanu 
kratila stare ribolovne pravice. Omenjeni zbor je zato leta 1515 naročil deželnemu glavarju na 
Kranjskem, naj poskrbi, da se stiškemu samostanu ne bodo kratile njihove stare pravice. Zaradi 
ribolovnih pravic so bili med zemljiškimi gospostvi zelo pogosti spori. Samostani so bili zaradi 
njih še zlasti občutljivi, kajti ribe so veljale za postno hrano. Spori so nastali tudi v primeru, ko 
so podložniki nekega gospostva posegali v pravice drugega gospostva. Tako je pred letom 1459 
nastal spor med ribiči dveh samostanov: Stične in Bistre. Na prošnjo stiškega opata Ulrika je 
patriarh Ludvik leta 1459 potrdil stiškemu samostanu ribolovno pravico »od Kraljevega dvora do 
Na križu«. 
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Leta 1533 je stiški opat Klemen pridobil za svoj samostan potrditev vseh ribolovnih pravic, ki jih 
je njegovemu predniku, opatu Ulriku, marca 1459 podelil cesar Friderik III. Ta privilegij je 
določal, da smejo stiški ribiči za samostanske potrebe loviti v Cerkniškem jezeru (in unnserm see 
in der Zirckhnitz), vendar le do preklica. Pri tem naj omenimo, da je Klemenovemu nasledniku, 
opatu Janezu Cerarju, leta 1534 Barnard de Montesis (?) obljubil, da bo privilegij upošteval in 
menihov ne bo oviral pri ribolovu. 
Leta 1562 je nastal nov spor zaradi ribolovnih pravic stiškega samostana. Na Dunaju je 
postojnsko gospostvo zoper stiški samostan vložilo tožbo, češ da stiški ribiči lovijo v 
Cerkniškem jezeru na skrivoma in da bodo, če se to ne bo preprečilo, jezero popolnoma izropali. 
Opat Wolfgang je takoj odgovoril in svojo pravico do ribolova dokazoval s cesarskimi 
privilegiji, katerih prepise je poslal v cesarsko glavno mesto. Pravda se je nadaljevala še v 
naslednjem letu in bila septembra odločena v korist Stične. Opat je branil ribolovne pravice , ker 
so se vsi stiški opati pritoževali nad pomanjkanjem rib, ki so jih zaradi veliko postnih dni še kako 
potrebovali. V samostan so jih dovažali tudi iz Reke in Trsta. 
Leta 1683 je nastala pravda pred okrajnim sodiščem v Ljubljani zaradi ribolovnih pravic na 
Cerkniškem jezeru med stiškim in bistriškim samostanom. Bistriška kartuzija je z nakupom leta 
1682 postala lastnik večjega dela Cerkniškega jezera, vendar so na določenih krajih in v 
predpisanem času smeli loviti ribe tudi Turjačani, stiški samostan in drugi. Stiški samostan si je 
ribolovno pravico pridobil z zakupom in njegovi ribiči so v času odtekanja vode nastavljali 
mreže v Strženu ali v strugi (Vstescheni oder Vstrugi), nad Postojnsko jamo in pod njo 
(Postoinska vnd Pod Postoinska jama); drugi dokument razlaga: vber vnd unterhalb der 
Adelspergische grüben in pod Ponikvo (pod Pounikouia). Stiški ribiči so na tamkajšnjih krajih 
postavljali mreže. 22. januarja 1683 pa je bistriški ribič, konverz (član nekaterih samostanskih 
redov, ki ni duhovnik, op.ur.) Marko Sramag, odstranil dve veliki mreži »perotnici« (Perotnize), 
ki ju je nastavil stiški ribič Jurij Khnap. Sramag je izpulil kole, na katere so bile pripete mreže, in 
mreže raztrgal. Bistriški prelat Hugo je trdil, da »se Stična ni držala domenjenega časa za 
ribolov.« Sicer je zagotovil, da »Stični ne bo kratil ribolovnih pravic, ki jih ima na jezeru že od 
davnih časov.« Bistra se v spisih imenuje lastnik jezera (Innhaber). Stiški opat Ludvik pa je 
dokazoval, da sme Stična nastavljati mreže poljubno in da ima to pravico od nekdaj (über Jahr 
und Tag in bernewig und Rechtmässiger posses). Sodišče je odločilo v korist stiške opatije. 
Bistriški prior Hugo se je moral v dokumentu junija 1684 obvezati, da njegov samostan in 
njegovi ribiči ne bodo več posegali v pravice stiškega samostana in da pri ribolovu ne bodo 
ovirali njegovih ribičev. 
Kje je bila Postojnska jama? Valvasor je ne omenja. Leta 1758 pan Steinberg piše, da se 
Postojnska jama imenuje tudi Golobinka. Prav tako jo leta 1898 omenja Jožef Žirovnik. Ime 
jame je znano še dandanes. 
 
Loško gospostvo 
 
Loško gospostvo z gradom v Ložu je poleg Loža in Blok tja do Velikih Lašč obsegalo tudi južno 
polovico Cerkniškega jezera. Leta 1528 je v urbarju razviden obseg loškega gospostva v vaseh 
na celotnem južnem obrobju Cerkniškega jezera (Gorenje Jezero 7 kmetij, Laze 4 kmetije, Otok 
4 kmetije in Goričice 2 kmetiji). Loško gospostvo so imele od sredine 12. stoletja za oglejskim 
patriarhom kot fevd in potem v last stare plemiške rodbine: grofje iz Vovber na Koroškem, 
Goriški grofje, Šteberški, Ortenburžani, Habsburžani, Celjani in leta 1457 zopet Habsburžani. V 
Ložu je bila habsburška oblast cesarja Friderika III. uveljavljena sredi junija 1457. Tako je cesar, 
komaj dobrih sedem mesecev po uboju zadnjega Celjana (l. 1457), ukazal svojemu oskrbniku v 
Ložu, naj dopusti Turjačanom ribolov na Cerkniškem jezeru. Engelhardu Turjaškemu in 
njegovim dedičem je cesar s tem dovolil, da smejo ribariti za svoje potrebe v tistem delu jezera, 
ki je pripadal loškemu gospostvu. Meja med loškim in postojnskim oz. hasberškim (planinskim) 
gospostvom oz. deželskim sodiščem je bila pri jamah Ponikva in Levišča. Od Ponikve in Levišč 
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proti izviru je imelo ribolovno pravico loško gospostvo; od Ponikve do Karlovice pa je pripadala 
ribolovna pravica postojnskemu oz. planinskemu gospostvu.  
Podložniki z Gorenjega Jezera so morali iz jezera na loški grad nositi ribe, če je bilo potrebno. 
Za vsak tovor so dobili po štiri črne denariče. Tako je določal urbar iz leta 1606. 
V listini ustanovitve mesta Lož iz leta 1477 je omenjen tudi ribnik, ki je ležal med njivami loških 
meščanov. Če je bila potreba, so ga morali prazniti podložniki iz Podcerkve. Tudi pri snežniškem 
gradu je za leto 1669 omenjen ribnik. Omenili smo že, da so imele ribe v srednjem veku posebno 
mesto. Zato je bilo po deželi več ribnikov kakor zdaj. Ljudje so izkoristili malone vsako kotanjo, 
da so v njej gojili ribe. To je ustrezalo tudi tedanji varčni miselnosti, saj rib ni bilo treba hraniti 
in so prinašale čisti dobiček. V cesarski privilegijski listini se namreč ribolov imenuje ribja paša 
(vischwaid). 
Habsburžani so loško gospostvo in sodišče dajali v zakup. Leta 1613 je oboje kupil Wolf 
Paradeiser, od njega pa leta 1635 knezi Eggenbergi, ki so tisto leto kupili tudi graščino Snežnik, 
zapuščeni loški grad pa prepustili propadanju. Eggenbergi so bili lastniki tudi sosednjih 
gospostev: Hasberka (Haasberg, Planinski grad) in Šteberka (Steegberg). Ko pa je Janez knez 
Eggenberški julija 1669 skupaj z loško-snežniškim gospostvom prodal tudi postojnsko grofijo 
Turjačanu Janezu Weickardu, je loško gospostvo izgubilo vso posest in ribolovne pravice v 
vaseh ob Cerkniškem jezeru. Tako sta bila loški in postojnski del jezera po omenjeni pogodbi 
združena z deželskim sodiščem v Hasberku. S premikom deželsko-sodne meje je loško 
gospostvo izgubilo prejšnje pristojnosti v vsem oddeljenem loškem delu Cerkniške kotline. 
Loško gospostvo oz. sodišče je obdržalo izključno pravico ribolova od izvira jezera do mostov 
(bis auf die Brucken). To je od izvira do Malenšča oz. sedanjega mostu. Od Malenšča naprej do 
Ponikve pa so poleg loškega gospostva imeli ribolovno pravico tudi stiški samostan, Turjačani, 
gospostvo Šteberk in Snežniški. Vendar Valvasor pripominja, da si je Eggenberg pridržal pravico 
ribolova na Cerkniškem jezeru v tistem delu, ki je spadal pod hasberško (planinsko) sodišče. 
 
Snežniška graščina 
 
Ta graščina je imela najmanj pravic do ribolova na jezeru. V urbarju iz leta 1606 sta na celotnem 
območju deželskega sodišča lov in ribolov pripadala loškemu gospostvu. Oskrbnik iz Snežnika 
je imel pravico do ribolova ob košenini, ki pripada snežniški graščini, »le takrat, ko ni nikogar 
pri vodi«. V tem urbarju (l. 1606) je tudi pripomba, da kmetje v loškem gospostvu zaradi turških 
martolozov (turških roparjev) poleti ne morejo iti v gozd po les, ampak samo pozimi. Tudi lov na 
polhe je zaradi martolozov popolnoma opuščen.  
 
Mesto Lož 
 
Ko je cesar Friderik III. leta 1477 z ustanovno listino povzdignil naselje Lož v mesto, je mestu 
Lož podelil tudi privilegij do ribolova v Cerkniškem jezeru in bližnjih vodah. Cesar je v 3. členu 
listine zapisal, da daje loškemu mestnemu sodišču ribolov na jezeru v območju loškega 
deželnega sodišča in na Lipsenju, »skupaj z dvema ribičema, ki bivata tam pri jezeru in ki sta 
pred časom služila našim oskrbnikom v Ložu, in ribnik, ki leži v pomirju prav tam pri mestu«.  
Meščani Loža so ribolovne pravice v Cerkniškem jezeru uživali do druge svetovne vojne. Ko je 
jezero usihalo, so lahko v Leviščih in drugih jamah, ki so spadale pod loško deželno sodišče, 
lovili ribe. Cele vozove ščuk so pripeljali domov in ker je bila vročina, hladilnikov in 
zamrzovalnikov pa ni bilo, so ribe prerezali, očistili, nasolili, dali v »šprikle« in posušili v dimu. 
 
Šteberško gospostvo 
 
V zgodovini so Šteberški nižji plemiči vedno spretno krmarili med oglejskimi patriarhi in 
njihovimi nasprotniki; enkrat so bili na eni strani, enkrat na drugi, kakor jim je kazalo, da so 
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imeli več koristi. V takih razmerah je Janez Šteberški s svojima sinovoma leta 1366 dobil 
postojnsko gospostvo z zakupom. Leta 1371 pa so Janez Šteberški in njegova sinova prodali 
Postojno avstrijskima vojvodama Albertu in Leopoldu za ogromno vsoto 28.000 firentinskih 
dukatov. Poleg gradu Postojna na Krasu so Šteberški prodali tudi odvetščine, gozdove, desetino, 
mitnine, carine, sodišče, ribiške pravice in posebej »polovico ribolovne pravice na Cerkniškem 
jezeru« (halbteil der vischwaid des sewes gelegen in der Zirknicz). Tako so Habsburžani dobili 
ribolovne pravice na spodnjem delu jezera, od Ponikve do Karlovice, ki je spadal pod postojnsko 
oz. pozneje pod planinsko sodišče. Južni del jezera, od Ponikve navzgor, pa je spadal pod loško 
sodišče. Šteberški so namreč leta 1366 dobili tudi deželsko sodišče v Ložu. A Šteberški so začeli 
propadati. Zaradi velikanskih dolgov in nasprotovanja vojvodu Frideriku Habsburškemu so v 
letih 1444 in 1446 izgubili habsburški fevd Šteberk, ki je prešel neposredno v roke deželnemu 
knezu. Tudi stari šteberški grad je propadel. Novega so sezidali veliko pozneje. Manjše šteberško 
gospostvo, ki je obdržalo ribolovne pravice na jezeru in na Lipsenjskem potoku, so okoli leta 
1635 kupili knezi Eggenbergi. 
 
Turjačani 
 
Tudi Turjačani so si pridobili ribolovne pravice na celotnem jezeru. Že leta 1455 je cesar 
Friderik III. sporočil svojemu glavarju v Postojni in na Krasu, Juriju Črnomaljskemu, da se je 
Engelhard Turjaški odpovedal dohodku 12 funtov pfenigov, ki jih je kot kranjski vrhovni 
komornik prejemal iz vicedomskega urada. Zato mu je cesar podelil ribolovne pravice na svojem 
delu Cerkniškega jezera (see in der Zirgnitz gelegen in unsern tayl derselben vischwaidt). To je 
bilo ribolovno ozemlje od Ponikve do Karlovice, ki je spadalo pod postojnsko oz. hasberško 
(planinsko) deželno sodišče. Cesar je v listini poudaril, da Turjačana ne sme nihče ovirati pri 
lovu, »posebno Šteberški ne«. 
Dve leti zatem so Turjačani dobili ribolovne pravice tudi na zgornjem delu jezera. Seznanili smo 
se že, da je leta 1457, ko je cesar Friderik III. dobil oblast nad loškim gradom, podaril istemu 
Turjačanu ribolovne pravice na tistem delu Cerkniškega jezera, ki je spadal pod loško gospostvo 
oz. deželno sodišče. To je ozemlje od izvira do Ponikve in Levišč. 
 
Kartuzijanski samostan Bistra 
 
Ker so pravila kartuzijanov določala, da so lahko jedli samo ribje meso, si je ta samostan še bolj 
želel ribolovnih pravic. Za kartuzijo Bistra (Freundenthal) je bil izredno pomemben ribolov na 
Ljubljanici in Cerkniškem jezeru. Leta 1364 je deželni knez dovolil bistriškim kartuzijanom 
imeti dva ribiča na Ljubljanici. Hkrati je knez naročil Ulriku I. Celjskemu, svojemu vicedomu 
glavarju na Kranjskem, in ljubljanskim meščanom, naj upoštevajo to ribolovno pravico. Že leta 
1412 so se bistriški kartuzijani pritožili, da jim nekateri (Turjačani) kratijo ribolovne pravice na 
Ljubljanici, pri kraju Studenec pri Vrhniki. Zato je vojvoda Ernest isto leto naročil svojemu 
glavarju Vilijemu z Rabštajna, naj ne dovoli, da bi kdo menihom jemal njihove pravice. 
Pri stiškem samostanu smo se seznanili, da je imel tudi samostan Bistra pravico ribolova na 
Cerkniškem jezeru že pred letom 1459, vendar se pisni dokument o tem ni ohranil. Že ob 
ustanovitvi bistriške kartuzije, leta 1260, je ustanovitelj Ulrik III. Spanheim daroval 35 kmetij v 
Begunjah, Bezuljaku, Selščku in Topolu, skupaj z ribolovnimi pravicami. Meja samostanske 
zemlje je bila Cerknica. Tamkajšnji predel se še vedno imenuje Menišija. Vse naštete vasi so v 
bližini jezera. Sklepamo, da je bistriški kartuziji podaril ribolovne pravice na jezeru oglejski 
patriarh. Veliki dobrotniki bistriške kartuzije so bili tudi Šteberški plemiči in zdi se, da so tudi 
oni pripomogli, da je Bistra dobila ribolovne pravice na jezeru. Leta 1363 je Janez Šteberški na 
prošnjo priorja Andreja oprostil Bistro dajanja mitnine od blaga – in to na vseh mitnicah - , ki so 
ga potrebovali menihi za vsakdanje življenje. 
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Leta 1682 sta knez Janez Sajfrid Eggenberški in bistriški prior Hugo sklenila pogodbo, s katero 
je prvi za 9.000 goldinarjev prodal samostanu svoje pravice in nepremičnine na Cerkniškem 
jezeru, vendar s pravico do odkupa ter s šestmesečnim odpovednim rokom. Stroški pri pripravi 
ribolova naj bi znašali tretjino 6 % letnih obresti od glavnice, kar je znašalo 180 goldinarjev. Na 
leto naj bi dobiček od ribolova znašal dve tretjini 6 % obresti od glavnice, kar bi bilo 360 
goldinarjev, vendar dohodka še niso mogli preveriti. Z omenjeno pogodbo je bistriški samostan 
kupil vse ribolovne pravice na jezeru in na pritokih: 
1. potok Cerkniščica je segal od cerkniškega mlina, ki ga je imel Matija Prudič, pred njim pa 
Lipec, do jezera; 
2. na Žerovniščnici (Seraunschiza): od njive ali ograde Janeza Jožlja (Joschel), ki je bil 
Rigonov1 podložnik iz Koče vasi (Hallerstein), kjer naj bi postavili mejnik, do jezera; 
3. na Lipsenjščici (Lipsenschiza): od jezera do prehoda čez potok pri vasi Lipsenj, med 
travnikom, ki je bil od kaplanije Naše Ljube Gospe v Šteberku in se je imenoval Farjevca 
(Fariauza genannt) in je ležal ob travniku Jakoba in Marka Uleta; 
4. glavni izvir jezera, imenoval Obrh, pri vasi Vrh Jezero (Verch Jesero); 
5. na celotnem potoku, ki izvira pod vasjo Otok in se imenuje Otoški potok (Otoschki Potok) z 
drugimi revirji. 
Pogodba je določala, da postane kupec Bistra lastnik vsega Cerkniškega jezera, ne samo vode, 
ampak tudi zemlje in trave. Prodajalec se je obvezal, da bo dal kupcu avtentičen prepis vseh 
zemljišč, ki pripadajo jezeru, z vsemi zapisi po urbarju in z natančno označenimi mejniki. Za vsa 
zemljišča je knez Eggenberški obljubil samostanu pravno varstvo. Najemnino za jezerske 
travnike, ko so pripadali gospostvu Šteberk in drugim gospostvom, pa je še naprej pobiralo 
hasberško (planinsko) gospostvo in ne Bistra. 
Ker naj bi kupec ohranjal jezero s pritoki v dobrem stanju (in gutem Stande conserviren), kot se 
spodobi, je pogodba določala, da se lahko dvakrat na leto v jezeru in stranskih potokih ves 
ribolov strogo prepove (to je pomenilo, da ribiči s saki takrat niso mogli kupiti dovoljenja za 
lov). Kdor bi ravnal zoper ukaz, bi mu vzeli vse ribe. Ker je imel prior kot predstavnik samostana 
poseben status, naj bi kršitelje prepovedi samo prestrašil, grajski upravitelj v Hasberku pa jih je 
lahko pozneje kaznoval. Če hasberški upravitelj ne bi obvaroval ribolovnih pravic kupca, bi ta 
lahko odpovedal pogodbo. Ker so med usihanjem jezera nastajali nasilni posegi 
(Gewalthätigkeiten) pri jamah, je knez ponudil kupcu, da bo gozdni in sodni sluga »gledal na 
red« in varoval koristi samostana. Za tako delo bi mu prior plačal po deset krajcarjev od vsake 
jame. 
Pogodba je odrejala, da morajo biti o pogodbi obveščeni tudi drugi uporabniki ribolova ob 
usihanju jezera: stiški samostan ter gospostvi Turjak in Lož, ki bi jima ostale stare ribolovne 
pravice; zapisane so bile v ribolovnem redu, ki ga je hranil hasberški upravitelj. Prav tako naj ne 
bi opravili prepisa v imenjsko knjigo takoj, češ da bo imel samostan Bistra z jezerom še izdatke 
in da še ni znana korist, ki jo bodo imeli menihi od ribolova. 
Kartuzija Bistra je dobila s pogodbo velike ribolovne pravice na večinskem delu Cerkniškega 
jezera. Jezersko zemljo je namreč dobila v last. Pri stiškem samostanu smo se seznanili, da je leta 
1683 med Bistro in Stično nastal spor zaradi ribištva na jezeru. Sodišče je dosodilo v korist 
Stične. 
Tudi med prejšnjimi lastniki Eggenbergi in bistriško kartuzijo so še nastajali spori zaradi 
ribolovnih pravic. Leta 1706 je posebna komisija pripravila novo pogodbo med eggenberškim in 
bistriškim priorjem, ki pa zaradi različnih okoliščin ni postala pravnomočna. Zato sta se leta 
1712 Janez Antonij Jožef knez Eggenberški in prior Andrej Puecher dogovorila za podpis 
pogodbe, ki je določala pravice Bistre v primeru, če bi podložniki hasberške (planinske) graščine 
na kraju, kjer je imel samostan pravico do ribolova, bodisi v času odtekanja jezera ali pa ob 
drugih priložnostih, lovili ribe. 
V ribolovne pravice na jezeru in potoku Obrh pri Gorenjem Jezeru je posegal tudi Jurij Gotfrid 
grof Liechtenberg, gospod snežniškega in loškega gospostva. Junija 1710 si je drznil loviti v 
strugi Obrh in v Goriških ključih (V gorishkih kluzhah), februarja leta 1712 pa je lovil ribe pod 
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Belim bregom (Belli breg). Liechtenberg je v času presihanja jezera postavljal mreže in tako 
jemal bistriškemu samostanu njegove pravice, ki jih je pridobil z nakupom od hasberškega 
gospostva leta 1682. Prior Andrej je kršilca tožil pred okrajnim sodiščem. Ker pa so 
Liechtenbergu veliko pomenili dobri medsosedski odnosi, se je v pisni pogodbi obvezal, da se bo 
v prihodnje vzdržal ribolova v vodah, v katerih je bistriška kartuzija imela take pravice in koristi. 
 
Ribolovne pravice od leta 1782 do 1945 
 
Ko je cesar Jožef II. leta 1782 ukinil samostan, je gospostvo Bistra z vsemi pravicami prešlo v 
upravo verskega sklada. Leta 1826 je bistriško gospostvo in dvorec Loško pri Cerknici kupil 
Franc Galle.  Galle in njegovi dediči so ribolov na Cerkniškem jezeru dajali v zakup. Leta 1871 
je imel ribolov v zakupu posestnik Anton Kraševec. Tistega leta je ob usihanju samo z enim 
»vlakom« z mrežo potegnil iz jezera blizu tisoč kilogramov ščuk in linjev. 
Leta 1911 so imeli ribolov v zakupu Janez Svet iz Dolenje vasi in Cerkničana Andrej Knap, 
Klemenov in Matija Obreza, Cibkov.  Od leta 1913 do druge svetovne vojne pa sta bila ribolovna 
zakupnika: trgovec Slavko Plemelj iz Ljubljane in Franc Švigelj, Petričkov, z Dolenjega Jezera. 
Iz listin je razvidno, da je bil glavni zakupnik Plemelj. 

 
Ribolov po letu 1945 
 
Po drugi svetovni vojni je ribolov v Cerkniškem jezeru urejala nova oblast, ki je prejšnje 
podarjene in kupljene ribolovne pravice podržavila. Zgornji del jezera od Velike Ponikve do 
izvira je upravljalo Gojitveno lovišče LRS oz. zdajšnji Zavod za ribištvo Slovenije, spodnji del, 
od Velike Ponikve do Karlovice, pa Ribiško društvo Ljubljana. Leta 1956 je bilo ustanovljeno 
Ribiško društvo Cerknica, ki je prevzelo jezersko ribištvo v nekdanjem delu postojnskega 
sodišča od ljubljanskega ribiškega društva. Tako je še vedno, čeprav si cerkniški ribiči želijo 
ribiško upravljanje nad celotnim Cerkniškim jezerom. 
Vaščani Dolenjega jezera so pod novo oblastjo z novim ribiškim zakonom šele leta 1954 izgubili 
stare ribolovne pravice. O tem priča obsodba vaščana Antona Malnarja z dne 8. julija 1960, ker 
je 2. julija tistega leta ob usihanju jezera s sakom lovil ribe v jami Vodonos na vaški parceli, št. 
1236, k.o. Otok II. Za prekršek je bil kaznovan z denarno kaznijo pet tisoč dinarjev. 
V pritožbi na senat za prekrške je zapisal, da se ne čuti krivega, ker je »izrečena kazen krivična«. 
Pritožbo je utemeljeval s tem, da je že pri zaslišanju sodniku povedal, da »so vaščani Dolenjega 
Jezera že od nekdaj nemoteno lovili ribe v času presihanja jezera v jamah na zemljiščih, ki so last 
vaške skupnosti. Kakor prejšnja leta je šel lovit ribe ob presihanju v dobri veri, da ima za to 
pravico.« Nato navaja, da »se ta jama na parceli št. 1236, k.o. Otok II. kakor vse parcele agrarne 
skupnosti Dolenje Jezero ne more smatrati v smislu 2. čl. Zakona o sladkovodnem ribištvu 
(Ur.l.LRS, št.26/54) kot naravna voda, ker je to zemljišče poplavljeno le občasno, kadar voda 
prestopi bregove Stržena. To zemljišče je v katastru vpisano kot pašnik in je obdavčeno.« Na 
koncu je zapisal, da »lahko z listinami političnih in sodnih oblasti za čase stare Avstrije in stare 
Jugoslavije dokaže, da so že takratne oblasti priznavale vaščanom Dolenjega Jezera pravico do 
ribolova ob usihanju jezera na zemlji, ki je last vaščanov, zato smatram, da jih tudi naša ljudska 
oblast ne bo odrekla.« 
Vendar ni uspel. »Ljudska« oblast se ni ozirala na stare vaške pravice. Pritožba je bila zavrnjena 
in moral je plačati kazen. 
Vaščani Dolenjega Jezera so še 12. marca 1991 naslovili na Skupščino občine Cerknica peticijo. 
V njej so zapisali: »Vaščani terjamo, da se nam vrne 150 let stara pravica ribolova ob usihanju 
jezera v jamah in požiralnikih potem, ko se pretrga dotok Stržena. Ta stara vaška pravica nam je 
bila enostransko odvzeta z ribiškim zakonom iz leta 1954. Apeliramo na Izvršni svet Skupščine 
občine Cerknica, da po svoji službi posreduje pri ustreznih organih Skupščine Republike 
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Slovenije, da se v zakon o ribištvu vnese omenjena stara pravica ribolova, ki so jo imeli vaščani 
Dolenjega Jezera v Cerkniškem Jezeru.« 
Vendar je ostalo vse po starem. 
 
Ribolovne pravice vaščanov Dolenjega jezera 
 
Vaščani Dolenjega jezera, ki so bili lastniki skupnega zemljišča (vaške gmajne) v Cerkniškem 
jezeru, so si že od nekdaj lastili pravico, da so v jamah, ko je jezero usihalo, pobrali ribe. V 
dopisu iz leta 1938 so se Jezerci sklicevali celo na Valvasorja, kako so vaščani okoliških vasi ob 
usihanju pobirali ribe. Želeli so tudi, da bi jim oblast priznala, da bi na takih zemljiščih imeli 
pravico ribolova. 
 
Boj za ribolovne pravice 
 
Prvi zapis o tem je iz leta 1891. Srensko načelstvo v Logatcu je leta 1939 sporočilo Občini 
Cerknica, da je v arhivu dokument, da je »nekdanja podobčina na Dolenjem Jezeru 3. maja 1891, 
pod št. 386, prosila tedanje Okrajno glavarstvo v Logatcu, »da se jim prizna pravica ribolova na 
parcelah, ki so last vaščanov Dolenjega Jezera.« Odgovor Okrajnega Glavarstva se ni ohranil. 
Leta 1911 je Okrajno Glavarstvo v Logatcu izdalo razglas »z ozirom na nejasnosti glede 
pobiranja rib na suhem po določbi § 43 kranjskega ribarskega zakona z dne 4. avgusta 1888, 
deželnega zakona št. 1688 leta 1890 oziroma § 6 občinskega zakona z dne 25. aprila 1885 
deželnega zakona št. 85, se daje občinstvu na znanje v svrho pravilnega razumevanja.« 
Določba § 43 navedenega zakona se glasi: »Kadar odteka povodenj, sme ribarski upravičenec 
ribe loviti tudi zunaj svoje ribje vode, v vodah, ki so se poleg nje nabrale na tujem zemljišču in je 
dolžan ravnati s primerno opreznostjo , da ga ne bi poškodoval, ter mora povrniti vso storjeno 
škodo. Zemljiški posestniki pa so upravičeni polastiti se rib, kar jih po splahneni vodi ostane na 
njih zemljiščih. Ne smejo pa uporabljati naprav, s katerimi bi branili ribam povrniti se v svojo 
strugo. 
To določilo velja samo ob sebi umevno ne glede ribolova v tekočih vodah, ki so bili v smislu  § 9  
kranjskega ribarskega zakona razdeljene v ribarske okraje z razpisom c. kr. Deželne vlade v 
Ljubljani z dne 21. grudna 1895 čl. 16677 in je bil dotični dopis potom županstva javno 
razglašen. V razdelitev ribarskih okrajev so bili privzeti vsi  pritoki Cerkniškega jezera. 
Cerkniško jezero samo ob sebi umevno ni bilo privzeto v razdelitev ribarskih okrajev. Sodba v 
vseh zadevah glede ribolovne pravice na jezeru in ob jezeru ob času upadanja vode je zadeva 
civilnih sodišč v smislu § 2 gori navedenega ribarskega zakona.« 
Prav razglas iz leta 1911 je bil odločilen, da so vaščani Dolenjega Jezera leta 1927 dobili pravdo, 
ki se je razvnela na prvostopenjskem Deželnem sodišču v Ljubljani in se istega leta nadaljevala 
na kasacijskem sodišču Stolu sedmorice v Zagrebu o tem, ali imajo vaščani, kot lastniki skupnih 
zemljišč (gmajne) Rešeta, Vodonosa in Zadnjega kraja, Retja in drugih jam, pravico, da poberejo 
ribe na teh zemljiščih takrat, ko jezero usiha. Jezerci so na ljubljanskem sodišču pravdo izgubili, 
na drugostopenjskem sodišču v Zagrebu pa so jo gladko dobili. 
Jezerci so bili z razsodbo zadovoljni in so si še naprej lastili pravico do pobiranja rib, ko je jezero 
usihalo: v Rešetu, Vodonosu, Zadnjem kraju, Retju in drugih jamah, ki so bile na zemljišču 
vaške gmajne. Vendar so si želeli, da bi bile na skupnih zemljiščih ribolovne pravice tudi uradno 
priznane.  Pravica ribolova bi jim bila priznana le tedaj, če bi bila skupna zemljišča razglašena za 
ribolovni okraj. Pri tem je Jezerce podpirala tudi cerkniška občina, ki je leta 1935 zapisala, da     
»so upravičenci Dolenjega Jezera že od nekdaj izvrševali na Cerkniškem jezeru svoboden 
ribolov.« 
Gospodarski odbor Dolenjega Jezera je 25. aprila 1938 prijavil banski upravi na ribolovne 
pravice v Cerkniškem jezeru. V prijavi so med drugim zapisali dobesedno tako: 
1. Ta ribarska pravica se opira na podedovanje od naših prednikov, ki so te pravice izkoriščali 
nemoteno že od nekdaj. 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 78

2. Vsebina te ribarske pravice je, da smemo loviti vse vrste rib in vodnih živali, ki se nahajajo v 
tem lovišču in to so: ščuka, klen, menek, šlajn in krap. Vodne živali pa so: raki in žabe. Loviti 
smemo vsak čas, ki je primeren za lov, in to z mrežami, saki, rokami in trnki. Ta pravica je 
nerazdeljena in do nje so upravičeni vsi vaščani vasi Dolenje Jezero v enakem razmerju. 
3. Ribarsko pravico izkoriščamo v času te prijave z mrežami, saki, trnki in rokami. V jamah, kjer 
se ne more do rib na opisan način, vendar ribe v njih poginejo, da se širi smrad, jih pobiramo ven 
tudi z vilicami.  
Banska uprava je šele leta 1940 pripravila načrt ribarskega okraja na Cerkniškem jezeru, a z njim 
jezerci niso bili zadovoljni. Svojega ribolovnega okraja tako niso dobili. Kmalu zatem pa se je 
začela druga svetovna vojna. 
Sklep: Čeprav se niso ohranile čisto vse listine o prizadevanju Jezercev za lastni ribolovni okraj 
na Cerkniškem jezeru (v vaškem arhivu se jih je ohranilo vsaj petdeset), je že iz teh razvidno, s 
kakšno vztrajnostjo so si prizadevali za priznanje »starih ribolovnih pravic«. Iz smelih trditev, ki 
jih je gospodarski odbor upravičencev Dolenjega Jezera večkrat sporočal banski upravi v 
Ljubljano: »Na tem zemljišču (na jezeru) samo mi izvršujemo ribarske pravice …Zato prosimo, 
da se nam s tem prizna lastni ribarski revir, kot izključnemu izkoriščevalcu ribarske pravice na 
tem zemljišču…Loviti smemo vsak čas, ki je primeren za lov, in to z mrežami saki, rokami in 
trnki…«, lahko sklepamo, da so Jezerci v resnici lovili ribe na skupnih zemljiščih ne samo ob 
usihanju jezera v jamah, ampak vedno takrat, ko je bilo kaj vode in rib, pa čeprav niso dobili 
lastnega revirja.      
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6. SPREMENJEN VODNI REŽIM NA CERKNIŠKEM JEZERU IN NJEGOVE 
POSLEDICE 

 
Spremenjen vodni režim na Cerkniškem jezeru je posledica posegov v vodotoke, požiralne  in 
ponorne jame zaradi želje po izsuševanju močvirnatih območij na račun večjega pridelovalnega 
potenciala kmetijskih zemljišč. Te posege smo omenili že v petem poglavju, tu pa pomembnejše 
še enkrat navajamo . 
 
Med drugimi so bili izvedeni naslednji posegi:  
� znižali so vhode v ponorni jami Veliko in Malo Karlovico,  
� delno razširili in znižali podzemeljske struge v Veliki in Mali Karlovici,  
� pred vhod v Veliko Karlovico so postavili lovilne grablje za trstičje, 
� razstrelili so nekaj jamskih sifonov v Veliki in Mali Karlovici ter očistili, razširili in poglobili 

nekatere požiralnike, 
� strugo Stržena pri Nartah so regulirali v dolžini 763 m in povečali ter poglobili dotok v 

Svinjsko jamo,  
� izravnali so strugo Stržena s prekopom v Črnih mlakah (540 m), 
� izravnali so strugo Stržena s prekopom v Ključih (534 m), 
� osuševali so močvirni svet z regulacijami Žerovniščice (2000 m), Lipsenjščice (1074 m), 

Tresenca (1146 m), Goriškega Brežička (1143 m), spodnjega toka Cerkniščice in drugih 
manjših vodotokov na severnem delu jezera,  

� izkopali so osuševalne jarke pri Lipsenju (758 m). 
 
 
Tabela 1: Dolžine preteklih posegov na strugah na Cerkniškem polju (po DOF, Geodetski zavod RS, 2006) 
 

Vodotok 

dolžina 
struge 
pred 
posegi 
(m) 

dolžina 
struge po 
posegih 
(m) 

dolžina 
skrajšave 
(m) 

procent 
skrajšave 
(%) 

procent 
reguliranega 
vodotoka 
(%) Opombe 

Beli breg 2539 757 1782 70.2     
Ključ 2123 659 1464 69.0    
Ponikve 608 387 221 36.3    
Stržen 1 197 74 123 62.4    
Stržen 2 110 85 25 22.7    
Stržen 3 173 60 113 65.3    
Stržen 4 287 124 163 56.8    
Stržen 5 624 530 94 15.1    
Stržen 6 411 251 160 38.9    
celoten Stržen  16337 12192 4145 25.4 43.3   
Lipsenjščica 5403 4923 480 8.9 27.7 * 
Goriški Brežiček 1583 1252 331 20.9 100.0   
Čez steljnike 1339 942 397 29.6 100.0   
Tresenec 1944 1149 795 40.9 97.9   
Pritok Tresenca 370 283 87 23.5 91.9   
Žabjek 294 134 160 54.4 86.4   
Žerovniščica 5130 3710 1420 27.7 73.0   
Grahovščica 1677 1076 601 35.8 86.4   
Martinjščica 1662 1118 544 32.7 100.0 ** 
Boričke 1 2206 1480 726 32.9 95.2   
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Boričke 2 2292 1899 393 17.1 43.3   
Sv. Bric 191 144 47 24.6 71.2   
Cerkniščica 1 2831 1062 1769 62.5     
Cerkniščica 2 617 0 617 100.0  *** 
Cerkniščica 
skupaj 4906 2520 2386 48.6 70.3   
Vsi vodotoki 45334 32822 12512 27.6 66.0   
 
    *   -nova struga je še dodatno skrajšala pot vode, saj se izliva  995m nižje v  strugo Stržena. 
  **   -zajet je vodotok od sotočja dalje, pred sotočjem je celotna struga regulirana,  
***   -en rokav stare struge je bil zasut, tako vsa voda odteče po drugem kraku, ki hitreje odvaja vodo v jame. 
 
 
 
Tabela 2: Dolžine regulacij, kjer ni možno razbrati iz DOF (Geodetski zavod RS, 2006), 

kje so potekale stare struge 
 

Mesto regulacije Dolžina regulacije 
Boričke 3 165 
Marija 
Magdalena 2430 
Martinjščica 887 
Pritok 
Martinjščice 444 
Žerovniščica 175 
Pritok Tresenca 247 
 
 
 
Tabela 3: Dolžine melioracij na Cerkniškem polju (po DOF, Geodetski zavod RS, 2006) 
 

Melioracije dolžina izkopa (m) 
Dujce 1856 
Laze 353 
 
 
Opomba: posegi na vodotokih, ki so predstavljeni v pričujoči tabeli so prikazani na sliki 49. 
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FRANCISCEJSKI KATASTER 
 
Za razumevanje nekdanjih melioracijskih posegov in izravnav strug vodotokov na območju 
Cerkniškega jezera je dobrodošel in zanesljiv vir Franciscejski kataster, izdelan med leti 1824 in 
1826. S primerjavo vrisanih strug vodotokov v mapah omenjenega katastra z  današnjo strukturo 
vodnega omrežja lahko proučujemo kje, kako in v kolikšnem obsegu so se melioracije in druge 
regulacije vodotokov na Cerkniškem jezeru izvajale. 
Območje Cerkniškega jezera je zajeto v več katastrskih občinah; katastrska občina Gorenje 
jezero, katastrska občina Otok in katastrska občina Dolenja vas. 
V sledečem slikovnem gradivu so predstavljeni posamezni listi vseh treh katastrskih občin, ki so 
pomembni za razumevanje hidroloških značilnosti in potekov nekdanjih strug vodotokov na 
Cerkniškem jezeru ter s tem posameznih regulacijskih posegov v prejšnjih stoletjih. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List I 
 

 
 
Slika 27: Katastrska Občina Otok 1823 - List I 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista I prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
Rešeta,  pod vasjo Dolenje jezero. 
Melioracijski posegi in izravnave nekdanjih strug vodotokov so v tem delu Cerkniškega jezera 
obsegali izgradnjo zadrževalnega nasipa za nizko vodo pred požiralnimi jamami Rešeto (zgrajen 
po letu 1950) in manjšega jezu, zgrajenega na predelu imenovanem Križ, med Rešetom in 
Javorniki. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List II 
 

 
 

Slika 28: Katastrska Občina Otok 1823 - List II 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista II prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
spodnjega toka Žerovniščice in Martinjščice. 
Melioracijski posegi in izravnave nekdanjih strug vodotokov so v tem delu Cerkniškega jezera 
obsegali izravnavo struge spodnjega dela Žerovniščice v celoti in izravnavo vodotoka Sv. Marije 
Magdalene, ki izvira  pri Marofu. Prav tako je bila izravnana struga Martinjščice pod naseljem 
Martinjak, ki sicer izvira pod vznožjem Slivnice, v zgornjem delu vasi Martinjak. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List VI 
 

 
 

Slika 29: Katastrska Občina Otok 1823 - List VI 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista VI prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
Goričice in Zadnjega kraja. 
Na karti je dobro viden vodotok imenovan  Pottok, ki se je nekoč odcepil od struge Žerovniščice 
in ima katastrsko številko 1273.  
Večjih izravnav vodotokov na tem delu jezera ni bilo. Na vodotoku Stržen je bilo po letu 1950 
zgrajeno le nekaj manjših nasipov, ki so zadrževali nizko vodo, da ni odtekala v jezerske 
požiralnike. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List VII 
 

 
 
Slika 30: Katastrska Občina Otok 1823 - List VII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista VII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
spodnjega srednjega toka Žerovniščice. 
Regulacije Žerovniščice so na tem delu obsegale izravnavo vodotoka v njegovem spodnjem delu 
struge. 
Od vodotoka Žerovniščica, ki je v karti VIII  imenovan Scherovniscica, se na območju Deucu 
odcepi vodotok proti jugu in v ostrem loku zavije proti zahodu. Vodotok je poimenovan Pottok 
in ima katastrsko številko 3273, ter deli katastrske parcele, ki v enaki širini segajo tudi preko 
vodotoka, imajo pa različno katastrsko številko. Vodotok ima smer vzhod zahod . 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List VIII 
 

 
 
Slika 31: Katastrska Občina Otok 1823 - List VIII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista VIII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
srednjega toka Žerovniščice in spodnjega toka Grahovščice. 
Izravnave Žerovniščice so na tem delu obsegale izravnavo vodotoka v njegovem spodnjem delu, 
struga v zgornjem delu pa ni bila izravnana. 
Na katastrskem načrtu je vrisan tudi potok Grahovščica in njegovo sotočje pod vasjo Grahovo. 
Tudi spodnji tok Grahovščice je bil v celoti izravnan. 
Od vodotoka Žerovniščica, ki je v karti tudi imenovan Scherovniscica, se na območju Deucu 
odcepi vodotok proti jugu in v ostrem loku zavije proti zahodu. Vodotok je poimenovan Pottok 
in ima katastrsko številko 3273, ter deli katastrske parcele, ki v enaki širini segajo tudi preko 
vodotoka, imajo pa različno katastrsko številko. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List XI 
 

 
 

Slika 32: Katastrska Občina Otok 1823 - List XI 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista II prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
Zadnjega kraja in Vrat, med Otokom in Drvošcem. Struga Otoškega Obrha je narisana do konca 
Zadnjega kraja, oziroma do Gebna, kar pa verjetno ni dejansko stanje, saj večja parcela v skupni 
lasti vaščanov Dolenjega jezera v Zadnjem kraju ni bila razdeljena na katastrske parcele in je 
verjetno struga vrisana le kot vodotok do požiralnih jam v Zadnjem kraju. 
Melioracijskih posegov in izravnav nekdanjih strug v tem delu Cerkniškega jezera ni bilo, razen 
manjših posegov na območju Jelenšce. 
Med Drvoščem in Otokom sta bila med obema vojnama zgrajena nasip in most. 
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Katastrska Občina Otok 1823 
List XII 
 

 
 
Slika 33: Katastrska Občina Otok 1823 - List XII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista XII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
vodotoka Stržena v Črnih mlakah do predela, imenovanega Veliki oltar iz leta 1823. 
Prav na tem delu je bilo v preteklosti največ posegov in izravnav strug nekdanjih vodotokov. 
Izravnana je bila struga Stržena na območju Belega brega  in Črnih mlak.  Prav tako je bila na 
tem delu izravnana struga Stržena pri Ključih. Struga Tresenca pa je na teh katastrskih načrtih 
narisana do Velikega oltarja. Ni jasno, ali gre za napako na zemljevidu, ali je to prikaz 
dejanskega stanja. V prid resnici govori katastrska razdelitev parcel na obeh bregovih Tresenca, 
saj so katastrske številke parcel na obeh bregovih različne, čeprav se parcele v enaki širini 
nadaljujejo na obeh straneh struge vodotoka. Zanimiva je tudi vrisana struga, ki se v Črnih 
mlakah odcepi od struge Stržena proti severovzhodu in se zopet priključi strugi Stržena v 
Ključih. Na tem katastrskem načrtu je skrajno desno vrisano tudi sorečje Lipsenjščice in Stržena.  
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Katastrska Občina Otok 1823 
List XIII 
 

 
 
Slika 34: Katastrska Občina Otok 1823 - List XIII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista XIII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
Dujc in vodotokov Goriški Brežiček, Stržen na območju Belega brega ter spodnjega dela 
Lipsenjščice. Prav na tem delu je bilo v preteklosti največ posegov in izravnav strug nekdanjih 
vodotokov. Izravnana je bila struga Stržena  na območju Belega brega  in Črnih mlak. V celoti je 
bila izravnana struga Goriškega Brežička od Hlepinovega malna do sotočja Lipsenjščice v 
dolžini 1143 metrov. 
Izravnana je bila struga Lipsenjščice v njenem spodnjem delu v dolžini 1074 metrov. 
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Katastrska Občina Otok 
List XVII 
 

 
 
Slika 35: Katastrska Občina Otok - List XVII 
 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista XVII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
izvirnega dela Tresenca in na njegovem celotnem toku proti ponorom v Leviščih.  Katastrski list 
prikazuje, da Tresenec teče naprej od ponornih jam Levišč, ki sploh niso vrisane, proti Strženu 
oziroma predelu jezera, imenovanem Ključi. Ob desnem robu lista je viden meander Stržena pri 
Črnih Mlakah. 
Celotni vodotok Tresenca je bil med obema vojnama izravnan v dolžini 1146 metrov. 
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Katastrska Občina Otok 
List XVIII 
 

 
 
Slika 36: Katastrska Občina Otok - List XVIII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista II prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
Jezerskega Obrha in spodnjega toka Laškega potoka, pod vasjo Laze pri Gornjem jezeru.  
Med obema vojnama je bil na tem delu zgrajen cestni nasip, ki je povezal vasi Laze in Gornje 
jezero. 
Melioracijskih posegov in izravnav nekdanjih strug v tem delu Cerkniškega jezera ni bilo. 
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Katastrska Občina Otok 1841 
List II 
 

 
 
Slika 37: Katastrska Občina Otok 1841 - List II 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista II iz leta 1841 prikazuje katastrsko razdelitev parcel na 
območju spodnjega toka Žerovniščice in Martinjščice. 
Melioracijski posegi in izravnave nekdanjih strug vodotokov so v tem delu Cerkniškega jezera 
obsegali izravnavo struge Žerovniščice v celoti in izravnavo vodotoka Sv. Marije Magdalene, ki 
izvira  pri Marofu. Prav tako je bila izravnana struga Martinjščice, ki izvira v zgornjem delu vasi 
Martinjak.  
Žerovniščica ponikne v požiralniku Retje. Vodotok Sv. Marije Magdalene v spodnjem delu ni 
vrisan, prav tako je vodotok Martinjščice v spodnjem delu raven in ločuje dve večji Katastrski 
parceli.  
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Katastrska Občina Otok 1841 
List VII 
 

 
 
Slika 38: Katastrska Občina Otok 1841 - List VII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista VII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
spodnjega srednjega toka Žerovniščice po letu 1841. 
Izravnave Žerovniščice so na tem delu obsegale izravnavo vodotoka v njegovem spodnjem delu 
struge. 
Od vodotoka Žerovniščica, ki je v karti VIII iz leta 1823 imenovan Scherovniscica, se na 
območju Deucu odcepi vodotok proti jugu in v ostrem loku zavije proti zahodu. Vodotok je 
poimenovan Pottok in ima katastrsko številko 3273, ter deli katastrske parcele, ki v enaki širini 
segajo tudi preko vodotoka, imajo pa različno katastrsko številko. V katastrskem listu k.o. Otok s 
številko lista VII iz leta 1841 ni več vrisanega vodotoka s katastrsko številko 3273. Tudi 
katastrske parcele, ki jih je ta vodotok prej delil, imajo skupno katastrsko številko. 
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Katastrska Občina Otok 1841 
List XII 
 

 
 
Slika 39: Katastrska Občina Otok 1841 - List XII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista XII prikazuje katastrsko razdelitev parcel na območju 
vodotoka Stržena v Črnih mlakah do predela imenovanega Veliki oltar iz leta 1841. 
Prav na tem delu je bilo v preteklosti največ posegov in izravnav strug nekdanjih vodotokov. 
Izravnana je bila struga Stržena na območju Belega brega  in Črnih mlak.  Prav tako je bila na 
tem delu izravnana struga Stržena pri Ključih. Struga Tresenca je na katastrskih načrtih iz leta 
1823 narisana do Velikega oltarja. Ni jasno, ali gre za napako na zemljevidu, ali je to prikaz 
dejanskega stanja. V prid resnici govori katastrska razdelitev parcel na obeh bregovih Tresenca 
saj so katastrske številke parcel na obeh bregovih različne, čeprav se parcele v enaki širini 
nadaljujejo na obeh straneh struge vodotoka. Struga Tresenca je na teh kartah vrisana do 
požiralnikov Levišč, severno pod vasjo Otok. 
Zanimiva je tudi vrisana struga na katastrskih listih k.o. Otok XII iz leta 1823, ki se v Črnih 
mlakah odcepi od struge Stržena proti severovzhodu in se zopet priključi strugi Stržena v 
Ključih. Na  katastrskem listu  k.o. Otok XII iz leta 1841 pa te struge ni več vrisane in tudi 
parcele, ki jih je prej delila ta struga, so združene v eno parcelo z eno katastrsko številko. 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 95

Katastrska Občina Otok 1841 
List XIII 
 

 
 
Slika 40: Katastrska Občina Otok 1841 - List XIII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista XIII iz leta 1841 prikazuje katastrsko razdelitev parcel na 
območju Dujc in vodotokov Goriški Brežiček, Stržen na območju Belega brega ter spodnjega 
dela Lipsenjščice. 
Prav na tem delu je bilo v preteklosti največ posegov in izravnav strug nekdanjih vodotokov. 
Izravnana je bila struga Stržena na območju Belega brega  in Črnih mlak. V celoti je bila 
izravnana struga Goriškega Brežička od Hlepinovega malna do sotočja Lipsenjščice v dolžini 
1200  metrov. Izravnana je bila struga Lipsenjščice v njenem spodnjem delu v dolžini 1000 
metrov. Vodotok Goriški Brežiček je na tej karti vrisan od Hlepinovega mlina do sotočja z 
Lipsenjščico. Lepo so vidni nekdanji meandri v celotni dolžini vodotoka, za razliko od 
Katastrskega lista k.o. Otok s številko lista XIII iz leta 1823, na katerem se struga Goriškega 
Brežička konča nekje na sredini vodotoka na območju Šteberščine. 
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Katastrska Občina Otok 1841 
List XVIII 
 

 
 
Slika 41: Katastrska Občina Otok 1841 - List XVIII 
 
Katastrski list k.o. Otok s številko lista II iz leta 1841 prikazuje katastrsko razdelitev parcel na 
območju Jezerskega Obrha in spodnjega toka Laškega potoka, pod vasjo Laze pri Gornjem 
jezeru.  
Med obema vojnama je bil na tem delu zgrajen cestni nasip, ki je povezal vasi Laze in Gornje 
jezero. 
Melioracijskih posegov in izravnav nekdanjih strug v tem delu Cerkniškega jezera ni bilo. 
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Katastrska Občina Dolenja vas 
List IV 
 

 
 
Slika 42: Katastrska Občina Dolenja vas - List IV 
 
Katastrski list k.o. Dolenja vas s številko lista IV prikazuje katastrsko razdelitev parcel na 
območju vodotoka Cerkniščice nad Veliko Karlovico iz leta 1823. Na tem delu je bilo v 
preteklosti največ posegov in izravnav struge Cerkniščice. Izravnana je bila struga Cerkniščice 
pod Dolenjo vasjo. Struga Cerkniščice se tik za zadnjimi hišami v Dolenji vasi razcepi v dva 
vodotoka, ki obkrožata cerkvico Sv. Lenarta pod Dolenjo vasjo in se ponovno združita sredi 
polja pod vzpetino Tržišče. Od tu naprej vodotok teče v meandrih proti robu gozda pred Veliko 
Karlovico.  
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Katastrska Občina Dolenja vas 
List VII 
 

 
 
 Slik 43: Katastrska Občina Dolenja vas - List VII 
 
Katastrski list k.o. Dolenja vas s številko lista II prikazuje katastrsko razdelitev parcel na 
območju vodotoka Cerkniščice pred Veliko Karlovico do Ušive loke iz leta 1823. Na tem delu 
jezera je bilo v preteklosti največ posegov in izravnav struge Cerkniščice. Izravnana in 
poglobljena je bila struga Cerkniščice med Veliko in Malo Karlovico. Struga Cerkniščice se tik 
za požiralno jamo Rakovski mostek razcepi v dva dela. En del vodotoka je vrisan ob robu gozda 
med Veliko in Malo Karlovico, drugi del pa meandrira od Rakovskega mostka čez polje proti 
Svinjski jami. Na sredini tega vodotoka se odcepi drugi vodotok in meandrira proti Ušivi loki, 
kjer je sotočje dela nekdanje Cerkniščice in Stržena. Struga Stržena meandrira od sotočja z 
nekdanjo Cerkniščico pod Ušivo loko mimo Nart, požiralnika Kamenje proti Svinjski jami, kjer 
je sotočje drugega dela Cerkniščice, ki teče mimo Velike  in Male Karlovice proti Svinjski jami. 
Struga Cerkniščice je na teh katastrskih načrtih narisana v treh različnih vodotokih. Tedanje 
resnično stanje vodotokov v naravi potrjuje katastrska razdelitev parcel na obeh bregovih 
Cerkniščice, saj so katastrske številke parcel na obeh bregovih različne, čeprav se parcele v enaki 
širini nadaljujejo na obeh straneh struge nekdanjega vodotoka.  
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NEGATIVNE POSLEDICE NEKDANJIH POSEGOV 
 
Posledica vseh do sedaj omenjenih posegov v vodotoke Cerkniškega jezera in posegov v ponorne 
jame jezera je nižji in krajši vodostaj v vegetacijski sezoni. Tudi nihanja vodne gladine  jezera so 
v zadnjih letih nepredvidljiva in posledično manj ugodna za vodne organizme.  
Naglo upadanje vode v času gnezditve ima katastrofalne posledice tudi za ptice. Mladiči rac in 
ponirkov, ki še ne morejo leteti postanejo lahek plen lisic in drugih kopenskih plenilcev. 
 
Nekdanje regulacije strug vodotokov na Cerkniškem jezeru so imele tudi naslednje negativne 
posledice:  
- skupna dolžina strug se je zmanjšala za okrog 7 kilometrov,  
- voda po izravnani strugi hitreje odteka, s čimer se podaljša presahnitev spodnjega dela jezera,  
- zaradi hitrejšega toka vode in posledišno večjega erodiranja celotnega profila struge se 

poglabljajo struge vseh vodotokov, 
- posledično je zadrževanje talne vode v tleh krajše, kar vpliva na spremembo talnih razmer za 

ogrožene habitatne tipe, 
- v zajezenih strugah nekaterih vodotokov se nabira mulj, saj ga voda ne odplavlja v jezerske 

požiralnike, 
- v dnu strug se zaradi odplavljanja talnih sedimentov odpirajo novi požiralniki. 
 
Cerkniško jezero je ekosistem, v katerem so hidrološke razmere tiste, ki pogojujejo življenske 
pogoje različnih rastlinskih združb in živali.  
 

VPLIV NEKDANJIH POSEGOV NA HABITATNE TIPE IN VRSTE 
 
Spremenjen vodni režim neposredno vpliva na razširjenost in velikost habitatnih tipov Nature 
2000, predvsem na: 
 
- uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporium (EU 7150),  
- prehodno barje Dujce (EU 7140) ter  
- travnike s prevladujočo modro stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh Molinion  
  cearuleae (EU 6411). 
 
Spremenjen vodni režim neposredno vpliva tudi na makrofitske, amfibijske in močvirske 
rastlinske vrste (A. Martinčič): 
 
Posamezne rastlinske vrste, na katere neposredno vpliva spremenjen vodni režim, so: 
 
- bleščeči mleček (Euphorbia lucida),  
- močvirski grint (Senecio paludosus),  
- navadna božja milost (Gratiola offcinalis),  
- velika zlatica (Ranunculus lingua), 
- srčna moč (Potentilla erecta),  
- močvirski ušivec (Pedicularis padustris),  
- sibirska perunika (Iris sibirica), 
- navadni mrzličnik  (Menyanthes trifoliata),  
- ozkolistni munec (Eriophorum angustifolium), 
- srednja rosika (Drosera intermedia), 
-  močvirna samoperka (Parnassia palustris), 
- bela kljunka (Rhynospora alba), 
- rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus), 
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- črnikasti sitovec (Schoenus nigricans), 
- šotni mah (Sphagnum sp.), 
- alpski mavček (Trichophorum alpinum), 
- mala mešinka (Utricularia minor), 
- travnolistni porečnik (Alisma gramineum), 
- trpotčasti porečnik (Alisma plantago-aquatica), 
- iglasta sita (Eleocharis acicularis), 
- vodna smrečica (Hippuris vulgaris), 
- vodna perunika (Iris pseudacorus), 
- močvirska spominčica (Myosotis scorpioides), 
- navadni trst (Phragmites australis), 
- jezerski biček (Schoenoplectus lacustris), 
- širokolistna koščica (Sium latifolium), 
- vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica). 
 
Zaradi prehitrega upada vode ali nihanja vodne gladine jezera v gnezditveni sezoni lahko 
nekatere vodne ptice izpustijo gnezditev. Med najbolj ogrožene gnezdilke jezera sodijo:  
 
- rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena) 
- čopasti ponirek (Podiceps cristatus) 
- žličarica (Anas clypaeta) 
- kostanjevka (Aythya nyroca) 
- reglja (Anas querquedula) 
- čapljica (Ixobrychus minutus) 
- bobnarica (Botaurus stellaris) 
- kozica (Gallinago gallinago) 
 
Pri nekaterih ostalih vrstah ptic pa nižji vodostaj vpliva na uspešnost gnezditve. Med te ptice 
sodijo: 
 
- kosec (Crex crex)  
- grahasta tukalica (Porzana porzana) 
- veliki škurh, (Numenius arquata) 
- rdečenogi martinec (Tringa totanus) 
- mala tukalica (Porzana parva) 
 
Hitrejše odtekanje vode ogroža razmnoževanje in mrestenje zelenih žab (Rana esculenta), zelene 
rege (Hyla arborea), velikega pupka (Triturus carnifex ) in navadnega pupka (Triturus vulgaris). 
 
Zaradi hitrejšega odtekanja vode predvsem v spomladanskih mesecih pa je ogroženo tudi 
drstenje  ščuke (Esox lucius) in linja  (Tinca tinca), saj ikre, ki so odložene v nižji vodi zaradi 
presihanja jezera ali upadanja vode v času drstenja ostanejo na suhem.  
 
Spremenjen vodni režim dolgoročno ogroža tudi vrstno pestrost kačjih pastirjev, vodnih hroščev 
in mladoletnic. 
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7. PROJEKT RENATURACIJE VODOTOKOV CERKNIŠKEGA JEZERA  
 
Renaturacija je postopek vračanja naravnih ekosistemov ali habitatov v njihovo prvotno stanje 
oziroma se poskuša temu stanju najbolj približati.  
 
 
NAMEN IN CILJI RENATURACIJE 
 
Namen te naloge je na območju Cerkniškega jezera izvesti renaturacijo v preteklosti reguliranih 
strug.  
 
Območje Cerkniškega jezera je opredeljeno kot območje kompleksnega varstva, znotraj katerega 
je treba ohranjati vrste in habitate v ugodnem stanju ter trajno zagotoviti pogoje za njihov obstoj. 
Naš namen je s posegi renaturacije zagotoviti zadostno količino vode v vodotokih tudi v sušnem 
obdobju, ko jezero presahne. S tem bomo omogočili obstoj vrst in habitatov, ki so neločljivo 
vezani na vode v strugah in bolj zamočvirjenih predelih jezera. 
Cilj naloge je, da se na Cerkniškem jezeru izvedejo tisti ukrepi, ki bodo dolgoročno zagotovili 
ohranitev vodnih količin v površinskih vodnih telesih strug vodotokov. 
 
Pričakovani rezultati renaturacije vodotokov so počasnejši odtok nizkih vod, dvig nivoja talne 
vode na zamočvirjenih območjih in zastajanje vode v depresijah in rokavih vodotokov. Z 
renaturacijo nekdanjih strug vodotokov se bo povečala vodna površina vodotokov, kar bo 
zagotovilo ugodne pogoje za obstoj in razvoj vodnih, obvodnih in močvirskih habitatov.  
 
 
METODE DELA 
 
Priprava strokovnih podlag za renaturacijo vodotokov na projektnem območju temelji na:  
-  podatkih in opredelitvah iz prostorskih aktov  Republike Slovenije in Občine Cerknica,  
-  podatkih in strokovnih podlag sektorjev kmetijstva, gozdarstva, upravljanja z vodami,   
   ohranjanja narave, ohranjanja kulturne dediščine, obrambe, lovstva in ribištva, 
- geodetskih podlagah: Franciscejskem katastru 1823 - 24, Franciscejskem katastru 1841,   
   topografskih kartah, katastrskih načrth, digitalnih orto foto posnetkih in geodetskih posnetkih   
   vodotokov ter na 
- terenskih ogledih.  
 
 
BAZA PODATKOV 
 
Pri pripravi projektne dokumentacije smo upoštevali predvsem pridobljene podatke o nekadanjih 
strugah potokov, ki jih je možno pridobiti iz razpoložljivega kartografskega materiala, orto-foto 
posnetkov, sedanjega lastništva zemljišč in arhivskih podatkov in kart Franciscejskega katastra iz 
let 1823-24 in 1841. 
Izdelana projektna dokumentacija temelji na geodetskih posnetkih vodotokov ter na geoloških 
raziskavah, ki so bile izvedene na območju jezera v času trajanja projekta. 
 
Projektna dokumentacija je izdelana po predhodni pripravi: 

� analize stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur,  
� analizo pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in planskih podlag Občine 

Cerknica,  
� analize lastništva parcel, 
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� analize obstoječih strokovnih in drugih relevantnih gradiv ter obstoječih strokovnih 
podlag nosilcev urejanja prostora, 

� podatkov o hidrologiji območja, 
� geodetskih posnetkov terena, 
� geoloških analiz talnih sedimentov. 

 
Podatki o habitatih, rastlinskih in živalskih vrstah so bili pridobljeni na podlagi rednih popisov 
habitatnih tipov Cerkbniškega jezera v času trajanja projekta in preteklih raziskavah na 
projektnem območju. 
 

ZAKONSKA IZHODIŠČA 
 
Pravne podlage za pripravo in izdelavo projekta so: 

� Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07),  
� Zakon o vodah (Ur.l. RS št. 67/02),  
� Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 110/02, 119/02, 96/04),  
� Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 55/03), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, 

št. 110/02). 
� Planska izhodišča Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04),  
� Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica 

(objavljeno na spletni strani Občine Cerknica, dne 28.9.2004) ter  
� Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerknica 

(Ur.l. RS, št. 23/05). 
 
 
POVZETEK PLANSKIH DOKUMENTOV 
 
Znotraj Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) je v poglavju 3.3.3. Raba 
voda predstavljeno izhodišče, da se »na reguliranih površinskih vodah z ustreznimi ukrepi 
omogoči izboljšanje hidromorfološkega stanja oziroma vzpostavljanje krajinsko ekološke in 
strukturne vloge voda v krajini, kadar to ni v nasprotju z zagotavljanjem poplavne varnosti«. 
Temeljni strateški prostorski akt tako predstavlja pomembno izhodišče za izvedbo renaturacije ali 
sonaravne obnove reguliranih strug vodotokov na območju, ki je zavarovano z različnimi režimi 
varovanja in ohranjanja narave, naravnih virov in prepoznavnih značilnosti krajine. 
 
V Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (v 
nadaljevanju plan), je v 14. Členu: Usmeritve za urejanje vodotokov zapisano, da »so za občino 
Cerknica značilne specifične hidrološke razmere. Zaradi kemičnega preperevanja, razpokanosti 
kamnine ter z izoblikovanimi podzemskimi pojavi Kras predstavlja kompleksen tridimenzionalni 
sistem. Čeprav so vodni tokovi na območju precej dobro raziskani, pa vse lastnosti odtekanja 
vode še niso poznane. Potek razvodnic je prav zaradi podzemnih tokov precej nejasen in se lahko 
spreminja z vodostajem. Ob visokih vodah prihaja do poplavljanja zaradi premajhnih 
prepustnosti ponornih območij na kraških poljih, ob daljšem sušnem obdobju pa površinske vode 
skoraj v celoti presahnejo. Neenotnost vodostaja, podzemska hidrografska mreža, poplavna 
območja in presihajoče jezero so osnovne značilnosti tega izjemnega kraškega prostora, hkrati pa 
so te značilnosti tudi vzrok izjemne okoljske občutljivosti.« 
V nadaljevanju plana so podane usmeritve urejanja vodotokov, ki so relevantne za pričujoče 
gradivo: 

� pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in 
sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti 
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prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven 
teh območij, 

� na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne 
protierozijske ukrepe, 

� se upošteva načelo celovitega urejanja in ohranjanja vodnega sistema,  
� novi posegi v prostor temeljijo na predhodni analizi prostora z upoštevanjem vodnih 

zemljišč ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih območij (voda v 
vodotokih, jezerih, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih 
nestabilnih območjih) ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema, 

� se sanira degradirana in ogrožena območja, 
� se zagotavlja možnost uporabe in dostopa do vodnega javnega dobra, 
� se izobražuje in osvešča javnosti o vodi in delovanju vodnega sistema, 
� se izvaja in razvija monitoring in poročanje o stanju v vodnem sistemu. 
 

V Spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerknica  (v 
nadaljevanju PUP) je v 10. členu z vidika renaturacije zapisano, da so »na vodnih zemljiščih 
celinskih voda, na območju presihajočih jezer, poplavnih, erozijskih ter vodovarstvenih območjih 
dovoljene le naslednje gradnje in prostorske ureditve ter ukrepi in omejitve: 

� vodnogospodarske ureditve, ki se urejajo kompleksno (ukrepi, ki se nanašajo na 
izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda); 

� ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave; 
� oživljanje reguliranih vodotokov; 
� postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti, 
� renaturacija vodotokov. 

Pri ureditvah in gradnjah znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri ohranja obstoječa 
vegetacija. 
 
 
OPIS OBMOČJA 
 
Sredi prostranih gozdov Notranjske se obiskovalcu odpre veliko kraško polje s presihajočim 
Cerkniškim jezerom, ki ob najvišjem vodostaju meri do 29 km2. Na svetu ni jezera, ki bi 
ponujalo toliko različnih vtisov kakor ravno presihajoče Cerkniško jezero. Na njem lahko 
opazujemo ptice, preizkušamo svojo ribiško srečo, lovimo ravnotežje na zamrznjenih ledenih 
ploskvah ali veslamo na mirni vodni gladini. Vendar se tudi rado zgodi, da stojimo na jezerskem 
dnu in jezera ne vidimo. Takrat so pred nami s pisanim cvetjem posejani mokrotni travniki in 
osupljivi požiralniki v jezerskem dnu s pomenljivimi imeni, kot so Rešeto, Vodonos, Ponikve, 
Sitarica, Kotel, Mala in Velika Bobnarica, ter ponorni jami Velika in Mala Karlovica. Skozi 
slednji voda ponikne in ponovno priteče na plan v kraški dolini Rakov Škocjan. Cerkniško polje 
namreč sodi v sistem kraških polj, po katerih se pod različnimi imeni pretaka reka Ljubljanica. 
Številni raziskovalci in potopisci preteklih stoletij, ki jih je radovednost gnala razvozlati 
skrivnost jezera, so obupali ali pa si ta pojav napačno razlagali. Pred več kot 300 leti je Janez 
Vajkard Valvasor v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske podrobno opisal presihanje jezera in 
življenje ob njem. Navkljub obsežnemu raziskovanju pa tudi njemu, kakor za njim še mnogim 
drugim, ni uspelo podati popolne slike jezera in njegovega presihanja. Še vedno je mnogo 
neraziskanega in zavitega v jutranje jezerske meglice, kar dela ta kraj čaroben in  skrivnosten. 
Presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama so bili v začetku leta 2006 vpisani 
med pomembna svetovna mokrišča v sklopu Ramsarske konvencije. Konvencija poudarja 
ohranjanje mokrišč in njihovih biotopov kot najbolj ogroženih ekosistemov na svetu. Eden od 
ciljev Ramsarske konvencije je vzpostavitev svetovne mreže mokrišč kot najpomembnejših in 
najbogatejših ekosistemov sveta. Presihajoče Cerkniško jezero je edinstven ekosistem, ki ga je 
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skozi čas ustvarila in izoblikovala narava sama. Jezero je velika učilnica narave, namenjena 
bogatenju znanja ljudi o naravi in sobivanju ter življenju z njo.  
 
Lega in opredelitev projektnega območja  
 
Presihajoče Cerkniško jezero predstavlja osrednji in južni del kraškega polja, ki ga ob večjih 
padavinah poplavi voda. Njegova največja poplavna površina je 29 km2, voda pa se zadrži 
povprečno 8-10 mesecev na leto. Nadmorska višina Cerkniškega jezera je 546 m, najvišje 
poplavne vode pa dosežejo nadmorsko višino 553 m. Cerkniško jezero lahko delimo na povirni, 
estavelni (izvirno - ponorni pas) in ponorni pas. Za povirni pas so značilni številni kraški izviri in 
jame, v estavelnem pasu najdemo sisteme požiralnikov in kraške vodotoke (ponikalnice), ponorni 
pas pa ima številne jame, ki odvajajo vodo v podzemlje.  
 
Glavni vodotok Cerkniškega jezera je 17 km dolg Stržen, ki vijuga po jezerskem dnu. Cerkniško 
jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske jame, med katerimi 
sta, s preko 8.500 m raziskanimi podzemskimi rovi, največji Velika in Mala Karlovica. Voda v 
Jamskem zalivu skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu – 2 km dolgi kraški dolini. Iz 
Rakovega Škocjana voda odteka skozi podzemske rove Tkalce jame proti Planinski jami, kjer se 
v podzemlju združi s podzemno Pivko, ki ponikne v Postojnski jami. Sotočje obeh podzemskih 
rek v Planinski jami je eno redkih znanih podzemskih sotočij dveh rek. Drugi del vode iz 
Cerkniškega jezera odteka skozi podzemske požiralnike –  vertikalne jame – v jezerskem dnu, 
globoke do 12 m. Med njimi so največji: Rešeto, Vodonos, Ponikve, Kotel, Zajčevke, Gebno, 
Skednenca in Retje. Vse te ponorne jame odvajajo vodo v drugo smer, v izvire Bistre na robu 
Ljubljanskega barja. Cerkniško jezero je tako geološko razvodje, ki del vode odvaja proti 
Rakovem Škocjanu, drugi del pa proti izvirom Bistre. 
 
Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline, skozi podzemske jame Velike Golobine, ki po 
skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih 
Obrh in Cemun. Na severnem delu Cerkniškega polja voda priteče na dan v več izvirih, največja 
med njimi sta Šteberški Obrh in Žerovniščica. V oba izvira priteka voda, ki ponikne na Bloški 
planoti. Edini površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica. Potok Cerkniščica je več kot 
30 km dolg vodotok na severnem delu Notranjskega regijskega parka. Cerkniško jezero je del 
porečja kraške Ljubljanice, ki se pretaka skozi neznano podzemlje notranjskega krasa. 
 
Dinamika presihanja in polnjenja jezera ter vodotoki z izrazitimi meandri omogočajo veliko 
pestrost habitatov, ki so vezani na prisotnost vode. Na območju Cerkniškega jezera je 6 
habitatnih tipov, opredeljenih v Habitatni direktivi (The Council Directive 92/43/EEC on the 
Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora - "The Habitat Directive"): 

 
- Presihajoča jezera-3180* 
- Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara sp.)-3140 
- Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition-

3150 
- Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molonion caeruleae)-6410 
- Prehodna barja-7140 
- Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion-7150 

 
 
Območje presihajočega Cerkniškega jezera sodi v širše območje Nature 2000, ki je opredeljeno 
po direktivi o pticah in po direktivi o habitatih (Cerkniško jezero SI 5000015 in Notranjski 
trikotnik SI 3000232) 
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Presihajoče Cerkniško jezero, podzemski jamski sistem Križne jame, Karlovic, Zelških jam in 
Rakov Škocjan s Tkalco jamo so dobili leta 2006 to čast, da so bili sprejeti med najpomembnejše 
ohranjene svetovne ekosisteme v sklopu Ramsarske konvecije. Cerkniško jezero je vpisano med 
pomembne ekosisteme Ramsarske konvencije pod zaporedno številko 1600. 
 
 

 
 

Slika 44: Območje Cerkniškega jezera in  z rdečo barvo obkroženo projektno območje  
 

PARCELNA STRUKTURA IN LASTNIŠTVO  
 
Območje Cerkniškega jezera ima razdrobljeno parcelno strukturo z dolgimi in ozkimi 
katastrskimi parcelami. Parcele, ki se dotikajo rečnih strug, so praviloma pravokotne na strugo 
vodotokov. 
Na celotnem projektnem območju je 1138 različnih lastnikov parcel. Na vodotoke sega 749 
parcel, ki imajo 552 različnih lastnikov. To so bodisi fizične osebe, ki imajo v lasti 774,14 ha 
zemljišč, pravne osebe ki imajo v lasti 374,85 ha zemljišč in Občina Cerknica ki ima v lasti 45,88 
ha zemljišč.  
V okviru projekta LIFE 03 NAT/SLO/000077 »Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex 
crex v Sloveniji« je bilo odkupljenih 153 ha zemljišč, v okviru projekta LIFE 06 
NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« pa je bilo do decembra 2008 odkupljenih še 
150 ha kmetijskih zemljišč na Cerkniškem jezeru.  
Zemljišča, kupljena s sredstvi projektov LIFE, so namenjena trajnemu varstvu in ohranjanju 
narave na območju Cerkniškega jezera. 
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Status območja  
 
Obravnavano območje se nahaja znotraj zavarovanega območja Notranjski regijski park (Odlok o 
Notranjskem regijskem parku, Ur. l. RS 75/02), potencialnega ohranitvenega območja NATURE 
2000 - Notranjski trikotnik (SI 3000232) in Cerkniškega jezera (SI 5000015). Območje leži tudi 
znotraj ekološko pomembnega območja EPO Notranjski trikotnik (EŠD 31300) in Osrednjega 
območja življenjskega prostora velikih zveri (EŠD 80000). 
Projektno območje je opredeljeno tudi kot naravna vrednota državnega pomena Cerkniško polje 
(EŠD 30 V), znotraj katerega so še druge naravne vrednote lokalnega in državnega pomena kot 
so izviri, ponori, ponorni sistemi, osamelci, vodotoki, barja in druge mokrotne površine.  
Območje je uvrščeno tudi med svetovno pomembna mokrišča v sklopu Ramsarske konvencije . 
 
Cerkniško polje z zaledjem in Bloška planota tvorita tudi območje kompleksnega varstva 
kulturne dediščine (OKV), kjer gre za večjo koncentracijo med seboj prostorsko in vsebinsko 
povezanih kulturnih prvin. Raba prostora je tradicionalna, pri čemer so kulturna krajina, 
urbanistične zasnove naselij in stavbna dediščina dobro ohranjene.  
Za kulturno krajino Cerkniškega jezera (KK 570082) je značilna visoka stopnja ujemanja med 
rabo prostora in naravnimi značilnostmi območja. Poseben izraz kulturni krajini daje vse leto 
menjavajoč se vodni režim, zaradi česar je raba kmetijskih zemljišč omejena predvsem na 
košnjo. Robni del Cerkniškega polja pripada mozaični njivski krajini in naseljem, vpetim v 
pobočja polja.  
Cerkniško jezero je uvrščeno med vode I. reda, za katere velja poseben režim varovanja.  
 
Kulturna dediščina na projektnem območju 
 
Tabela 4: Kulturna dediščina na projektnem območju 
 
evidenčna 
številka 

ime opis 

A 10956  Otok pri Cerknici – Arheološko območje Otok Glede na konfiguracijo terena je to območje potencialno 
arheološko najdišče, verjetno prazgodovinsko. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

A 10957 Otok pri Cerknici - Arheološko območje 
Otočec 
 

Po konfiguraciji terena sodeč, je Otočec potencialno 
arheološko najdišče – gradišče. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

OKV 
Cerkniško polje   

Cerkniško polje - Območje kompleksnega 
varstva kulturne dediščine  - POKD 
 

Obsega Cerkniško polje z zaledjem in Bloško planoto, 
torej območje z večjo koncentracijo med seboj prostorsko 
in vsebinsko povezanih kulturnih prvin. Raba prostora je 
tradicionalna pri čemer so kulturna krajina, urbanistične 
zasnove naselij in stavbna dediščina dobro ohranjene. 

KK 570082   Cerknica – Kulturna krajina Cerkniškega 
jezera 

 

Ožje območje OKV predstavlja kulturna krajina, ki 
izkazuje visoko stopnjo ujemanja med rabo prostora in 
naravnimi značilnostmi območja: poseben izraz ji daje vse 
leto menjavajoč se vodni režim, zaradi česar je raba 
omejena na košnjo. Robni del polja pripada mozaični 
njivski krajini in naseljem, vpetim v pobočja. Območje ima 
veliko koncentracijo objektov in območij KD. 
Varstveni režim za dediščinsko kulturno krajino. 

E 520085 Otok – Domačija Otok 3 »Jeršinova« domačija: pritlična, v delu podkletena hiša z 
gospodarskim delom pod skupnim slemenom ima letnico 
1845 na kamnitem portalu in 1828 na hišnem tramu. 
Nadstropen, delno zidan hlev s senikom v nadstropju. 
Varstveni režim za stavbno dediščino. 

E 520086 Otok – Domačija Otok 5 Domačija pri »Mihovih«: pritlična zidana hiša z 
obojestranskima frčadama in letnico 1848 na polkrožnem 
portalu. Lesena kašča z letnico 1836, nadstropna zidana 
stavba – nekdanja kovačija, nadstropen zidan hlev s 
senikom in kozolec toplar. 
Varstveni režim za stavbno dediščino. 
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U 520124 Otok pri Cerknici - Cerkev sv. Primoža in 
Felicijana 

Cerkev, prvič omenjena 1526, je bila predelana v zadnji 
četrtini 17. stoletja (do 1681). V tlorisu se zvrstijo vhodna 
lopa, pravokotna ladja s fasadnim nadzidkom zvonika "na 
preslico" in kratek prezbiterij s 3/8 zaključkom. Cerkev 
obdaja nizek zid. 
Varstveni režim za stavbno dediščino. 
 

UR 504 
 

Otok pri Cerknici - Vas   - POKD Majhna gručasta vas - edini primerek otoške vasi pri nas. 
Vedutno ni izpostavljena, zaradi zaraščenosti sta silhueta 
in dominanta zabrisani. Kompleksi domačij dobro 
ohranjeni.  
Varstveni režim za naselbinsko dediščino. 

A 10949 Martinjak – Arheološko območje Ograde Na območju Ograd naj bi stala cerkev sv. Elije, prisotne so 
ostaline zgodnjesrednjeveškega značaja. V terenu so še 
vidni obrisi temeljev zgradb. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

A 10919 Dolenja vas – Arheološko območje pri 
požiralniku Retje 

Pri požiralniku Retje so bile odkrite površinske arheološke 
najdbe – ostanki kamene litične industrije, artefakti, 
kresilniki ter fragmenti rimske keramike. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

A 590184 Dolenje Jezero – Naselbina Gorica Na pobočju osamelca Gorica so bili odkriti kamniti 
artefakti. Artefakti so okvirno datirani v čas mlajše kamene 
dobe. Glede na konfiguracijo terena je tu prazgodovinska 
naselbina. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 
 

A 10920 Dolenja vas – Cvinger in Tržišče Na vzpetini Cvinger in Tržišče sta prazgodovinski gradišči 
s pripadajočimi grobišči. Na Tržišču je bil odkrit tudi 
starejše železodobni depo ter rimske drobne najdbe. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

A 10923 Dolenja vas – Arheološko območje Sv. 
Lovrenc 

Širša okolica sv. Lovrenca je potencialno arheološko 
najdišče zgodnjesrednjeveškega značaja. 
Varstveni režim za arheološko dediščino.  

A 10924 Dolenja vas – Jama Velika Skendenca Jama Velika Skednenca je bila za kratek čas večkrat 
obiskana – arheološke ostaline sodijo v starejšo železno in 
rimsko dobo ter mlajša zgodovinska obdobja. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

A 10925 Dolenja vas – Karlovški grad Slabo ohranjeno zidovje Karlovškega zidu stoji na 
manjšem pomolu, ki ga je ob zalitem polju s treh strani 
obdajala voda. Sama lokacija je primerna tudi za 
poznoantično pribežališče. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

 
Naravne vrednote na projektnem območju 
 
Tabela 5: Naravne vrednote - območja  
 
evidenčna 
številka ime opis zvrst 

pomen 
NV 

30 Cerkniško polje 
Veliko kraško polje s presihajočim jezerom, genetsko vezano na 
Idrijski prelom 

geomorf, 
hidr 
(geomorfp, 
bot, zool, 
geol) državni 

42 Dujice Prehodno barje pri Goričicah na Cerkniškem polju 
bot, geomorf, 
zool, ekos državni 

354 Zadnji kraj Zaprt zaliv Cerkniškega jezera, samostojen del polja 

hidr, 
geomorf, 
zool, bot državni 

841 Štebrški Obrh Kraški izvir Štebrščice v zatrepni dolini južno od Podštebrka 
hidr, 
geomorf državni 

1403 Vodonos Sistem požiralnikov pri Dolenjem Jezeru na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr državni 

1404 Retje 
Sistem požiralnikov potoka Žerovniščice, jugovzhodno od Dolenjega 
Jezera na Cerkniškem polju 

geomorf, 
hidr državni 

1405 Rešeto Sistem ponorov pri Dolenjem Jezeru na Cerkniškem polju geomorf, državni 
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hidr 

1411 Bobnarice Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr 

državni 

1465 Kotel Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr 

državni 

1466 Češlenca 
Vrtačasta požiralnika v strugi Mrzlika v Zadnjem kraju na 
Cerkniškem polju 

geomorf, 
hidr 

državni 

1467 
Levišča - estavele 
in ponori 

Skupina ponorov in estavel, ponorno območje Tresenca severno od 
Otoka na Cerkniškem polju 

geomorf, 
hidr 

državni 

1468 Velika Ponikva Vrtačasta požiralnika južno od Dolenjega Jezera na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr lokalni 

1469 Mala Ponikva Sistem požiralnikov južno od Dolenjega Jezera na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr lokalni 

1471 Plitvica 
Območje ponorov in estavel ob vzhodni strani Drvošca na 
Cerkniškem polju 

geomorf, 
hidr državni 

1489 Jezerska gmajna Grmišča pri Dolenjem Jezeru, gnezdišče ogroženih vrst ptic zool, ekos državni 

1707 Laški studenec 
Skupina kraških izvirov Laškega potoka na robu Cerkniškega polja 
pri Lazah pri Gorenjem Jezeru 

hidr, 
geomorf lokalni 

2237 Gebno Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr državni 

2288 Zajcovke Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr 

državni 

2301 Bečki Sistem požiralnikov južno od Dolenjega Jezera na Cerkniškem polju 
geomorf, 
hidr državni 

2358 Jamski zaliv Ponorno območje na severozahodnem delu Cerkniškega polja 
geomorf, 
hidr državni 

2391 
Plitvice, Ajnce 
jame, Ponikve Območje ponorov in estavel južno od Gorice na Cerkniškem polju 

geomorf, 
hidr 

državni 

2392 Godešev laz Plitve vrtače z vodnimi kotanjami na Drvošcu na Cerkniškem polju hidr, zool državni 

2394 Osredki 
Trstišča osrednjega dela Cerkniškega polja, ornitološko pomembno 
območje zool, bot 

državni 

2397 Lipsenjščica Desni pritok Jezerskega Obrha na Cerkniškem polju 
hidr, 
geomorf lokalni 

2474 Gorica Osamelec na Cerkniškem polju geomorf lokalni 

2476 Otok Osamelec na južnem robu Cerkniškega polja geomorf državni 

2490 Cerkniščica 
Vodotok s pritoki in aluvialno ravnico, nekraški dotok Cerkniškega 
polja 

hidr, 
geomorf, 
(bot, zool) lokalni 

4493 Stržen Vodotok na Cerkniškem polju 
hidr, 
geomorf državni 

7823 Mrzlik Ponikalnica v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju 
hidr, 
geomorf 

državni 

8095 Ajnce jame 
Območje ponorov in estavel ob vzhodni strani Drvošca na 
Cerkniškem polju 

hidr, 
geomorf 

državni 

8096 Levišča Ornitološko pomembno območje na Cerkniškem polju zool, ekos državni 

 
 
Tabela 6: Naravne vrednote – točkovne lokacije 
 
evidenčna 
številka ime opis zvrst 

pomen 
NV 

81 Obrh Stalni kraški izvir Jezerskega Obrha južno od Gorenjega Jezera 
hidr, 
geomorf lokalni 

1406 Cemun Stalen kraški izvir Jezerskega Obrha južno od Gorenjega Jezera hidr lokalni 

1408 Tresenec Kraški izvir in ponikalnica na južnem robu Cerkniškega polja 
hidr, 
geomorf lokalni 

1409 Žabjek 
Občasni kraški izvir potoka Tresenec na južnem robu Cerkniškega 
polja hidr lokalni 

1410 Retje Kraški izvir južno od Otoka na robu Cerkniškega polja hidr lokalni 

1413 Rakovski mostek Ponor Cerkniščice v Jamskem zalivu Cerkniškega polja 
geomorf, 
hidr lokalni 

1463 Mrzlik Kraški izvir potoka Mrzlika v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju hidr državni 

1464 Obrh 
Stalni kraški izvir Otoškega Obrha v Zadnjem kraju na Cerkniškem 
polju hidr državni 

1470 Srednja Ponikva Požiralnik v strugi Stržena južno od Dolenjega Jezera na Cerkniškem geomorf, lokalni 
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polju hidr 

1476 Zlatavec Kraški izvir na robu Cerkniškega polja pri Goričicah hidr lokalni 

2222 Ušiva Loka 
Kraški izviri na južnem robu Cerkniškega polja, jugozahodno od 
Dolenjega Jezera hidr lokalni 

2228 Pucinov laz Vrtača z vodno kotanjo na polotoku Drvošcu na Cerkniškem polju 
hidr, 
geomorf lokalni 

2294 Studenec sv. Ane 
Občasen kraški izvir na robu Cerkniškega polja, zahodno od Laz pri 
Gorenjem Jezeru hidr lokalni 

2390 Sitarica 
Dvojni lijakasti požiralnik južno od Dolenjega Jezera na Cerkniškem 
polju 

geomorf, 
hidr državni 

2418 Žabjek 
Stalen kraški izvir na robu Cerkniškega polja severno od Gorenjega 
Jezera hidr lokalni 

2422 Vidrna 
Občasen kraški izvir pri Lazah pri Gorenjem Jezeru na Cerkniškem 
polju hidr lokalni 

2425 Obrh pri Malnu 
Kraški izvir Goriškega potoka na robu Cerkniškega polja pri 
Goričicah hidr lokalni 

2426 Okence 
Skupina stalnih kraških izvirov Jezerskega Obrha južno od Gorenjega 
Jezera hidr lokalni 

2938 Otok - lipa Lipa na Otoku na Cerkniškem polju drev lokalni 

8092 
Gorenje Jezero - 
poljski javor Poljski javor ob izviru Obrha južno od Gorenjega Jezera drev lokalni 

8093 
Svinjska jama - 
požiralnik Ponor na južnem robu Jamskega zaliva na Cerkniškem polju 

hidr, 
geomorf državni 

 
 
Tabela 7: Naravne vrednote – jame 
 

evidenčna 
številka ime opis zvrst 

pom
en 
NV 

40087 Velika Karlovica Jama stalni ponor, Jamski sistem državni 
geom
orfp 

40171 Mala Karlovica Jamski sistem, Jama stalni ponor državni 
geom
orfp 

40280 Suhadolca Jama občasni izvir ob stalnem toku državni 
geom
orfp 

40627 Hrenovo brezno Brezno državni 
geom
orfp 

41006 Narti 5 Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

41009 
Jama pod Starim 
gradom Spodmol, kevdrc državni 

geom
orfp 

41010 
Velika 
Skednenca Vodoravna jama državni 

geom
orfp 

41011 
Vranja jama pri 
Cerknici Jama občasni izvir državni 

geom
orfp 

43146 Mala Skednenca Vodoravna jama državni 
geom
orfp 

43147 Okence Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

43894 Narti 1 Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

43895 Narti 2 Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

43896 Narti 3 Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

43897 Narti 4 Jama občasni ponor državni 
geom
orfp 

45915 
Brezno na 
Drvošcu Vodokazno brezno državni 

geom
orfp 

46427 
Brezno pod 
Otočcem Brezno državni 

geom
orfp 

46428 
Kotel Št. 8 v 
Zadnjem kraju Brezno državni 

geom
orfp 
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GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI  
 
Kraško porečje Ljubljanice se poleg Tržaškega krasa uvršča med klasične kraške predele v 
Evropi. Posebnost tega območja so ponikalnice Pivka, Unica, Rak, Loški Obrh in ostali vodotoki, 
ter kraška polja s številnimi kraškimi jamami. Med posebnosti tega območja sodi tudi Cerkniško 
polje s presihajočim Cerkniškim jezerom, ki deluje kot naravni zadrževalnik  poplavnih voda v 
letnih obdobjih, ko so dotoki voda večji, kot je pretočnost kraškega podzemlja proti Planinskemu 
polju in Ljubljanskem barju.  
 
Cerkniško polje je z vseh strani zaprta depresija z ravnim dnom in različno visokim in strmim 
obodom. Vzdolž notranjskega podolja je reliefna stopnja proti severozahodu na najnižjem mestu 
(Rakovško – Unško polje) visoka okoli 40 m. Proti jugovzhodu (Loškemu polju) pa okoli 100 m. 
Jugozahodni in severovzhodni obod sestavljata visoki kraški planoti Javorniki in Bloška planota, 
kjer so pobočja povsod višja od 300 – 400 m.  
Prehodi med dnom polja in obodnim pobočjem so ponekod izraziti in v večjem predelu vznožja 
Javornikov zelo strmi. Ponekod so prehodi v sicer strma pobočja manj izraziti, kot na primer v 
vznožju Slivnice, ponekod pa se dno počasi dviga in brez stopnje prehaja v pobočja ali stranske 
doline, kot je prehod nad naseljem Grahovo v Strmec in Bloško planoto.  
 
Dno Cerkniškega polja prekrivajo holocenski aluvialni nanosi rek in potokov, za katere so 
značilne gline, grušči in deloma prodi, katerih je največ na vršaju Cerkniščice. Debelina nanosa 
znaša tu v povprečju od 3 do 4 m, mestoma pa so ti sloji debeli tudi do 15 m. Pod slojem 
naplavin se nahaja apnenčasta podlaga. 
Jugozahodno stran polja omejujejo Javorniki, ki jih gradijo temnosivi apnenci in zrnati dolomiti, 
ki proti vzhodu  prehajajo v dolomit v menjavi z apnenci. Jugovzhodno in severovzhodno 
obrobje Cerkniškega jezera gradijo gosti oolitni apnenci ter plasti apnenca in dolomita. Ob 
prelomni coni na grebenu, ki razmejuje Loško in Cerkniško polje, so vidni triasni dolomiti.  
Idrijski prelom poteka  po dnu Cerkniškega polja.  
Cerkniško polje meri 36 km2, od tega je ravnega dna, ki ga občasno zalije najvišja voda jezera 
okoli 27 km2. Sama aluvialna ravnica ima blage naklone površja  med 0,5 – 1,0 ‰ (Kranjc, 
1986).  
 
Hidrološke in hidrogeološke značilnosti  
 
Cerkniško polje s 36 km2 površine predstavlja glede na dotoke in odtoke voda svojevrstni 
hidrogafski sistem. Celotno vodozbirno območje Cerkniškega polja obsega 242 km2 in 
predstavlja 21,8 % kraškega povodja Ljubljanice. Skupaj s kraškimi dotoki iz Loške doline in z 
Bloške planote pa vodozbirno območje obsega 474 km2, oziroma 42,7 % kraškega povodja 
Ljubljanice (Hidrološka študija Ljubljanice, C-246, VGI 1994).  
 
Po podatkih Hidrometereološkega zavoda pade na območju Cerknice 1700 mm padavin na leto. 
Maksimalne letne padavine v obdobju od leta 1951 do leta 1993 so bile 2261 mm (leta 1960), 
minimalne pa 1143 mm (leta 1971).  
Glede na količino vode ima Cerkniško jezero 80 % kraških dotokov vode iz Bloške planote, 
Loške doline, Snežnika in Javornikov  ter 15 % površinskih dotokov, med katerimi je največji 
vodotok Cerkniščica. Cerkniško jezero je kljub deloma površinskemu dotoku vode, tipično 
kraško presihajoče jezero saj nima površinskih odtokov iz jezera (Kranjc, 1986).  
Srednji letni dotok na Cerkniško polje je v obdobju od leta 1972 do 1975 znašal 17,8 m3/s, kar je 
skladno s povprečno letno količino padavin. Direktni odtok skozi ponore neposredno proti 
Vrhniki oziroma Bistri je omejen na največ 6 m3/s. Požiralnost ponorov na območju Jamskega 
zaliva je določena od 2 do 32 m3/s in je odvisna od gladine jezera (Habič 1974). 
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Ker dotoki vode v posameznih obdobjih leta znatno presegajo odtoke, se Cerkniško polje v 
povprečju za 8 do 10 mesecev na leto spremeni v kraško jezero. Kota gladine vode v jezeru je 
odvisna predvsem od količine padavin in manj od intenzitete padavin.  
Največja poplava je bila zabeležena leta 1926 in sicer na koti 552,3 mnm. Prostornina 
akumulirane vode je bila 81,5 milijonov m3. Leta 2000 je bila zabeležena poplava na koti  552,05 
m n.m.  
 
Vodostaj na Cerkniškem jezeru 
 

Na spodnjem grafu (Slika 45) je prikazan vodostaj na Cerkniškem jezeru po posameznih mesecih, 
v obdobju od leta 1967 do leta 2006 (podatki MOP ARSO). Spremljane so razlike v  štirih 
desetletnih obdobjih, ki kažejo izrazito odstopanje v vodostaju v spomladanskih mesecih, od 
konca marca do junija, ko poteka rastna sezona rastlin. V prvi dveh dekadah (1967- 76 in 1977- 
86) je bil nivo vode v aprilu bistveno višji in se je gibal okoli 430 cm, v drugih dveh dekadah 
(1987- 96 in 1997- 2006) pa je bil vodostaj v aprilu nižji in sicer okoli 340 cm. Aprilski vodostaj 
je bil v zadnjih dveh dekadah torej za približno 70 cm nižji kot v prvih dveh dekadah. Nižji 
vodostaj omogoča boljše pogoje za rast kopenskih rastlin, kar pa lahko dolgoročno povzroči 
hitrejše zaraščanje območja Cerkniškega jezera.  
Velika neznanka pri vseh meritvah pa je tudi kontrolirano in nekontrolirano spuščanje zapornic 
pri Novi Karlovici, zgrajeni v času poskusa stalne ojezeritve Cerkniškega jezera. 
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Slika 45: Povprečja vodostajev na postaji Dolenje Jezero v obdobjih 1967-76, 1977-86, 1987-96 in 1997-2006 (vir: 
podatki arhiv MOP- ARSO, izdelava A. Gaberščik, BF, 2007). 
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HIDROLOŠKO GEOLOŠKA RAZDELITEV OBMOČJA CERKNIŠKEGA JEZERA 
 
Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, tako da vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske 
jame, med katerimi sta največji Velika in Mala Karlovica s preko 8.500 m raziskanimi 
podzemskimi rovi. Voda v Jamskem zalivu skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu, 2 
km dolgi kraški dolini. Iz Rakovega Škocjana voda odteka skozi podzemske rove Tkalce jame 
proti Planinski jami, kjer se v podzemlju združi s podzemno Pivko, ki ponikne v Postojnski jami. 
Mogočna reka Unica, ki izvira v Planinski jami pridobi še izvirno vodo iz kraških izvirov pri 
Malnih in Škratovke pri gradu Haasberg na vzhodnem robu Planinskega polja. Po več kilometrih 
svojega vijugastega toka ponikne v mnogih ponikalnih jamah ob robu Planinskega polja. Voda se 
zopet pojavi na površju v izvirih Močilnika in Retovja pri Vrhniki, kjer dobi ime Ljubljanica.  
Drugi del vode iz Cerkniškega jezera odteka skozi podzemske požiralnike, vertikalne jame v 
jezerskem dnu, globoke do 12 m. Med njimi so največji: Rešeto, Vodonos, Svinska jama, Mala 
in Velika Ponikva, Ajnci, Kotel, Jelenšča, Zajcovke, Gebno, Skednenca in Retje. Vse te ponorne 
jame odvajajo vodo v drugo smer, v izvire Bistre na robu Ljubljanskega barja. Cerkniško jezero 
je geološko razvodje, ki del vode skozi podzemlje odvaja proti Rakovem Škocjanu, drugi del pa 
proti izvirom Bistre na robu Ljubljanskega barja.  
Območje Cerkniškega jezera lahko delimo na povirno območje, estavelno -  ponorno območje  in 
ponorno območje. 
 
Povirno območje: 
 
Kraški izviri Jezerskega Obrha so na nadmorski višini 448 do 450 m in predstavljajo več skupin 
izvirov v skrajnem jugovzhodnem delu Cerkniškega polja. Vanje priteka voda iz Loške doline 
skozi podzemski jamski sistem požiralne jame Velike Golobine, ki po skoraj dveh kilometrih 
podzemskega toka ponovno izvira v mnogih izvirih na vzhodnem robu Cerkniškega jezera. Izvire 
imenujejo Obrh in Cemun, čeprav ima vsak izmed njih svoje ime. 
Izviri si od vasi Gorenje Jezero proti izvirnemu zatrepu sledijo po naslednjem vrstnem redu: 
Mostec, Kotrjaš, Urhov studenec, Rupa, Obrh čolniči, Obrh žaga, Okence, Cemun, Podpečmi, 
Krapni studenec, Strmci, Morelka, Lazi, Kamni viri in Vidrna.  
Jezerski Obrh (Stržen) teče po ravninskem območju med Gorenjim Jezerom in Lazami ter dela 
večje meandre. V osrednjem delu Cerkniškega jezera se mu kot desni pritok pridruži 
Lipsenjščica, nato pa teče naprej skozi območje požiralnih jam Velike in Male Ponikeve, Sitarice 
in se usmeri proti severozahodu, kjer ponikne v Rešetu in Svinjski jami na skrajnem 
severozahodnem delu Cerkniškega polja. 
 
Laški studenec izvira vzhodno od vasi Laze in teče proti severu. Kmalu se pridruži Jezerskemu 
Obrhu in sicer pri mostu, južno od vasi Gorenje Jezero. Voda v tem izviru ne presahne, pretok ob 
veliki suši pa je minimalen. 
 
Izvir Sv. Ane je manjši izvir med Tresencem in vasjo Laze. Nahaja  se pod pobočjem, poraslim z 
gozdom in travniki Cerkniškega jezera. Voda izvira med kamnitim gruščem, preko katerega je 
speljana kolovozna pot, ki pa se že več let ne uporablja več. Na začetku teče po naravnih 
meandrih, ki pa so bili v spodnjem delu toka izravnani. Vodotok je dolg 150 m in se v spodnjem 
delu razliva po močvirnih travnikih Cerkniškega jezera. V sušnem obdobju izvir popolnoma 
presahne. 
 
Tresenec izvira na južnem delu jezera. Voda priteka iz kraškega zaledja Javornikov, južno od 
Cerkniškega polja. Njegova regulirana struga teče proti severu, mimo vasi Otok do območja 
Levišč, kjer vodotok ponikne v skupini ponorov in estavel. Nekdanji meandri struge Tresenca so 
bili v preteklem stoletju izravnani v vsej dolžini. Dolžina sedanje struge je 1146 m.  
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Žabjak  je izvir 200 m zahodno od Tresenca, je manjši in ob suši presahne. Ker se izvira nahajata 
na zahodnem in vzhodnem robu značilne jezikaste zatrepne doline, lahko domnevamo, da je bil 
nekoč tu podzemeljski pritok z juga veliko močnejši. 
 
Izvir Retje se nahaja južno od vasi Otok. Izvira ob vznožju Javornikov in otoških travnikov. Izvir 
občasno presahne. Voda iz Retja teče proti severovzhodu in se po 500 m priključi potoku 
Tresenec. Izvir Retje sestavlja več izvirov, med katerimi leži manjši izvir v kompaktni skali, 
večji pa v večji kotanji v jezerskem dnu. 
 
Izvir Otoškega Obrha se nahaja južno od vasi Otok, ob robu vznožja Javornikov in otoških 
travnikov. Izvir občasno tudi presahne. Med izviri pod vznožjem Javornikov je največji in je 
sestavljen iz več izvirov pod manjšo previsno skalo. Sredi močvirnih travnikov se Otoški Obrh 
združi z Mrzlekom, ki izvira zahodno od njega. Del vode ponikne v Češlenci. Ob višji vodi pa se 
prelije proti Zadnjemu kraju ali pod mostom pri Otoških vratih proti Veliki in Mali Ponikvi. 
 
Izvir Mrzlek je srednje velik izvir pod pobočjem Javornikov, južno od vasi Otok. Ni tako močan 
kot Obrh in ob suši skoraj presahne. Po 100 m se potok združi s strugo Otoškega Obrha. 
 
Vranja jama se nahaja na robu Zadnjega kraja pod 20 metrov visoko previsno steno. Jama je 
prelivna odprtina rovov oziroma kanalov, ki vodijo izpod Javornikov pod Cerkniško jezero in s 
površinskimi vodami ni povezana. Dolga je 20 m in globoka 5 m in deluje kot občasni izvir – 
bruhalnik. Kmalu za vhodom je vodni sifon, ki preprečuje nadaljnje raziskave jame. Voda v tem 
sifonu verjetno ostane v času suše ujeta, saj si le tako lahko razlagamo, da je nivo vode v sušnem 
času le nekaj metrov nižji od nivoja jezerskih tal v Zadnjem kraju. Pred jamo je nekoliko višji 
kamnit vršaj, ki se dobrih 50 metrov od Vranje jame izravna z ostalimi talnimi sedimenti. 
Ozek vhod v jamo, velikosti 250 cm x 150 cm, se odpira pod severnim delom prepadne stene in 
se nadaljuje v večjo, nezasigano dvorano, s sifonskim jezercem na koncu. Jezerce ima na dnu 
nedostopen, ozek sifon. Dno jame prekriva grušč in večji kamni. Vranjo jamo prvi omenja že  J. 
V. Valvasor leta 1689 v Slavi Vojvodine Kranjske. V četrti knjigi, kjer je celo poglavje 
namenjeno Cerkniškemu jezeru, opisuje izgled jame in njeno bruhalniško delovanje, ne omenja 
pa množice žab, ki v tej jami prezimujejo in po katerih je danes Vranja jama pri domačinih tako 
poznana. V Vranji jami ob Cerkniškem jezeru vsako leto prezimi nekaj deset tisoč rjavih žab 
sekulj (Rana temporaria Linnaeus, 1758), kar predstavlja edinstven pojav v svetovnem merilu. 
Kraške jame namreč niso poznane kot množična prezimovališča brezrepih dvoživk, v Sloveniji pa 
je poznanih le še nekaj primerov prezimovanja posameznih osebkov sekulj v nekaterih drugih 
jamah. Sekulje v Vranji jami prezimujejo v vodnem delu jame, v sifonskem jezercu. Tako 
množičnega prezimovanja v podzemski jami, kot je to v Vranji jami, v literaturi ne poznamo. Po 
izsledkih raziskave je v zimi 1996/97 v Vranji jami prezimilo kar 25.000 osebkov.  
 
Suhadolica je tipičen bruhalnik, ki bruha do 6 m3 vode na sekundo. Jama se nahaja pod strmim 
pobočjem Javornikov. Vodozbirno območje Suhadolice je osrednji del Javornikov nad Vršiči in 
vse do Javorniške steklarne. To je 150 m dolg rov, ki se konča s 13 m globokim sifonom na 
nadmorski višini 551 m, medtem ko je vhod v jamo na koti 552 m. Voda v sifonu ima stalen 
pretok in je verjetno v povezavi z globljimi, verjetno stalno zalitimi rovi, ki odvajajo vodo izpod 
Javornikov pod dnom Cerkniškega jezera proti izvirom Bistre na Ljubljanskem barju. Ostanki 
sige v jami kažejo na to, da je bila jama neko obdobje suha, ali pa je morala imeti zelo majhen 
pretok, da se je siga lahko odlagala. 
 
Izvir v Ušivi Loki je manjši izvir pod vznožjem Javornikov na poplavnem delu Cerkniškega 
jezera, na območju imenovanem Ušiva loka. Izvir je stalen in tudi v največji suši ne presahne, 
prav tako pa tudi ob večjih padavinah ne daje večjih količin vode. Vodozbirno območje tega 
izvira so pobočja Javornikov nad Ušivo Loko in Klinjim vrhom. 
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V okolici je še nekaj manjših izvirov, ki ob večji suši popolnoma presahnejo. 
 
Goriški Brežiček izvira južno od naselja Goričice, med opuščenim mlinom in lokalno cesto proti 
Gorenjemu Jezeru, na nadmorski višini 552 m. Regulirana struga se usmeri proti severozahodu, 
naravna struga pa je na terenu še vidna na desnem bregu in je močno obraščena z visoko lesno 
vegetacijo. Vodotok se po približno 1200 m izlije v Lipsenjščico. 
 
Izvir Zlatovec, ki izvira iz grušča (severno od Goričic?), ima nizke pretoke, toda nikoli ne 
presahne. Pomemben je za speleobiologijo. 
 
Lipsenjščica (Šteberščica) izvira na vzhodu Cerkniškega polja pri naselju Podšteberk, pod 
strmim pobočjem Križne gore. Izdatnost izvira se precej spreminja, voda pa  priteka iz 1.7 km 
oddaljene Križne jame. Teče mimo naselja Lipsenj. Potok nosi ime Šteberščica samo od izvira do 
Krkotove žage, dober kilometer niže, kjer ob nizkih vodah ponika v ponor ob strugi. V dolžini 
dobrih 50 m, preden dokončno priteče na odprto polje, se je potok počasi erozijsko zarezoval in 
ustvaril slikovit, 5 m visoki Krkotov slap, kar je za to območje redkost. Od tu naprej se 
Šteberščica imenuje Lipsenjščica. 
 
Žerovniščica  izvira v zatrepni dolini, severno od zatrepa Šteberščice in severovzhodno od vasi 
Žerovnica. Voda priteče izpod navpične skalne stene iz sifonskega jezerca pri Veselovi žagi. Po 5 
m dolgem sifonu za Veselovo žago se odpre obsežen vodni rov, dolg 390 m, ki se znova konča s 
sifonom. V oklici glavnega izvira Žerovniščice je še več manjših izvirov, ki vodo odvajajo v 
strugo Žerovniščice. 
 
Grahovščica izvira severovzhodno od naselja Grahovo pod pobočjem Slivnice. Svoj tok 
nadaljuje skozi naselje ter se po 1 km izlije v Žerovniščico.  
 
Trstenik je manjši studenec, ki izvira pod glavno cesto med naseljema Martinjak in Grahovo. 
 
Izvir Martinjščice se nahaja severno nad naseljem Martinjak, ob vznožju Slivnice. Potok teče 
skozi naselje v smeri proti Cerkniškemu jezeru. Združen z Grahovščico in Žerovniščico se zlije v 
Retje. 
 
Izvir Sv. Vida izvira v naselju Martinjak pri cerkvici sv. Vida in se po nekaj 100 metrih združi z 
Martinjščico ter nadaljuje pot proti izlivu v Retje. 
 
Izvir Sv. Marije Magdalene se nahaja pod cesto med Cerknico in Marofom. Vodozbirno območje 
izvira je Slivnica. Ob večji suši izvir popolnoma presahne. Nad izvirom je nekoč stala cerkvica, 
posvečena Sv. Mariji Magdaleni, ki je danes porušena. Vodotok je bil pred drugo svetovno vojno 
popolnoma reguliran in danes teče po ravnem kanalu, ki se večkrat lomi proti Cerkniškem jezeru. 
Voda se v spodnjem delu razliva po močvirnih travnikih in nima svoje struge. 
 
 
Tabela 14: Izviri in pritoki Cerkniškega jezera z največnjimi in najmanjšimi dotoki  
 

PRITOKI CERKNIŠKEGA 
JEZERA 

Največji dotoki vode 
na Cerkniško jezero 

 Suša 20.8.2003 

   
 

 

CERKNIŠČICA 32.00  15 litrov na sek 
MARIJA MAGDALENA   0.65  presahnil 
KOTLIČEK   0.07  presahnil 
VIDOV STUDENEC   0.20  majhen pretok 
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MARTINJSKI OBRH   2.30  1,5 litra / sek 
TRSTENIK   0.50  presahnil 
GRAHOVŠČICA   2.50  1,5 litra / sek 
ŽEROVNIŠČICA   7.50  majhen pretok 
LISJAK   0.25  presahnil 
ŠTEBERŠČICA 26.00   majhen pretok 
KRAJČKI   0.30  presahnil 
GORIŠKI POTOK   2.50  presahnil 
ZLATOVEC   0.20  voda teče 
ŽABJEK   0.10  presahnil 
IZVIRI DUJC   0.20  presahnil 
MOSTEC   0.25  presahnil 
KOTRJAŠ   0.13  presahnil 
URHOV STUDENEC   0.12  presahnil 
RUPA   0.30  presahnil 
OBRH ČOLNIČI 25.00  presahnil 
OBRH ŽAGA  -  presahnil 
OKENCE   9.00  presahnil 
CEMUN 24.00  presahnil 
PODPEČMI 27.00  presahnil 
KRAPINI – KRAPNI   3.00  presahnil 
STRMCI    -  presahnil 
MORELKI    -  presahnil 
LAZI    -  presahnil 
KAMEN VIRI   2.50  presahnil 
VDRNA 2x   4.00  presahnil 
LAŠKI STUDENEC   7.50  stoječa luža 
STUDENEC SV. ANE   0.10  presahnil 
TRESENEC   0.60  0.5 litra / sek. 
ZDRAVJEK  Žabjak    0.15  presahnil 
RETJE   0.15  stoječa luža 
OTOŠKI OBRH   2.40  presahnil 
MRZLEK   0.70  presahnil 
VRANJA JAMA   6.50  v jami voda 
MALA BOBNARCA   1.10  presahnil 
VELIKA BOBNARCA     -  presahnil 
SKADULCA    6.00  v jami voda 
UŠIVA LOKA   0.10  0,2 liter / minuto 
VRŠIČI   0.10  presahnil 

 
Estavelni pas 
 
Estavela je posebna vrsta ponora, ki vodo sicer požira, a jo občasno tudi bruha, zato je istočasno 
bruhalnik in požiralnik. Vodo sprejema takrat, kadar je vodna raven pod njeno višino. Ko 
podzemna vodna raven naraste, pa estavela postane izvir (bruhalnik). Estavelni pas obsega 
Zadnji kraj in območje med Drvošcem in Goričico.   
 
Kotel je skupina estavel, kjer se rob polotoka Drvošca približa pobočju Javornika na komaj 200 
m. Estavele so razporejene v 400 m dolgem pasu ob osrednji strugi, ki jih povezuje z nekaj sto 
metrov oddaljeno Češlenco. Če je pritok Mrzleka močnejši, le ta prelije Češlenco in začne teči v 
Zadnji kraj ter ponika v Kotlu. Če pa je pritok močnejši iz Kotla, teče voda od tu čez Češlenco 
proti Vratom med Drvošcem in Otokom. 
 
Češlenca ni estavela in deluje samo požiralno. V njej večinoma ponikajo vode Mrzleka, občasno  
vode Kotla oziroma Zadnjega kraja, mnogokrat pa požira oboje. Njeno mesto je v tem značilnem 
estavelnem pasu izjemno. 
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Skednenca je večji požiralnik na jezerskem dnu v zatrepnem delu Zadnjega kraja. Obsega večji 
kamniti udor premera 20 metrov, ki je globok skoraj 7 m . Voda v tem požiralniku odteka deloma 
skozi dno požiralnika, večji del pa jo ponikne ob kamnitem robu požiralnika. 
 
Gebno je področje večih manjših požiralnikov na izravnanem svetu na koncu Zadnjega kraja. 
Pred nekaj leti se je na tem območju vdrl skoraj 15 metrov globok požiralnik, ki je danes 
najglobja vertikalna požiralna jama na območju Cerkniškega jezera. Novi udori v jezerskem dnu 
nam dajo slutiti, da se danes odpirajo najstarejše požiralne jame, ki so bile zasute med preteklimi 
poledenitvani, ko so se na jezersko dno odlagali ilovnati sedimenti, ki so deloma zasuli ali 
zamašili vertikalne ponikve v jezerskem dnu. 
 
Velika in Mala Bobnarica domačini imenujejo večje območje požiralnikov v Zadnjemu kraju. 
Opis Velike Bobnarice je podal že Janez Vajkart Valvazor v svojem delu Slava Vojvodine 
Kranjske. O Bobnaricah pripoveduje zanimivo zgodbo: »Velika in Mala Bobnarica pa nimata 
brez vzroka tako čudnega imena. Če na nebu grmi, se iz njih sliši tako močno bobnenje, kakor bi 
bobnal po velikem starem bobnu. To sem sam slišal 18. oktobra 1685 leta v Veliki Bobnarici. Ko 
sem skupaj z domačinom Jernejem Rožentom obiskal Cerkniško jezero in jamo v Zadnjem kraju. 
Jernej Roženta mi je resnico povedal o tem, kako je on pred nekaj leti sam zlezel v to jamo in s 
sakom poskušal zajeti zaostale ribe v tem požiralniku. Ko je s sakom zajel nekaj metrov v 
notranjost jame je zaslišal čudno vreščanje in vpitje globje v jami. In zdelo se mu je, da mu iz 
notranjosti jame nekaj skuša sak potegniti v notranjost. Od samega strahu je pustil sak v jami in 
iz jame urno pobegni. Zunaj je videl, da na nebu grmi, drugi ljudje, ki so stali ob luknji pa so 
prav razločno slišali, kako v jami doni in bobni. Nekaj dni za tem se je Jernej Roženta vrnil po 
sak in ga iz jame potegnil vsega raztrganega in razlomljenega. Domneval je, da ga mu je v 
podzemlju kak strah raztrgal in polomil….« 
 
Zajcevke so ponikve z lepimi morfološkimi oblikami z globokimi navpičnimi razpokami in 
izgledajo kot ogromne škraplje. Ponikve se nahajajo jugovzhodno od ponikev Gebno. Območje 
Zajcevk obsega več vertikalnih požiralnih jam, ki so globoke do 5 m. Na dnu teh ponikev se tudi 
v največji suši zadržuje voda in le redko popolnoma presahne. 
 
Ponorni pas 
 
V ponorni del Cerkniškega polja bi lahko šteli ves njegov severnozahodni del. Po 
geomorfoloških značilnostih kot po smeri odtoka, bi ga lahko razdelili na dva dela. Ponori in 
požiralniki pri Dolenjem Jezeru so vsi odprti v aluvialni naplavini ali v vršaju Cerkniščice. Ti 
odvajajo vodo proti podzemskim kanalom iz estavelnega pasu v Zadnjem kraju. Voda, ki 
ponikne v teh požiralnikih odteka skozi podzemski svet proti izvirom Bistre in Ljubije na robu 
Ljubljanskega barja.  
Voda, ki odteka skozi Malo Karlovico, Svinjsko jamo, Kamne in Narte, napaja predvsem izvire v 
Kotliču in Očesih ter druge izvire na levem bregu Raka v rakovem Škocjanu. Voda, ki odteka 
skozi jamski sistem Velike Karlovice, Rakovega mostka in Okenca pa se v podzemlju združi in 
priteče kot potok Rak skozi Zelške jame. 
 
Retje je požiralnik Žerovniščice vzhodno od Vodonosa. Retje je skupina med seboj povezanih 
požiralnikov, razgaljenih do žive skale ob koncu slepe struge Žerovniščice. Voda, ki ponika v 
Retju, teče pod zemljo v smeri proti severozahodu in se v podzemlju pridruži vodam, ki 
poniknejo v Vodonosu. Voda iz Retja in Vodonosa napaja izvire Bistre na robu Ljubljanskega 
barja. 
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Sitarca je talni požiralnik, ki leži ob desnem bregu Stržena, severovzhodno ob Goričici. Obsega 
dvoje večjih požiralnikov. Del vode Stržena, ki napaja tudi območje Vodonosa, tu odteka v 
podzemlje in se verjetno združi z vodo, ki ponikne v Vodonosu. 
 
Vodonos z Bečki je največji požiralni kompleks na Cerkniškem polju. Začne se že v strugi 
Stržena, kjer se Stržen cepi proti Vodonosu. Od Sitarice naprej proti severu se ob meanderski 
strugi požiralne jame vrstijo vse bolj na gosto. Na površini kakšnih 5 ha je posejano veliko 
število požiralnikov, katerih dno je večinoma lijakasto in preide v skalno dno požiralnika. Struga 
meandrira med njimi, se cepi v posamezne požiralnike ali pa jih med seboj povezuje. To območje 
se imenuje Bečki in se skorajda brez prekinitve nadaljuje v Vodonos, ki je najbolj severni sistem 
požiralnikov na  Cerkniškem polju. Požiralniki Vodonosa obsegajo več ovalnih in med seboj 
povezanih kotanj z ravnim ilovnatim dnom, skalna podlaga je le ponekod vidna. Širjenje grezov 
in ponorov proti severu dokazuje na širjenje požiralnikov Vodonosa v zadnjem času in 
povečevanje pretoka vode v podzemlje. Zadnja jama v Vodonosu je požiralnik z imenom Tilova 
jama. 
 
Rešeto je, podobno kot Vodonos, območje  požiralnikov in grezov na koncu stranske slepe struge 
Stržena, ki teče proti Jamskemu zalivu. Obsega približno 6 ha površine z večjim številom 
požiralnikov in grezov. Naplavine so tukaj več kot 10 m visoke in so rob vršaja Cerkniščice. Za 
Rešeto so značilni globoki požiralniki s strmimi stenami in kamnitim dnom z zelo pretrto 
kameninsko osnovo.  
 
Levišče sestavljajo štiri izrazite skledaste ponikve, široke do 30 m in globoke do 3 m. Nahajajo 
se v zalivu na vzhodni strani Otoka, vanje pa ponika Tresenec. Dno je prekrito z naplavinami in 
le občasno se tu pokaže skalna podlaga. Voda izginja v špranjah in odteka v smeri proti 
severozahodu k sistemu estavel severno od Drvošca. Tresenec v zgornjem toku nikoli ne 
presahne, saj v izvire priteka voda iz kraškega zaledja Javornikov. 
 
Plitvice je območje ponorov in estavel vzhodno od Drvošca. Celotno območje obsega večje 
število nižjih kotanj, z manjšimi požiralnimi jamami.   
 
Ajnca jama je skupina manjših požiralnikov ob robu srednje velikih kotanj v jezerskem dnu, 
južno od Male Ponikve. Voda na tem delu ponikne v več manjših požiralnikih, le nekaj ur po 
presušitvi Male Ponikve. 
 
Velika Ponikva je dvojna ovalna luknja s skalnim dnom na koncu 50 m dolge struge, ki se odcepi 
od glavne struge Stržena. Voda ponika ob špranjah. Ilovnate naplavine so na tem delu polja 
debele 5 m in več. 
 
Srednja Ponikva je mlad požiralnik sredi struge Stržena in leži 200 m nizvodno od Velike 
Ponikve. Zanimiv je zato, ker je nastal šele v zadnjih 50 letih. Na območju Srednje ponikve je 
več manjših in večjih požiralnikov, največji med njimi pa je 8 m globok ugrez.  
 
Mala Ponikva je na koncu 100 m dolge slepe struge, ki se odcepi od Stržena proti zahodu. Že v 
sami strugi je več skalnih špranj, v katere izginja voda, največ pa jih je na dnu slepo 
zaokroženega konca struge, kjer je razkrita večja skalna površina skladovitega apnenca. Ilovnate 
naplavine v okolici požiralnika Male Ponikve so debele do 4 m. Voda iz območja Ponikev odteka  
podzemno proti Vodonosu in dalje v izvire Bistre na Ljubljanskem barju. 
 
Kevderci obsegajo dva globja greza v jezerskem dnu, severozahodno od Male Ponikve. Voda 
ponika v ilovnatem dnu. Skalna podlaga v teh požiralnikih je zamuljena, kar dokazuje počasno 
požiranje jezerske vode. 
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Jamski zaliv je ponorno območje ob severozahodni strani Cerkniškega polja in se bistveno 
razlikuje od ostalih. Zanj so značilni številni večji in manjši jamski vhodi v bolj ali manj 
navpičnem skalnatem pobočju na zahodni in južni stani Jamskega zaliva. Nekateri jamski vhodi 
so zasuti s podornim materialom, ohranjene pa so slepe doline in požiralniki v grušču.  
Cerkniščica, ki se jugozahodno od Cerknice zarezuje v svoj lastni vršaj, začne izgubljati vodo že 
kmalu, ko se približa kraškemu robu južno od Tržišča. Vse do Rakovega mostka - Nove 
Karlovice, zdaj umetno razširjenega požiralnika, izgublja Cerkniščica vodo v vsaj 10 
požiralnikih. Največji med njimi je Okence. Večino vode ti požiralniki odvajajo v podzemske 
rove Velike Karlovice.  
 
Sistem Velike in Male Karlovice sestavlja preko 8500 m raziskanih podzemskih rovov, vhoda pa 
ležita na nadmorski višini 548 m. Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera 
tako odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta največji prav Velika in Mala Karlovica. 
Ves dokaj razvejan sistem podzemskih rovov so izoblikovale vode s Cerkniškega jezera. Odtok 
vode skozi podzemlje ni bil nikoli usmerjen v enoten kanal, ampak se je začel z razvejano mrežo 
rovov, ki vodijo v  različne smeri. Danes lahko sledimo dve glavni smeri vodnih podzemskih jam 
skozi Veliko Karlovico proti Zelškim jamam in skozi Malo Karlovico proti izvirom na levem 
bregu Raka v Rakovem Škocjanu. 
Hidrološko je danes najbolj aktivna Velika Karlovica z Rakovskim Mostkom – Nova Karlovica, 
ki je bila umetno izkopana med leti 1969 - 1970. Ker je bil glavni vhod Velike Karlovice ob 
poskusni ojezeritvi leta 1969 zazidan z betonsko pregrado skoraj do stropa, teče Cerkniščica 
naprej mimo Male Karlovice do požiralnika Svinjske jame, kjer ponikne. 
 
Svinjska jama  se nahaja na koncu zatrepne doline. Voda na tem mestu ponika v jezersko dno in 
skalno melišče. Tu je najnižji del jezera. Nekdanji posegi za hitrejši odtok Cerkniškega jezera v 
preteklih stoletjih niso prizanesli niti temu delu jezera. Med obema vojama sta bili do Svinjske 
jame poglobljeni  strugi Cerkniščice in Stržena, ki imata prav pri Svinjski jami svoje sotočje in 
skupaj ponikata v kraško podzemlje. Dolgo se ni vedelo, kam odteka voda, ki ponikne v Svinjski 
jami, dokler niso odkrili vhodnega dela Jame pod gradom. Jamo je raziskoval tudi Wiliem 
Putick, ki je hotel z izkopom podzemskega rova povezati Narte s Svinjsko jamo.    
Vhod v Jamo pod gradom je na nadmorski višini 576 m. Jama je 436 m dolg sistem rovov in 
podornih dvoran. Ko jezerska voda presahne, ima v jami koto 534 m in zastaja v sifonskem 
jezercu.  
 
Kamne: zahodno od Nart se proti Svinjski jami nahaja več manjših požiralnikov v kamnitem 
grušču pod strmim pobočjem Javornikov. Če sledimo strugi Stržena proti Svinjski jami, pridemo 
do požiralnika Kamne ali danes imenovanega Kamenje, kjer voda ponika v talnem požiralniku z 
obliko lijaka. Južni obod lijaka je obložen z skalami, ki preprečujejo odplavljanje obrežne zemlje 
v podzemlje. Kdaj je bil kamniti obod zložen lahko le domnevamo, verjetno pa takrat, ko so 
regulirali in izravnali strugo Stržena, nekje v času med leti 1925 do 1940.  
Nad požiralnikom je na nadmorski višini 565 m manjša, 15 m globoka horizontalna jama, s 7 m 
širokim vhodnim delom, ki je lahko ostanek nekdanjega višje ležečega odtoka iz jezera. Med 
višje ležeče jame, ki so nekoč odvajale jezersko vodo  v podzemlje lako prištevamo še zgornji 
jamski horizont Jame pod gradom, Jamo pod cesto in Obrovčo jamo. Vse te jame so na 
nadmorski višini 670 m in so nekdanji ponori jezerske vode v davnih geoloških dobah.  Pred 
jamo Kamenje in v strugi Stržena proti Svinjski jami je v dnu struge še več manjših aktivnih 
požiralnikov, ki so nastali po regulaciji struge Stržena, vsako leto pa se na tem mestu pojavljajo  
novi požiralniki. To potrjuje domnevo, da je talna kamenina na tem delu jamskega zaliva močno 
pretrta, kar omogoča jezerski vodi, da si  poišče nove odtoke v jezerskem dnu. 
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Narte predstavljajo pet jamskih vhodov v skalni steni na obrobju Cerkniškega polja, katerih 
vhode so leta 1969 zazidali. Ponori Narti se nahajajo na delu, kjer se struga Stržena najbolj 
približa vznožju Javornikov. Ob vznožju prepadnih sten je 5 večjih in manjših požiralnikov. 
Strugo Stržena so na tem mestu razširili in izravnali med obema vojnama. Prvi načrti za 
regulacijo struge Stržena in razširitev Nart so stari že več kot 120 let, saj je melioracije in druga 
potrebna gradbena dela za hitrejši odtok vode iz Cerkniškega jezera  načrtoval že Wiliem Putick. 
Voda skozi te požiralnike verjetno odteka proti jamskemu sistemu požiralnikov Svinjske jame, 
nato pa po podzemskih rovih proti izvirom Očes v Rakovem Škocjanu. 
 

Ponorna jama Nart 1 leži dobrih 15 m od struge Stržena in vodi nekaj več kot 20 metrov v 
notranjost hriba. Jama se konča z manjšim jezerom, ki poleg ozkih rovov in špranj preprečuje 
nadaljevanje raziskovanje jame. Vhod v jamo je bil ob gradbenih posegih stalne ojezeritve 
popolnoma zazidan, tako da  jama danes ni dostopna. Med vsemi Narti ima ta jama največji 
vhod. 

 
Ponorna jama Nart 2 meri v dolžino 80 metrov in je med vsemi Narti najdaljša. Pred vhodom 
so bile nekoč postavljene lesene grablje, ki so zadrževale naplavljeno trsje in les. Poleg te jame 
je še troje manjših požiralnih jam, ki pa niso prehodne. Vhod v jamo je bil ob gradbenih 
posegih stalne ojezeritve popolnoma zazidan, tako da  jama danes ni dostopna. 

 
Ponorna jama Nart 3 povezuje s Strženom 10 m dolga izkopana struga, ki se konča pod visoko 
previsno steno. Jama je bila pred gradbenimi posegi  raziskana do dolžine 35 metrov. Vhod v 
jamo je bil zazidan ob gradbenih posegih stalne ojezeritve in jama danes ni dostopna. 

 
Ponorna jama Nart 4 ima tri vhode, dva sta v višini struge Stržena tretji pa leži nekoliko višje v 
bregu in je nastal s podiranjem jamskega stropa. S strugo povezana vhoda sta zelo ozka in se 
šele v notranjosti nekoliko razširita. Rov se konča po 20 m in je naprej neprehoden. Višje ležeči 
rov je verjetno odvajal vodo ob največjih jezerskih poplavah, ko se je gladina vode dvignila 
nad današnjo koto največjih poplav. Podorne skale pred vhodom nam dajo slutiti, da gre le za 
ostanek nekdaj večje ponorne jame. Vhod v jamo je bil zazidan ob gradbenih posegih stalne 
ojezeritve in danes jama ni dostopna. 

 
Ponorna jama Nart 5 ima večji vhod, 3 metre visok in 5 metrov širok, ponor pa se konča s 
številnimi manjšimi in ožjimi špranjami, ki preprečujejo nadaljnje raziskovanje podzemlja. 
Na koncu ponora se ob nizkem vodostaju sledi voda, ki verjetno ponikne v skalnem dnu struge 
Stržena. Vhod v jamo je danes le deloma zazidan, tako da najvišja jezerska voda odteka tudi v 
to jamo. 

 
Natura 2000 
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na 
varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so 
v Evropi že ogroženi.  
Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja 
habitatne direktive  in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila 
seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.  
Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne 
škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta 
človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, 
temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje podpirale. 
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Evropska unija že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij Natura 2000. 
Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Slovenija je, tako kot vse 
države članice, dolžna določiti območja NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno 
podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih 
ptic.  
Izbira načina varovanja območij Natura 2000 je prepuščena presoji vsake države članice. V 
evropskih državah za biotsko raznovrstnost najpogosteje skrbijo s pogodbenim varstvom ali 
skrbništvom, na habitatnih tipih s kmetijsko rabo so to pogodbe v okviru kmetijsko-okoljskega 
programa.  
Za območja NATURA 2000 so na razpolago finančni programi Evropske unije za sofinanciranje 
naravovarstvenih projektov iz programa LIFE +, naravi prijaznih oblik kmetovanja ssredstvi za 
razvoj podeželja in iz strukturnih skladov in drugih dejavnosti trajnostnega razvoja. 
 
Program upravljanja območij Natura 2000 
 
Operativni program - Program  upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 je 
sprejela Vlada RS na 141. seji 11. oktobra 2007. Njegov osnovni namen je opredeliti izvajanje 
obveznosti varstva posebnih varstvenih območij - območij Natura 2000, ki jih Sloveniji nalagata 
direktivi o pticah in habitatih.  
Operativni program določa podrobne varstvene cilje, ki se v glavnem nanašajo na notranja 
območja območij Natura 2000. Izhajajo iz varstvenih ciljev, določenih z Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), in varstvenih ciljev za ohranjanje habitatov 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem 
stanju.  
Program nadalje določa varstvene ukrepe oziroma usmeritve za doseganje varstvenih ciljev, in 
sicer za vsako območje Natura posebej, pri čemer je nabor ukrepov določen glede na značaj 
območja Natura. Varstveni ukrepi so razdeljeni na:  
- ukrepe varstva narave, 
- ukrepe, prilagojene rabi naravnih dobrin, s katerimi se dosega varstvene cilje, 
- ukrepe, prilagojene kmetijske prakse, s katero se dosega varstvene cilje, 
- ukrepe oziroma usmeritve upravljanja voda, s katerimi se dosega varstvene cilje. 
 
Z operativnim programom so določeni tudi kazalci, ki se morajo redno spremljati, zato da se 
ugotavlja učinkovitost ukrepov glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov.  
 
Posebno varstveno območje po direktivi o pticah 
 
Ministrski svet Evropske skupnosti je 2. aprila 1979 sprejel Direktivo o ohranjanju prostoživečih 
ptic (Council Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds - "The Bird Directive"). 
Predpis je začel veljati leta 1981.  

Povzetek direktiveo pticah: 
 
Države članice morajo ohraniti populacije prosto živečih ptičev na ravni, ki ustreza ekološkim, 
znanstvenim in kulturnim zahtevam, upoštevajoč ekonomske in rekreacijske potrebe. Varstvo 
ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem oziroma rekreacijo. Države morajo tudi 
zavarovati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in velikost življenjskih prostorov 
za vse prosto živeče ptiče. To še posebej velja za selitvene vrste. Države morajo za vrste iz 
Priloge I (Annex I - 182 taksonov) opredeliti najpomembnejša tovrstna območja kot Posebna 
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območja varstva (SPA- Special Protected Area) in obvestiti Evropsko komisijo o varstvenih 
ukrepih.  

Natura 2000, SI5000015 -Cerkniško jezero 

Na posebnem ohranitvenem območju Natura 2000, SI5000015 Cerkniško jezero so evidentirane 
naslednje varovane vrste ptic:  
- bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus),  
- bobnarica (Botaurus stellaris),  
- grahasta tukalica (Porzana porzana),  
- kosec (Crex crex),  
- kostanjevka (Aythya nyroca),  
- mala tukalica (Porzana parva),  
- rakar (Acrocephalus arundinaceus),  
- reglja (Anas querquedula) in  
- rumena pastirica (Motacilla flava). 
 
Varstveni cilji (Ur. l. RS št. 49/04, Priloga 2), ki veljajo na tem območju so: 
1. - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti vodnih in travniških površin  
       ter trstišč, 
2. - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti nevznemirjanje občutljivih vrst. 
 
Posebno varstveno območje po direktivi o habitatih 
 
Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (The 
Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and 
Flora - "The Habitat Directive") je sprejel Ministrski svet 21. maja 1992. Direktiva je bila večkrat 
dopolnjena, nazadnje leta 1995 ob pridružitvi Avstrije, Finske in Švedske.  

Povzetek direktive 
 
V uvodnem delu so navedene definicije kot so naravni habitat, vrsta, prednostna vrsta, ustrezno 
varstveno stanje vrste. 

V Prilogi I so našteti habitatni tipi (198 habitatnih tipov, od tega 50 prednostnih), v Prilogi II pa 
vrste (230 živalskih in 483 rastlinskih vrst), ki jih je treba ohranjati z opredeljevanjem Posebnih 
varstvenih območij (SAC - Special Areas of Conservation).  

Sledi postopek vzpostavljanja omrežja Natura 2000. Države najprej opredelijo sezname evropsko 
pomembnih območij glede na merila v Prilogi III za vrste v Prilogi II in za habitatne tipe v 
Prilogi I na državni ravni, sledi vrednotenje na ravni Evropske unije, odbrane lokalitete so 
potencialni SAC, ki jih nato vsaka država članica določi s predpisom kot SAC in s tem postanejo 
del omrežja Natura. Sestavni del tega ekološkega omrežja so tudi območja SPA iz Direktive o 
ptičih, ki pa jih določi vsaka država in se ne preverjajo in potrjujejo v Bruslju. Habitatna 
direktiva spodbuja države, da ohranjajo in/ali po potrebi vzpostavljajo povezave med SPA-ji 
oziroma SAC-i. Roki, opredeljeni v habitatni direktivi, so bili v državah članicah močno 
prekoračeni, kar kaže na zapletenost priprave in postopkov.  

V Prilogi III so napisana merila in postopek za opredeljevanje SAC, v Prilogi IV pa je seznam 
strogo zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, pomembnih za Evropsko skupnost. Priloga V 
opredeljuje vrste, ki se nadzorovano izkoriščajo. 
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Ključne obveznosti glede območij omrežja NATURA 2000 so opredeljene v 6. členu direktive:  

• ustrezni načrti upravljanja ter zakonski, upravni ali pogodbeni ukrepi, 
• preprečevanje slabšanja razmer, 
• preverjanje vseh načrtov ali projektov (tudi če je načrtovan zunaj območja in lahko vpliva     
            na vrste/ht v območju), 
• prevlada javnega interesa, izravnalni ukrepi, 
• ugodnosti pri financiranju 
 
 
Natura 2000, SI 3000232 – Notranjski trikotnik 

Območje Notranjskega trikotnika je opredeljeno na podlagi Direktive o habitatih. Na tem 
območju so evidentirane naslednje vrste in habitatni tipi: 

Habitatni tipi 

• Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion), 
• Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), 
• Jame, ki niso odprte za javnost, 
• Bazična nizka barja, 
• Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion, 
• Prehodna barja, 
• Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem, 
• Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion caeruleae), 
• Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p., 
• Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion, 
• Presihajoča jezera,  
• Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition, 
• Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) 

Vrste 

• Veliki pupek (Triturus carnifex) 
• človeška ribica (Proteus anguinus) 
• ozki vretenec (Vertigo angustior) 
• strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) 
• črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
• bukov kozliček (Morimus funereus) 
• drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 
• drobni svitek (Anisus vorticulus) 
• mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
• širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) 
• dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) 
• dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
• vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
• volk (Canis lupus) 
• rjavi medved (Ursus arctos) 
• vidra (Lutra lutra) 
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• navadni ris (Lynx lynx) 
• močvirski meček (Gladiolus palustris) 
• travniška morska čebulica (Scilla litardierei) 

Biotske značilnosti območja   
 
Dinamika presihanja in polnjenja jezera ter vodotoki z izrazitimi meandri omogočajo veliko 
pestrost habitatov, ki so vezani na prisotnost vode. Na območju Cerkniškega jezera najdemo 7 
vodnih, 17 barjanskih in močvirnih ter 14 travniških habitatnih tipov, od katerih jih je 7 
opredeljenih na seznamu Annexa I habitatne direktive. (Uredba o posebnih varstvenih območjih, 
Ur. l. RS št. 49/04, Priloga 2, v nadaljevanju Natura 2000). 
Floristična podoba jezera je izjemno pestra, saj je do sedaj znanih 170 različnih rastlinskih vrst. 
V vodah najdemo 302 vrsti alg, med semenkami pa 17 vrst vodnih rastlin (11 na RS). Tu uspeva 
34 amfibijskih vrst (15 na RS), 23 barjanskih vrst (14 na RS) in 7 vrst mahov na barjih (3 na RS).  
Mnogo vrst, ki so vezane na prisotnost vode na območju Cerkniškega jezera, je zavarovanih z 
omenjeno uredbo, ali pa so na Rdečem seznamu Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). 
Od vseh zabeleženih ptic vezanih na vodo, jih znotraj obravnavanega območja gnezdi okoli 100, 
od katerih jih je 63 na RS. Od teh gnezdilk je 38 vrst v Uredbi o Naturi 2000.  
Na vodo sta vezani dve vrsti sesalcev, od katerih je ena vrsta opredeljena v Uredbi o Naturi 2000. 
Na območju Cerkniškega jezera se pojavljata dve vrsti plazilcev, vezanih na vodo (1 na RS). 
Vseh 14 vrst dvoživk je na RS, dve pa sta opredeljeni v Uredbi o Naturi 2000.  
V jezeru in pritokih se pojavlja 9 vrst rib, 6 je avtohtonih vrst, ena je v Naturi 2000, 6 pa na RS. 
Posebej bogato so zastopani nevretenčarji, saj na tem območju najdemo vsaj 33 vrst mladoletnic 
(3 na RS), 11 vrst enodnevnic (6 na RS), 36 vrst kačjih pastirjev (9 na RS), 21 vrst vodnih bolh, 1 
vrsto škrgonožca, 15 vrst ceponožcev in 44 vrst mehkužcev (18 na RS).  
Na seznamu Uredbe o Naturi 2000 je tudi 1 vrsta kačjih pastirjev. 
Na širšem območju Cerkniškega jezera je zastopanih 127 vrst  dnevnih metuljev, od tega jih je 34 
na RS in 1 vrsta na seznamu Uredbe o Naturi 2000.  
Na širšem območju Cerkniškega jezera je evidentiranih 690 vrst hroščev, vendar naj bi jih bilo na 
širšem območju Cerkniškega jezera po ocenah med 1300 in 1600 vrst.  
 
Pomembni habitatni tipi habitatne direktive na območju Cerkniškega jezera 
 
Pomembni habitatni tipi na območju Cerkniškega jezera, ki so opredeljeni v habitatni direktivi: 
 
-  (3180)* Presihajoča jezera, 
-  (3140)   Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.), 
-  (3150)   Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition, 
- (6410)  Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion caeruleae), 
-  (7140)   Prehodna barja, 
-  (8310)   Jame, ki niso odprte za javnost, 

 #-  (6510)   Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in 
 #-  (7150)   Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion. 
 
 #-  verodostojnost bo znana po končani conaciji. 

 
Na predlaganem posebnem ohranitvenem območju Natura 2000  SI3000232  Notranjski trikotnik 
so opredeljene vrste:  
- kapelj (Cottus gobio), 
- vidra (Lutra lutra) in 
- človeška ribica (Proteus anguinus). 
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Raba prostora   
 
Na območju Cerkniškega jezera zaradi pogostih poplav prevladuje kmetijska ekstenzivna raba 
prostora. Mokrotne travnike se vzdržuje s košnjo, ki služi kot stelja ali krma živini (govedo, 
konji). Na severnem delu je nekaj pašnikov, v bližini naselij pa so intenzivneje obdelane njive.  
Iz karte »Dejanska raba kmetijskih zemljišč« (Slika 47) je razvidno, da je projektno območje 
večinoma prekrito s trajnimi travniki (rumena barva). Velik delež površin na južnem delu 
Cerkniškega jezera predstavljajo ostala zamočvirjena območja (modro zelena barva), večja med 
njimi so Zadnji kraj, ponorno območje med Dolenjim jezerom in Gorico (Rešeto, Vodonos, 
Retje) ter posamezni okljuki ob vodotokih.  
Večji vodotoki na območju Cerkniškega jezera so: Obrh, Stržen, Žerovniščica, Lipsenjščica, 
Martinjščica, Tresenec, Mrzlek in Cerkniščica.  
Ostala vodna zemljišča so požiralniki(modra barva): Zadnji kraj, Levišča, Rešeto, Vodonos, 
Male in Velike Ponikve ter Retje. 
 
 

 

 

 

njive in vrtovi 

začasni travniki 

vinogradi 

intenzivni sadovnjak 

ekstenzivni sadovnjak 

ostali trajni nasadi 

trajni travniki 

barjanski travniki 

zemljišča v zaraščanju 

drevesa in grmičevje 

kmet. površine porasle z drevjem 

gozd 

pozidana zemljišča 

ostala zamočvirjena zemljišča 

nepomembne pov. pokrov  

vode 

 
Slika 47: Dejanska raba kmetijskih zemljišč na projektnem  območju (MKGP, 2007) 
 
Planska raba prostora 
 
Večji del območja je plansko opredeljeno kot območje drugih kmetijskih zemljišč (rumena 
barva), najboljša kmetijska zemljišča pa se pojavljajo le v manjši meri: severozahodno od Otoka, 
zahodno od Gorenjega jezera in jugovzhodno od Dolenjega jezera. Gozdni površinski pokrov je 
le na zahodnem delu (vzpetine Drvošec, Otoški grič in južno od vasi Otok).  
Na jugu projektnega območja je tudi edino naselje - vas Otok. Južno od Dolenjega Jezera je 
obširno območje (bela barva) »Cerkniško jezero – posebno območje prepleta naravnih vrednot in 
turizma«. Vodotoki Žerovniščica, Lipsenjščica, Gorički Brežiček, Obrh, Stržen, Tresenec in 
Mrzlek so obkroženi z zeleno barvo, kar pomeni da so to opredeljene naravne vrednote. 
Vodotoki so kot hidrološke naravne vrednote večinoma lokalnega pomena, Stržen pa je 
hidrološka naravna vrednota državnega pomena (Naravovarstvene smernice, marec 2003).  
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Kulturno dediščino znotraj projektnega območja predstavljajo: Območje kompleksnega varstva 
kulturne dediščine  Cerkniško polje, kulturna krajina Cerkniškega jezera, arheološka dediščina in 
posamezni objekti znotraj vasi Otok. 
 
 

 
 

Slika 48: Izsek iz kartografskega dela PUP Občine Cerknica (Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih 
ureditvenih pogojev Občine Cerknica, Ur. l. RS, št. 23/05) 

 
 
 
Poselitev in prisotne dejavnosti 
 
Največja naselja se pojavljajo na severnem robu Cerkniškega polja (Cerknica, Dolenja vas, 
Dolenje jezero, Martinjak, Grahovo) in so nanizana ob glavni regionalni cesti Unec – Cerknica - 
Bloška Polica. Naselja, vzhodno in južno od obravnavanega območja, se pojavljajo na nekoliko 
dvignjenem terenu, da jih pogoste poplave ne dosežejo (Žerovnica in Lipsenj na vzhodu ter 
Goričice, Gorenje Jezero, Laze in Otok na jugu). Pravih kmetij je v naseljih zelo malo, saj je 
lokalno prebivalstvo večinoma zaposleno v obrtni in industrijski dejavnosti ter v zaposlitvenih 
centrih širšega območja. Vas Otok je edino naselje na  projektnem območju in leži na nekoliko 
dvignjenem terenu, na jugozahodnem delu Cerkniškega jezera. 
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Tabela 15: Podatki o številu prebivalcev in indeksi rasti prebivalstva na ožjem območju Cerkniškega jezera 
(Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 

 
NASELJE LETO POPISA INDEKS 

1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002 I02/61 I02/91 
Cerknica 1391 1530 1415 1716 2295 3006 3445 3514 102,00 204,78 
Dolenje Jezero 268 275 393 219 210 217 213 225 105,63 102,74 
Dolenja vas 535 590 498 489 493 473 468 442 94,44 90,39 
Gorenje Jezero 155 172 192 97 89 77 81 82 101,23 84,54 
Goričice 40 44 37 26 23 22 25 36 144,00 138,46 
Grahovo 386 479 484 453 469 438 415 427 102,89 94,26 
Laze 70 45 47 25 22 17 19 16 84,21 64,00 
Lipsenj 203 224 186 134 119 109 127 128 100,79 95,52 
Martinjak 249 255 284 301 300 272 244 286 117,21 95,02 
Otok 70 85 62 46 37 31 36 31 86,11 67,39 
Žerovnica 323 332 354 264 246 230 234 221 94,44 83,71 

 
Sedanje stanje vodotokov 
 
V preteklosti so regulirali skupno 12512 m strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 
Posledica teh posegov je hitrejše odvajanje vode iz Cerkniškega jezera, kar je povzročilo hitrejši 
tok vode ob nižjih vodostajih. Hitrejši tok je na izravnanih delih strug in na delih strug, ki se 
neposredno navezujejo na izravnane dele, povzročil večjo erozijo. Zaradi tega so danes ti deli 
strug poglobljeni in zoženi, tok pa je zato še hitrejši. 
V izravnanih delih strug se je zmanjšalo število primernih mest za drstenje rib in število 
potencialnih refugijev za vse druge vodne organizme. Hitrejši tok, manj raztopljenega kisika v 
vodi ter pomanjkanje skrivališč in drstišč pomenijo občutno manjše število rastlinskih in 
živalskih vrst oziroma osiromašeno in spremenjeno vrstno strukturo.  
Z regulacijami nekdanjih vodotokov se je zmanjšala biotska pestrost sicer vrstno bogatih 
vodotokov Cerkniškega jezera.  
Dolgoročno so regulacije prinesle tudi zmanjšano samočistilno sposobnost vodotokov in močno 
spremenjeno rečno dinamiko, ki na reguliranih delih ni več sposobna tvoriti mrtvih rokavov, 
mrtvic in muljastih sipin oziroma bregov z manj strmim padcem brežin. 
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Slika 49: Prikaz nekdanjih potekov strug vodotokov, izvedenih regulacij in melioracij na območju Cerkniškega 

jezera (podloga: Geodetski Zavod RS, TTN5) 
 
 

IZVEDBA RENATURACIJE 
 
Priporočila za izvajanje renaturacije 
 
Vzpostavitev ustreznega vodnega režima je za preživetje in ugodno stanje vrst večine vodnih in 
obvodnih vrst ter habitatov ključnega pomena. 
Za čim večji pozitivni učinek posegov  je pri renaturaciji nekdanjih strug vodotokov Cerkniškega 
jezera potrebno upoštevati naslednja priporočila: 

� po posegih zagotoviti vsaj enak delež habitatov ob strugi, kot pred posegi. V pritočnem 
delu strug pustiti povezavo med reguliranimi in renaturiranimi strugami, 

� pustiti več zaraščenih mrtvih rokavov in mrtvic, ki so lahko prejšnji regulirani deli struge, 
� vsaj ob delu vodotokov zagotoviti primerno razporejeno grmovje ali drugo višjo 

vegetacijo, 
� po posegih zagotoviti blatne poloje v in ob strugi, kar velja za celotno območje Stržena in 

spodnji del Lipsenjščice ob njunem nizkem vodostaju,  
� ohranjati vsaj sedanjo kakovost vode in ne povečevati kalnosti vode, 
� z renaturacijo zagotoviti čimbolj stabilno gladino vode v času gnezditve med začetkom 

aprila in koncem avgusta. 

 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 

 128

Omejitve ob izvedbi 
 
Visoka biotska pestrost območja in zavarovanost območja pomenita pri vsakem posegu v prostor 
določene omejitve in upoštevanje priporočil strokovnih služb. Na Cerkniškem jezeru se zbira in 
gnezdi veliko število vrst ptic, zavarovanih po Direktivi o pticah. Časovno omejitev vseh 
posegov pogojuje obdobje razmnoževanja redkih in ogroženih živali ter rastno obdobje rastlin. 
To obdobje predvidoma traja med koncem februarja in sredino julija. 
Poleg časovne omejitve so tudi druge omejitve pri izvedbah posegov v prostor: 

� posegov se ne sme izvajati na več mestih hkrati, kar omogoči organizmom v/ob 
vodotokih, da se umaknejo motnjam in po posegu lažje zasedejo novo urejen prostor, 

� pri posegih je potrebno čim bolje zaščititi območje gradbišča, čim manj posegati v širši 
prostor ter izkopani material deponirati izven zavarovanega območja.  

 
 
Tabela 16: Opis posamezne živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov z opredelitvijo omejitev in posebnih     
                   zahtev, ki jih je treba v pripravi projektne dokumentacije in ob izvedbi renaturacije upoštevati 
 
Živalska vrsta Status 

EU-Natura 2000 
RS-rdeči seznam 

Nahajanje Časovna 
omejitev 

Zahteve vrst 

Kosec  
Crex crex 

EU-A122 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi na močvirnih 
travnikih, ki jih vzdržujejo visoke 
vode. V maju si zaradi nizke trave 
zatočišča išče v višji vegetaciji, 
predvsem v grmovju. Ta se 
pogosto nahaja ob vodotokih. 

Med koncem 
aprila  
in junijem. 

Po renaturaciji 
zagotoviti vsaj ob 
delu vodotokov 
primerno 
razporejeno grmovje 
ali drugo višjo 
vegetacijo. 
 

Grahasta tukalica  
Porzana porzana 

EU-A119 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi na poplavnih 
travnikih, kjer so še manjša 
področja vode. Pogosto je to blizu 
rek in potokov, kjer se voda 
najdlje zadrži med travo in šašem. 
 

Med koncem 
aprila  
in sredino julija. 

Pustiti plitva 
poplavna območja, 
ki se bodo hitro 
zarasla. 

Mala tukalica  
Porzana parva 

EU-A120 
 
RS-E1 

Vrsta gnezdi v stalno namočenih 
trstiščih in jezerskem bičkovju. 

Med aprilom  
in sredino julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež trstičja ob 
strugi kot pred 
posegi. 
 

Čapljica  
Ixobrychus minutus 

EU-A022 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v trstiščih, ki so v 
stiku z vodo in so lahko manjšega 
obsega. 
 

Med aprilom  
in sredino julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja ob 
strugi, kot pred 
posegi. 

Bobnarica  
Botaurus stellaris 

EU-A021 
 
RS-EX? 

Vrsta gnezdi v obsežnih, z vodo 
poplavljenih trstiščih. 
 

Med aprilom  
in julijem. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja on 
strugi, kot pred 
posegi. Čim manj 
posegati v obstoječe 
sestoje. 
 

Kostanjevka  
Aythya nyroca 

EU-A060 
 
RS-E1 

Vrsta za mesto gnezdenja izbira 
obrežno vegetacijo (predvsem 
trstičje). Mladiče vodi po 
zaraščenih delih vodnih teles. Ob 
presihanju jezera se zateče v 
struge. 

Med majem  
in sredino julija. 

Po posegih ohraniti 
čim več zaraščenih 
delov strug (mrtvi 
rokavi, mrtvice). 

Vodomec  
Alcedo athis 

EU-A229 
 
RS-E2 

Občasno gnezdi na Cerkniškem 
jezeru v obrežnih stenah in se 
prehranjuje v mrtvicah, mrtvih 

Med aprilom  
in sredino julija. 

Po posegih 
zagotoviti 
zadovoljiv delež 
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rokavih in plitvinah glavne struge. mrtvic in mrtvih 
rokavov, ob njih pa 
vsaj kakšen grm ali 
drugo višjo 
strukturo. 

Bela štorklja 
Ciconia ciconia 

EU-A031 
 
RS-V 

Vrsta za prehranjevanje uporablja 
rečno strugo, rečne bregove in 
obrečna poplavna mesta. 

 Posegi dovoljeni 
samo na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Črna štorklja 
Ciconia nigra 

EU-A030 
 
RS-V 

Vrsta za prehranjevanje uporablja 
rečno strugo, rečne bregove in 
obrečna poplavna mesta. 

 Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Velika bela čaplja 
Egretta alba 

EU-A027 Vrsta za prehranjevanje uporablja 
rečno strugo, rečne bregove in 
obrečna poplavna mesta. 

 Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Mala bela čaplja 
Egretta garzetta 

EU-A026 Vrsta za prehranjevanje uporablja 
rečno strugo, rečne bregove in 
obrečna poplavna mesta. 

 Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Močvirski martinec 
Tringa glareola 

EU-A166 
 
RS-R 

Vrsta za prehranjevanje uporablja 
rečno strugo, rečne bregove in 
obrečna poplavna mesta. 

 Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Rumena pastirica 
Motacilla flava 

EU-A260 
 
RS-V 

V pognezditvenem obdobju se 
družina z mladiči pomakne k 
strugam potokov. 

Od maja  
do sredine julija. 

 

Bičja trstnica 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

EU-A295 
 
RS-V 

Ob rekah in potokih gnezdi v 
slabšem trstišču in visokem 
steblikovju. 

Od konca aprila 
do začetka 
julija. 

 

Srpična trstnica 
Acrocephalus 
scirpaceus 

EU-A297 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja ob 
strugi, kot pred 
posegi. 

Rakar 
Acrocephalus 
arundinaceus 

EU-A298 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja ob 
strugi, kot pred 
posegi. 

Trstni cvrčalec 
Locustella luscinoides 

EU-A292 
 
RS-V 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja ob 
strugi, kot pred 
posegi. 

Mokož 
Rallus aquaticus 

EU-A118 
 
RS-V 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od konca aprila 
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež in enako 
kvaliteto trstičja ob 
strugi, kot pred 
posegi. 

Mali martinec 
Actitis hypoleucos 

EU-A168 
 
RS-E2 

Vrsta uporablja blatne bregove 
rek in gnezdi v obrečni vegetaciji. 

Od aprila  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti blatne 
poloje v in ob strugi 
(velja za celotni 
Stržen in spodnji del 
Lipsenjščice in za 
nizek vodostaj). Ob 
teh strugah mora 
ostati vsaj nekaj 
grmov ali podrtih 
suhih dreves. 

Pisana penica 
Sylvia nisoria 

EU-A307 
 
RS-V 

Vrsta za gnezdenje uporablja 
grmovje na travnikih. Takšna 
grmovja se nahajajo tudi ob 
strugah. 

Od maja  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
delež grmovne 
vegetacije, kot pred 
posegi. 

Vrtna penica 
Sylvia borin 

 
RS-V1 

Vrsta za gnezdenje uporablja 
grmovje na travnikih. Takšna 

Od maja  
do sredine julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj enak 
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 grmovja se nahajajo tudi ob 
strugah. 

delež grmovne 
vegetacije, kot pred 
posegi. 

Reglja 
Anas querquedula 

EU-A55 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi med šašem ali travo 
močvirnih travnikov v bližini 
vode. 

Od aprila  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Čopasta črnica 
Aythya fuligula 

EU-A066 
 
RS-V 

Gnezdi v travnati vegetaciji v 
bližini vode. 

Od aprila  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Sivka 
Aythya ferina 

EU-A059 
RS-E2 

Gnezdi v makrofitski vegetaciji v 
ali ob vodah. 

Od aprila  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Žličarica 
Anas clypaeta 

 
RS-E2 

Gnezdi v močvirni vegetaciji v 
bližini vode. 

Od aprila  
do julija. 

Po posegih 
zagotoviti vsaj 
toliko območij s 
submerzno 
vegetacijo kot pred 
posegi. 

Kreheljc 
Anas crecca 

 
RS-E2 

Gnezdi v grmovni in višji 
močvirni vegetaciji v neposredni 
bližini vode. 

Od aprila do 
julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Vidra 
Lutra lutra 

EU-1355 
 
RS-V 

V bregovih rek in potokov si 
spomladi naredi brlog. Hrani si 
išče v vodi. 

Od konca 
februarja  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Po posegu pustiti 
vsaj toliko strmih 
bregov in kritja kot 
pred posegi. 
 

Debeloglavka 
Pelophylax ridibunda  

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi 
tekočih vodah. 

Od maja  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Zelena žaba 
Pelophylax esculenta 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi 
tekočih vodah. 

Od maja  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Pisana žaba 
Pelophylax lessonae 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi 
tekočih vodah. 

Od maja  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Zelena krastača 
Bufo viridis 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi 
tekočih vodah na peščeni podlagi. 

Od maja  
do julija. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Navadna krastača 
Bufo bufo 

RS-V Vrste mrestijo v stoječih (mrtvice, 
mrtvi rokavi) in počasi tekočih 
vodah. 

Od marca  
do maja. 

Po posegih pustiti 
čim več zaraščenih 
mrtvih rokavov in 
mrtvic. 

Zelena rega  
Hyla arborea  

RS-V Vrsta mresti v manjših stoječih 
voda, kjer ni rib. 

Od marca  
do maja. 

Po posegu zagotoviti 
manjša plitva (do 
pol metra globoka) 
stoječa vodna telesa 
v bližini struge. 

Veliki pupek  
Triturus carnifex 

EU-1166 
RS-V 

Vrsta mresti v manjših stoječih 
voda, kjer ni rib. 

Od maja  
do julija. 

Po posegu zagotoviti 
manjša plitva (do 
pol metra globoka) 
stoječa vodna telesa 
v bližini struge. 

Linj 
Tinca tinca 
 

RS-E    

Kapelj 
Cottus gobio 

EU-1163 
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RS-V 
Menek 
Lota lota 

RS-E    

Potočna postrv 
Salmo truta truta 

RS-E    

Kačji pastirji 
Odonata 

Večina vrst po  
RS-V 

Vrste za razmnoževanje 
uporabljajo počasi in hitro tekoče 
vode Cerkniškega jezera. 

Med aprilom  
in julijem. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

 
 
 
 
 
Rastlinska vrsta Status 

EU-Natura 2000 
RS-rdeči seznam 
 

Nahajanje Časovna 
omejitev 

Zahteve vrste po in 
med renaturacijo. 

Klasasti rmanec 
Myriophyllum spicatum 
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Vretenčasti rmanec 
Myriophyllum 
verticillatum 
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Razkrečenolistna 
vodna zlatica 
Ranunculus circinatus  
 

RS-V Raste v počasi tekočih zgornjih 
delih vodotokov in hladnejših 
plitvih stoječih vodah. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Lasastolistna vodna 
zlatica 
Ranunculus 
trichophyllus  
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od maja  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Velika zlatica 
Ranunculus lingua 

RS-V Raste na blatnih robovih plitvih, 
počasi tekočih in stoječih vod. 

Od maja  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 

Beli lokvanj 
Nymphaea alba 

RS-V Raste na omejenem območju v 
globljih počasi tekočih vodotokih. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Rumeni blatnik 
Nuphar lutea 

RS-V Raste v strugah s počanim tokom, 
stalno prisotno vodo in blatnim 
dnom. 

Od maja  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Nitastolistni dristavec 
Potamogeton filiformis 

RS-V Raste v umirjenih delih večjih 
strug. 

Od junija  
do julija. 

Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Bleščeči dristavec 
Potamogeton lucens 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih, 
kjer voda zastaja in v plitvih 

Od junija  
do julija. 

Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
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stoječih vodah. renaturiranimi 
strugami. 

Navadna smrečica 
Hippuris vulgaris 

RS-V Raste na blatnih brežinah večjih 
vodotokov Cerkniškega jezera. 

Od maja  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Kobulasta vodoljuba 
Butomus umbellatus 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Širokolistna koščica 
Sium latifolium 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od junija  
do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Suličastolistni 
porečnik 
Alisma lanceolatum 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od maja 
Do julija. 

Posegi dovoljeni 
največ na enem ali 
dveh mestih hkrati. 
Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. 

Navadna mešinka 
Utricularia vulgaris 

RS-V Raste v zaraščenih tekočih vodah, 
kjer voda zastaja in v plitvih 
zaraščenih stoječih vodah. 

Od junija do 
julija. 

Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi 
strugami. Po posegu 
pustiti čim več 
mrtvic. 

 
 
 
 

HABITATNI TIP 
  

Status 
EU- 
 
Natura 
2000 

Pojavljanje 
  

Zahteve habitata  
po in med renaturacijo 

občasne stoječe vode  
sladkovodne površine, ki se 
občasno izsušijo 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

amfibijske združbe 
makrofitov    

dna in bregovi občasno stoječih 
voda ter občasno poplavljene 
uleknine, prilagojene na 
izmenjavo suhih in poplavljenih 
faz 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

vegetacija stoječih 
sladkih voda  

stoječe in počasi tekoče vode 
(kanali) 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

zakoreninjena podvodna 
vegetacija (Potamogeton)  

stoječe in počasi tekoče vode, 
jezera 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  
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združbe manjših 
dristavcev in drugih 
potopljenih vrst  

alkalne vode in vode, bogate z 
nutrienti; prenesejo manj svetlobe 
in razmeroma nizke temperature 
vode 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

plavajoči širokolistni 
makrofiti (Nynmphaea, 
Nuphar)  

predeli strug z blatnim dnom in 
globljo, počasi tekočo vodo, ki ne 
presahne vedno 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

plavajoča vegetacija 
plitvih voda (Callitriche, 
Hottonia, Batrachium)  

plitvi predeli strug, stoječe, počasi 
tekoče vode 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

povodne preproge 
parožnic (Chara sp.)  3140 

oligotrofne do mezotrofne stoječe 
vode  

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

vegetacija mezotrofnih 
tekočih voda (Berula, 
Mentha, Potamogeton, 
Ranunculus, Nyphaea) 3260 vodotoki, zmerno bogati s hranili 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. Po 
posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov.  

     
nižinska visoka 
steblikovja 6430 

na s hranili bogatih naplavinah 
vodotokov 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih steblik ob strugi kot pred posegi. 

visoka steblikovja z 
brestovolistnim osladom  obrežja rek, potokov, jarkov 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih steblik z brestovolistnim osladom 
ob strugi kot pred posegi. 

mezotrofni mokrotni 
travniki  

na stalno vlažnih tleh; 
ekstenzivno gojeni travniki 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
mezotrofnih mokrotnih travnikov ob strugi 
kot pred posegi. 

vlažni travniki, 
zaraščajoči se z visokimi 
steblikami  zaraščajoči se vlažni travniki 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
vlažnih travnikov ob strugi kot pred posegi. 

oligotrofni mokrotni 
travniki z modro stožko 
in sorodne združbe 6410 

tla s spreminjajočo višino talne 
vode 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
oligotrofnih mokrotnih travnikov ob strugi 
kot pred posegi. 

mokrotni travniki z 
modro stožko  

na manj hranljivih tleh s 
spreminjajočo višino talne vode 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
mokrotnih travnikov z modro stožko ob 
strugi kot pred posegi. 

    
srednjeevropska 
črnojelševja in jesenovja 
ob tekočih vodah 91E0* 

obrečni logi, občasno poplavljena 
rastišča 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež črne 
jelše in jesena ob strugi kot pred posegi. 

močvirska in barjanska 
vrbovja  

močvirja, barja, bregovi stoječih 
voda 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež vrb 
ob strugi kot pred posegi. 

    

močvirska vegetacija 
obrežij    

obrežja stoječih voda, tekočih 
voda, močvirja in nizka barja 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
močvirske vegetacije ob strugi kot pred 
posegi. 

navadna trstičja  
obrežja stoječih in tekočih voda, 
evtrofna močvirja 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
trstičja ob strugi kot pred posegi. 

jezersko bičkovje  

trajno poplavljeni predeli na 
obrežjih stoječih in tekočih voda; 
pas med trstičjem in odprto vodno 
površino (v globljih delih večjih 
strug) 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
jezerskega bička ob strugi kot pred posegi 

ostale visoke obrežne  združbe jezer, rek, potokov v Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
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združbe (Sagittaria, 
Sparganium, Butomus, 
Sium, Iris ) 

mezotrofnih do evtrofnih stoječih 
ali počasi tekočih vodah 

obrežnih združb z vrstami Sagittaria, 
Sparganium, Butomus, Sium, Iris ob strugi 
kot pred posegi. 

sestoji z močvirsko sito  
obrežja z močnim nihanjem 
vodne gladine 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
sestojev z močvirsko sito ob strugi kot pred 
posegi. 

združba pokončnega 
ježka  

obrežja stoječih in tekočih voda, 
vode z blatnim dnom, bogate s 
karbonati 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
združbe pokončnega ježka ob strugi kot 
pred posegi. 

trstično pisankovje  

združbe obrežij stoječih in 
tekočih voda in močvirij; odporne 
na izsušitev, onesnaženje vode, 
prenesejo znatno degradirana 
okolja 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
trstične pisanke ob strugi kot pred posegi. 

združbe visokih šašev   
Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih šašev ob strugi kot pred posegi. 

kljunasto in mehurjasto 
šašje  

zmerno do zelo kisla, večinoma 
poplavljena tla 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
kljunastega in mehurjastega šašja ob strugi 
kot pred posegi. 

nizka barja z rjastim 
sitovcem  nizka barja  

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
rjastega sitovca  ob strugi kot pred posegi. 

    

mejice in manjše skupine 
dreves in grmov  

meje med parcelami travnikov ali 
obdelovalnih površin 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
grmovja in drevja ob strugi kot pred 
posegi. 

 
 
Predlagani način izvedbe renaturacije vodotokov 
 
Po zakoličbi prvotnih tras je predvidena odstranitev ruše (trava, trstičje), ki se bo deponirala na 
vnaprej določena mesta ob sedanjih strugah. Nato se pristopi k izkopu struge z ustrezno gradbeno 
mehanizacijo z majhnim pritiskom (bager s širokimi gosenicami ali prilagojen traktor). Izkop se 
vrši do globine stare struge (rezultati sondaž). Širina izkopa je prilagojena povprečnemu letnemu 
pretoku vode in bo podobna širini in globini sedanjih strug. Z izkopanim materialom se po 
preusmeritvi vode v novo strugo delno zasuje sedanja struga. V tej strugi se na stičnih točkah 
stare in nove struge izvedejo zatoki. Sedanje struge se ne zasujejo do vrha, tako da lahko te, v 
primeru povišanih pretokov, predstavljajo razbremenitev prvotne struge. S tem se prepreči ali 
zmanjša erozija na neutrjenih površinah. Površina zasipa sedanje struge se ob zaključku prekrije 
z deponirano rušo.   
Nova struga je zemeljska, tehnične utrditve niso predvidene. Širine novih strug ne bodo 
konstantne in so odvisne predvsem od razpoložljivega prostora (lastništvo zemljišč). Minimalna 
širina in globina nove struge bo zagotavljala pretok nizkih in srednjih vod. Prečni prerez potokov 
bo večinoma skledaste oblike s sorazmerno enakomernim dnom in strmimi brežinami. Vrh 
brežine naj bi predstavljal plast ruše ali obvodne vegetacije.  V konkavah krivin in na drugih 
izpostavljenih mestih so predvidena le zavarovanja z lesenimi koli, popleti in zasaditve z 
grmovno vegetacijo s sistemom korenin. Dno struge večinoma ne bo utrjeno, le na mestih, kjer 
bodo predvidene poglobitve in niše za vodne živali. Prehodi bodo v normalno globino umeščeni 
z lesenimi pragovi ali piloti. Na ključnih mestih bo globina vodnega toka določena z naravnimi 
pragovi, ki bi tudi v sušnih obdobjih zagotavljali dovolj velika območja vodne površine in 
zatočišča za vodne živali. Manjše površine zaradi možnosti nastanka pasti za vodne živali niso 
predvidene. 
S predlaganimi ureditvami se bo spremenil vodni režim v obdobju nizkih vod, ko je dotok vode 
na območju jezera manjši od odtokov v ponore in požiralnike. S podaljševanjem trase, 
povečevanjem vodne površine in volumna vode v strugah pritokov se bo podaljšal čas odtoka v 
podzemlje. Poseg ne bo imel nikakršnega vpliva  na celotno vodno bilanco jezera. Prav tako ne 
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bo imel vpliva na srednje in predvsem visoke vode, katerih posledica je nastanek jezera oziroma 
dvig gladin, ko je dotok vode večji od odtoka. 
 
Ureditev posameznih vodotokov 
 
Goriški Brežiček  
 
Ureditev Goriškega Brežička je predvidena na celotni trasi od mlina pri izviru do izliva v 
Lipsenjščico. Celotna trasa potoka je bila v preteklosti izravnana, vendar je glede na relief in 
rastlinstvo še vedno dobro viden prvotni potek potoka. Širše območje izvira, ki je zajezeno in 
obdano z utrditvami, se ohranja. Ohranja se torej relativno velika vodna površina. Odsek ob 
opuščenem mlinu je prav tako utrjen in izravnan. Obdan je z nizkimi zidovi. Gorvodni začetek 
prestavitve je predviden tik pod mlinom s povezavo z opuščenim in delno zasutim rokavom 
prvotne struge Brežička. Od profila 60 do profila 37 poteka predlagana trasa po jugozahodni 
(levi) strani izravnane struge potoka. Trasa poteka po jasno vidni prvotni trasi potoka. Pri profilu 
37 pa trasa preide na severovzhodno (desno) stran obstoječe trase in nato do izliva v Lipsenjščico 
niha levo in desno od izravnane trase potoka. Ureditev je predvidena z odkopom - poglobitvijo 
prvotne trase. Normalni profil ureditev je izbran glede na širino prvotne struge, ki je še vidna v 
naravi. Povprečna širina načrtovane trase struge je od 3,0 do 6,0 m. Izkop se vrši v skledasti 
obliki z nagibom brežin 1:2, vendar je predvideno, da se prehod brežine s terenom na večini trase 
izvede v vertikalnem nagibu in nato dopusti, da si voda sama oblikuje stabilno brežino. Pri tem 
se predvideva, da bo stabilnost zagotovila predvsem travna ruša, delno pa koreninski sitem 
obvodne vegetacije. Splošni niveletni potek je določen z izlivom v Lipsenjščico. Predviden je 
enakomerni potek dna. Le na območjih križanj s sedanjo traso in na območjih, kjer se trasi 
prepletata in kjer so predvideni obtoki, so predvidene poglobitve vsaj za h = 0,5 m. Kjer pa je 
zaradi širine in stabilnosti možno, so poglobitve tudi večje. Poglobitve dna struge se na stiku z 
osnovnim dnom na gorvodni strani zaščitijo z lesenim talnim pragom (vrh praga na koti dna ali 
tik nad njim, tako da ob normalnih hidroloških razmerah ni opazen). 
Območja poglobitev so predvidena na naslednjih lokacijah: pr.59, pr.55. pr.45, pr.41, pr.34, 
pr.29, pr.28, pr.27, pr.26, pr.25, pr.23, pr.22, pr.20, pr.18, pr.17, pr.15, pr.13, pr.10 pr.7, pr.4 in 
pr.2. Kjer je možno, smo predvideli cepitev struge s plitkejšimi prelivi med izkopanimi 
okljukami. Ti prelivi so izvedejo na višini načrtovane nivelete ali pa celo bolj plitvo, tako da se 
aktivirajo ob povišanih pretokih potoka. Ti prelivi so predvideni pri pr.57, pr.46, pr. 41, pr. 28, 
pr.13 in pr.3. Prelivi se utrdijo z lesenim talnim pragom (leseni piloti, lesena oblica), ki prepreči 
nekontrolirane poglobitve preliva. Prelivi, ki se izvedejo nad gladino srednje vode, se lahko 
prekrijejo tudi z rušo. Poleg prelivov so na primernih mestih stikov sedanje in načrtovane trase 
predvideni tudi zatoki, ki so načrtovani z ohranitvijo dela sedanje struge ali na območju 
neaktivnih pritokov. Lokacije zatokov so v pr.37, pr.29, pr.28, pr.17 in pr.8. 
 
Izvedba del: 
 
Pristope do območja zemeljskih del je potrebno zagotoviti po obeh bregovih Brežička zaradi 
tega, ker se dela izvajajo levo in desno od sedanje struge. Dela se izvajajo tako, da se sprva 
odstrani vrhnja plast humusa (ruše), ki se ločeno deponira. Nato se izkoplje nova trasa jarka na 
celotnem odseku v protitočni smeri. Na spodnjem delu se med sedanjo in novo traso ohrani ozek 
pas zemljine (1 do 2 m), ki prepreči odtekanje kalne vode z območja izkopa proti ponornemu 
območju. Na zgornji strani se ohrani nekoliko širši pas (6m), ki še omogoča prehod delovnega 
stroja. Izkopani material se začasno deponira ob sedanji strugi potoka. Material se zvezno 
porazdeli ob potoku. Nato se izvede preboj cepa na dolvodni strani in še cepa na gorvodni strani 
nove trase in s tem preusmeritev potoka v novo strugo. V naslednji fazi sledi zasip sedanje 
struge. Prva faza zasipa se izvede na zgornji strani, tako da se prekine dotok v sedanjo strugo, 
takoj nato pa se zapre še na spodnji strani in se s tem prepreči odtok kalne vode, oziroma se 
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ustvari na nezasipanem delu »usedalnik«, kjer se v mirni vodi usedajo delci, ki lebdijo v vodi. 
Sledi zasip sedanje struge do višine okoliškega terena, oziroma se zasip nekoliko poviša (za 10 
cm) zaradi pričakovane konsolidacije zasipa. Površina zasipa se nato obloži z odloženo plastjo 
humusa. Na vtočnem delu zasipa (na zgornjem stiku nove in stare trase) se po potrebi predvidijo 
prepleti na lesenih kolih oziroma pilotih, ki trdijo kritično točko na vtoku v staro strugo. Vsa dela 
je potrebno izvajati z mehanizacijo z nizkim specifičnim pritiskom (goseničar s širokimi 
gosenicami in nizko težo). Dela naj se izvajajo v zaključku sušnega obdobja (avgust). Zadostna 
konsolidacija oziroma trajna stabilnost bo po naših ocenah dosežena po dveh letnih ciklusih, 
trajna pa po štiri letnem ciklusu, ko se bo s sukcesijo razvilo naravno rastlinstvo, ki je značilno za 
to območje. 
 
Tresenec 
 
Tresenec je manjši pritok jezera, ki izvira na južnem obrobju Cerkniškega jezera pod vzpetino 
Kurjica na severovzhodnem obrobju Javornikov, ponika pa v ponornem sistemu Lovišč pri vasi 
Otok. Tok Tresenca je v sedanji – izravnani trasi dolg približno 1 km. Renaturacija je predvidena 
na odseku od izpod izvirov do iznad ponorov Lovišča. V izvirnem in ponornem območju posegi 
niso predvideni, oziroma po priporočilih smernic oziroma pogojev niso dopustni. 
Trasa prvotnega Tresenca je na terenu zaradi poglobitve in spremenjene vegetacije dobro vidna. 
Struga prvotnega Tresenca je bila bistveno širša od sedanje struge, oziroma je Tresenc ob 
povišanih pretokih tekel po širšem pasu ob strugi. Niveletni potek Tresenca je določen s potekom 
sedanje struge, ki je sorazmerno plitka, oziroma se globina zmanjšuje od izvira proti ponorom. 
Nova trasa meandrira ob sedanji izravnani trasi. 
Podobno kot pri Goriškem Brežičku so tudi na Tresencu predvidene posamezne dodatne 
ureditve. 
Poglobitve so predvidene v pr. T41, T39, T37, T35, TT32, T26, T25, T23, T20, T17, T13, T11, 
T9 ter tik nad ponori pod pr.T5. Prelivi med posameznimi okljukami so predvideni na območju 
profila T23 in profila T16. Zatoki na območju stika nove in sedanje struge so predvideni v 
profilih T40, T33, T25 in T18. Poleg teh oblik smo predvideli dve večji območji depresij, ki so 
ob normalnih hidroloških pogojih poplavljene in sicer pri profilu T30 in med profilom T30 in 
T34 na desnem bregu potoka. Z dodatnim odkopom se depresije poglobi in aktivira. Pretok v 
depresijo se kontrolira z lesenimi piloti, obstaja pa verjetnost, da bo pretok minimalen in da bo 
voda na tem območju le stala, oziroma se bo menjala le ob deževjih in preplavitvah. 
 
Izvedba del: 
 
 Način izvedbe je analogen, kot pri Goriškem Brežičku. Dela se izvajajo od izvira proti ponorom, 
zaradi dostopnosti, oziroma faz dela, pa je potrebno zagotoviti dostop po obeh straneh potoka 
(dostop do območja dela je na enem bregu, umik pa na drugem). Način dela je opisan pri 
Goriškem Brežičku. Zaradi daljše nove struge bodo nastali viški zemeljskega materiala, za kar je 
potrebno pridobiti ustrezno deponijo. Deponije je smiselno poiskati ob robu vplivnega območja 
jezera z enakomernim dvigom terena za nekaj 10 cm. Na deponijah se sprva odstrani zgornja 
plast humusa, izvede zasip s komprimacijo z gradbeno mehanizacijo, po končanih delih pa se 
humus ponovno razgrne. V kolikor ni razpoložljivih površin, je potrebno viške materiala trajno 
deponirati na uradni deponiji. 
 
Stržen  Beli breg – Črne mlake 
 
Na območju med prečkanjem ceste Gorenje Jezero – Otok in izlivom Lipsenjščice v Obrh je 
predvideno aktiviranje starega rokava Obrha, ki je poimenovan Beli breg. Dolžina sedanje struge 
je približno 600 m, aktiviranje novega rokava pa je predvideno na dolžini približno 2580 m. Prav 
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tako bodo s preusmeritvijo v staro strugo Belega brega nastali pogoji za preusmeritev izliva 
Lipsenjščice na spodnjem odseku toka. 
Način dela je podoben, kot pri že opisanih vodotokih, vendar je obseg del zaradi večje širine 
struge in prečnih transportov med novo in sedanjo strugo bistveno bolj zahteven. Sedanja struga 
je v povprečju široka od 15 do 20 m in globoka več kot 1 m (ponekod tudi 2,5 m). Načrtovana 
struga ima podobne dimenzije, le na posameznih območjih, kjer to dopuščajo oblikovnost terena 
(relief) in lastništvo, so predvidene dodatne razširitve in poglobitve. Glede na dolžino ureditve in 
velikost rečne struge predlagana renaturacija predstavlja izredno velik gradbeni poseg, saj bi bilo 
potrebno prestaviti več kot 50.000 m3 zemljine. Poglobitve so predvidene v profilih 8, 9 med 12 
in 14, 15, 16 17 in 18. Pri Jezerskem Obrhu potekajo profili v sotočni smeri in po sedanji – 
izravnani strugi. Razširitve so predvidene v podaljšku profilov 9, 12 in 17. 
Ker se vsa dela izvajajo z aktiviranjem samo enega meandra, je predvideno le eno zapiranje 
sedanjega rokava. Zaradi dostopa bo potrebno ob novem rokavu predvideti dodatne dostopne 
poti, ki se lahko navežejo na sedanje poljske poti. Zaradi velike širine bo potrebno izkop izvajati 
od desne proti levi (glede na smer vodnega toka) in deponije ustvarjati na območju med sedanjo 
in novo traso Obrha. 
 
Stržen pod izlivom Lipsenjščice (Ključi) 
 
Na spodnjem odseku Stržena pod izlivom Lipsenjščice je predvideno aktiviranje dvojnega 
meandra. Sedanja dolžina izravnanega odseka je 630 m, predvidena dolžina dvojnega meandra 
po prvotni trasi pa približno 2130 m. Pristop k ureditvi je enak, kot na zgornjem odseku 
Jezerskega Obrha. Širina obstoječe struge je na tem odseku od 12 do 15 m, širina nove pa med 15 
in 20 m. Poglobitve so predvidene na območjih, kjer to dopušča relief. Prav tako so na teh mestih 
predvidene širitve struge, ki se nahajajo izključno na območjih, kjer je lastnik zemljišč RS ali 
NRP. Premiki mas se bodo vršili na sorazmerno dolgih razdaljah (prečna razdalja tudi do 560 m). 
Zaradi velike širine in globine so tudi mase transporta sorazmerno velike (približno 100.000 m3!) 
Zato bo potrebno predvideti ustrezne transportne poti, ki bodo utrjene z geotekstilom in nasutjem 
iz gruščnatega materiala. Po končanih delih se te poti odstranijo, ali pa se material uporabi za 
obnovo poljskih poti. Prav tako bodo zaradi večje dolžine nastali znatni viški materiala (več kot 
50.000 m3), za kar bo potrebno določiti ustrezno deponijo. 
Dostop po desnem bregu bo prekinjen. Prav tako bo s posegom na območju meandra trajno 
prekinjena dostopna pot dolvodno od pr. 41. Zato bo potrebno postopoma (po konsolidaciji tal) 
vzpostaviti novo pot ob strugi Stržena. 
 
Lipsenjščica 
 
Na potoku Lipsenjščica je bila med izlivom Goriškega Brežička in izlivom v Jezerski Obrh 
(Stržen) trasa v preteklosti izravnana. Najbolj izravnan je predvsem spodnji del odseka od pr.22 
do izliva v Stržen v pr. 43. Trasa prvotne struge je na terenu še vedno vidna kot depresija, hkrati 
pa potek prvotne struge še vedno opisuje katastrska parcela. 
V okviru renaturacijskih del je predvideno aktiviranje manjšega rokava med pr. 14 in pr.16 ter 
vzpostavitev prvotne struge od pr.22 do izliva v Stržen (Jezerski Obrh) v meandru, kar bo 
dokončno možno po aktiviranju zgornjega meandra na Strženu. V prvi fazi pa je možno izvesti 
renaturacijo samo na odseku do pr. 31, kjer se prvotna in sedanja trasa križati. Skupna dolžina 
obnovljene prvotne struge je 1400 m, dolžina sedanje struge pa 1090 m. 
Sedanja struga Lipsenjščice je široka v povprečju 10 m, globoka pa več kot 1 m (ponekod skoraj 
2 m). Načrtovana obnovljena struga je široka več kot 10 m, na območju razširitev pa 20 m. 
Poglobitve struge so predvidene v profilih NL40, NL36 na zgornjem meandru in NL27, NL26, 
NL24, NL22, NL19, NL17, NL12, NL9 in NL3 na spodnjih dveh meandrih. Razširitve so 
predvidene na območjih, kjer to omogoča relief in lastništvo. Ta območja so NL 26, NL 24, NL 
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22, NL 12, NL 6 in NL 3. Zatoka s poglobitvami sta predvidena na stiku sedanje in nove struge v 
profilih NL 17 in NL 30. 
Postopek operativne izvedbe je enak kot pri Goriškem Brežičku, le da je dela potrebno izvajati iz 
zunanje strani nove struge proti sedanji strugi in od zgoraj navzdol. Začasne deponije se 
aktivirajo med sedanjo in novo strugo. Utrditve dna s pragovi so predvidene na območju 
poglobitev. Zaščita s popleti in piloti je predvidena na vseh križanjih sedanje in nove struge. 
Dostopi so možni po obstoječih poljskih poteh po obeh bregovih Lipsenjščice. Mase izkopov in 
zasipov se bodo na delovišču izravnale. 
 
Žerovnišcica 
 
Potok Žerovniščica, ki zbira vode s severnega in vzhodnega obrobja Cerkniškega jezera 
(območje Grahovega in Žerovnice), poteka pred ponori Retje v smeri vzhod-zahod. Potok je bil v 
preteklosti izravnan na dolžini 2600 m. V okviru renaturacije je predvidena obnova trase na 
dolžini 1890 m (sedanja izravnana struga). Obnovljena struga bo imela dolžino 3200 m. 
Povprečna širina izravnane struge je med 7 in 10 m, predvidena širina nove struge presega 10 m, 
na območju razširitev pa presega 15 m. Predvidena renaturacija je predvidena po prvotni parceli. 
Sledi prvotne struge so v naravi še vedno opazne. Območje Žerovniščice je v dosegu vsakoletnih 
poplav (kota 549,0 m n.m.). Globina Žerovniščice presega 1,0 m, na večini trase tudi 1,5 m. 
Večina obnovljene trase poteka severno od sedanje izravnane trase. Odmiki tras ponekod 
presegajo 200 m, zato bo potrebno vzpostaviti prečne poti za transport izkopanega materiala. 
Poglobitve na obnovljeni trasi so zaradi naravno dovolj globoke struge relativno plitke in se 
izvedejo na situaciji prikazanih območjih z dodatnim izkopom. Predvidenih je 30 poglobitev. 
Varovanje teh poglobitev s talnimi pragovi ni predvideno. Razširitve struge se izvajajo na 
območju med NZ 48 in NZ 57, kjer je predvideno aktiviranje večjih zamočvirjenih površin in 
med profili NZ 61 in NZ 68. Predvidene so na mestih, kjer to omogočata lastništvo in relief.  
Opis del je enak oziroma podoben, kot na že opisanih renaturacijah. Ob zemeljskih delih bodo 
nastali viški materiala, ki jih bo potrebno delno odpeljati na trajno deponijo. 
  
ČASOVNA OPREDELITEV IZVEDBE RENATURACIJE POSAMEZNIH 

VODOTOKOV 
 
Tabela 17: Časovna opredelitev izvedbe renaturacije posameznih vodotokov 
 

Vodotok Dolžina trase celotne 
renaturacije (m) 

Dolžina trase delne 
renaturacije (m) 

Časovna 
opredelitev 
izvedbe 

GORIŠKI 
BREŽIČEK 

1705 500 2008-2009 
1205 2010-2012 

TRESENEC 1727 500 2008-2009 
1227 2010-2012 

LIPSENJŠČICA 1385  2013-2015 
STRŽEN-BELI 
BREG 

2094  2016-2018 

STRŽEN -KLJUČI 2588  2019-2021 
ŽEROVNIŠČICA 3136 1568 2022-2024 

1568 2025-2027 
Celotna 
renaturacija 

12635  najprej do konca 
leta 2027 
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POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM 
 
Goriški Brežiček 
 

  REKAPITULACIJA           

         
         
         
         
  LIFE 06 NAT/SLO/000069       
  Presihajoče Cerkniško 

jezero 
      

  Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru    
         
  Gorički Brežiček        
  dolžina stare struge 1872m površina nove in stare parcele struge v katastru 6041 m 2 
  površina nekdanje struge  cca 7300 m2     
         

I PREDDELA     167.110 

II ZEMELJSKA DELA     54.361 

III ZAVAROVALNA DELA     17.400 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   23.887 

              
         
  skupaj      262.758 
  DDV     20%   52.552 
         
  Skupaj €       315.310 

 
 

I PREDDELA          

            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena   10.000 

            

2 
Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 
Dolžina stare struge 1872 m 
po dof 

 m 1872 5,00 9.360 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 130 30,00 3.900 

  11872/20+30 130         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena   10.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 20.000,00 20.000 
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6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 450 25,00 11.250 

            

7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3 m in 
debelini 0.3m . Po končanih 
delih se pot odstrani. 

 m 1000 60,00 60.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 360 35,00 12.600 

            

10 Izdelava PID   kos 1 20.000,00 20.000 

       

 skupaj PREDDELA     167.110 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          
            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m 1710m dolžine x 
3 m širine 

 m2 7100 2,50 17.750 

            

2 
Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na začasno 
deponijo ob sedanji strugi 
potoka, oddaljeno do 50 m. 
Povprečna globina struge 0,70 
cm x 7100 m2 

 m3 4970 4,00 19.880 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 4970 1,50 7.455 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 36 21,00 756 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 7100 1,20 8.520 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 
3km z razgrinjanjem in 
komprimacijo 

 m3 0 0,00 0 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     54.361 
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III ZAVAROVALNA DELA          
            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 2m deb. fi 
20cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 320 40,00 12.800 

  13*10 250         

  1*20 20         

  dodatno za zasčito brežin  50         

   320         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 200 6,00 1.200 

  13*10 130         

   20         

  dodatno  50         

   200         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 200 7,00 1.400 

            

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 1000 2,00 2.000 

            

              

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    17.400 
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Tresenec 
 

 REKAPITULACIJA      

       
       
       
       
 LIFE 06 NAT/SLO/000069      
 Presihajoče Cerkniško 

jezero 
     

 Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   
       
 Tresenec      
 dolžina renaturacije 1727      
       
       

I PREDDELA     249.145 

II ZEMELJSKA DELA     252.067 

III ZAVAROVALNA DELA     16.480 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   51.769 

              
       

 skupaj      569.461 
  DDV     20%   113.892 
       
 Skupaj €    683.353 

 
 
 

I PREDDELA          
            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena   10.000 

            

2 Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 

 m 1727 5,00 8.635 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 117 30,00 3.510 

  1727/20+30 117         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena   15.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 20.000,00 20.000 

            

6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 360 25,00 9.000 
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7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3m in debelini 
0.3m. Po končanih delih se pot 
odstrani. 

 m 2200 60,00 132.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 600 35,00 21.000 

            

10 Izdelava PID   kos 1 20.000,00 20.000 

       

 skupaj PREDDELA     249.145 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          
            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m 

 m2 12075 2,50 30.188 

            

2 
Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na začasno 
deponijo ob sedanji strugi 
potoka, oddaljeno do 50 m.  

 m3  15248 10,00 152.480 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 15248 2,50 38.120 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 52 21,00 1.092 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 12075 2,50 30.188 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 3 
km z razgrinjanjem in 
komprimacijo  

 m3 0 0,00 0 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     252.067 
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III ZAVAROVALNA DELA          
            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 3 m deb. fi 
10 - 20cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 500 20,00 10.000 

  18*10 400         

  2*20 40         

  dodatno za zasčito brežin  60         

   500         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 216 30,00 6.480 

  18*7 126         

   40         

  dodatno  50         

   216         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 0 0,00 0 

            

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 0 0,00 0 

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    16.480 
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Jezerski Obrh – Beli breg Črne mlake 
 

 REKAPITULACIJA      

       
       
       
       
 LIFE 06 NAT/SLO/000069      
 Presihajoče Cerkniško 

jezero 
     

 Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   
       
 Jezerski Obrh -  Beli breg Črne mlake  
 dolžina stare struge 2588 m      
       
       

I PREDDELA     300.140 

II ZEMELJSKA DELA     1.598.539 

III ZAVAROVALNA DELA     29.850 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   192.853 

              
       
 skupaj      2.121.381 
  DDV     20%   424.276 
       
 Skupaj €    2.545.658 

 
 

I PREDDELA          

            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena   10.000 

            

2 Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 

 m 2588 5,00 12.940 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 140 30,00 4.200 

  2588/20+30 140         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena   25.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 20.000,00 20.000 

            

6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 360 25,00 9.000 
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7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3 m in 
debelini 0.3m . Po končanih 
delih se pot odstrani. 

 m 2800 60,00 168.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 600 35,00 21.000 

            

10 Izdelava PID   kos 1 20.000,00 20.000 

       

 skupaj PREDDELA     300.140 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          
            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m 

 m2 55805 2,50 139.513 

  20*2588 41880         

  155*35 5425         

  90*35 3150         

   3150         

  65*30 2200         

   55805         

            

2 Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na 
začasno deponijo ob sedanji 
strugi potoka, oddaljeno do 
50 m. Povprečna globina 
struge je 2,00 m 55805 m2 x 
2,00 m 

 m3 111610 10,00 1.116.100 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 80000 1,00 80.000 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 300 21,00 6.300 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 55805 1,20 66.966 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 
5 km z razgrinjanjem in 
komprimacijo 

 m3 31610 6,00 189.660 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     1.598.539 
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III ZAVAROVALNA DELA          
            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 6 m deb. fi 
30cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 570 45,00 25.650 

  2*45 450         

  1*20 20         

  dodatno za zaščito brežin  100         

   570         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 140 30,00 4.200 

  2*45 90         

  dodatno  50         

   140         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 0 0,00 0 

            

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 0 0,00 0 

            

              

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    29.850 
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Stržen - Ključi 
 

 REKAPITULACIJA      

       
       
       
       
 LIFE 06 NAT/SLO/000069      
 Presihajoče Cerkniško 

jezero 
     

 Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   
       
 Stržen - Ključi      
 dolžina stare struge 2094 m      
       
       

I PREDDELA     270.920 

II ZEMELJSKA DELA     1.635.171 

III ZAVAROVALNA DELA     31.650 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   193.774 

              
       
 skupaj      2.131.515 
  DDV     20%   426.303 
       
 Skupaj €    2.557.818 

 
 
 

I PREDDELA          

            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena   10.000 

            

2 Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 

 m 2094 5,00 10.470 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 115 30,00 3.450 

  2094/20+30 115         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena   25.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 30.000,00 30.000 

            

6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 360 25,00 9.000 
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7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3 m in 
debelini 0.3m . Po končanih 
delih se pot odstrani. 

 m 2200 60,00 132.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 600 35,00 21.000 

            

10 Izdelava PID   kos 1 20.000,00 20.000 

       

 skupaj PREDDELA     270.920 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          
            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m 60030 m2 / 5 = 
12006 m3 

 m2 60030 2,50 150.075 

  20*2094 41880         

  235*40 9400         

  170*40 6800         

  65*30 1950         

   60030         

            

2 
Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na 
začasno deponijo ob sedanji 
strugi potoka, oddaljeno do 
1000 m. Povprečna globina 
struge je 2,00 m 60030 m2 x 
2,00 m =120060 m3 

 m3 120060 10,00 1.200.600 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 90000 1,00 90.000 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 100 21,00 2.100 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 60030 1,20 72.036 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 
3km z razgrinjanjem in 
komprimacijo 

 m3 20060 6,00 120.360 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     1.635.171 
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III ZAVAROVALNA DELA          

            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 6 m deb. fi 
30cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 610 45,00 27.450 

  2*45 490         

  1*20 20         

  dodatno za zaščito brežin  100         

   610         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 140 30,00 4.200 

  2*45 90         

  dodatno  50         

   140         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 0 0,00 0 

            

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 0 0,00 0 

            

              

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    31.650 
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Lipsenjščica 
 

 REKAPITULACIJA      

       
       
       
       
 LIFE 06 NAT/SLO/000069      
 Presihajoče Cerkniško 

jezero 
     

 Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   
       
 Lipsenjščica      
 dolžina stare struge 1383 m      
       
       

I PREDDELA     197.475 

II ZEMELJSKA DELA     442.495 

III ZAVAROVALNA DELA     11.400 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   65.137 

              
       
 skupaj      716.506 
  DDV     20%   143.301 
       
 Skupaj €    859.808 

 
 
 

I PREDDELA          

            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena 10.000,00 10.000 

            

2 Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 

 m 1385 5,00 6.925 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 85 30,00 2.550 

  1385/20+30 85         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena 20.000,00 20.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 20.000,00 20.000 

            

6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 360 25,00 9.000 
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7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3m in debelini 
0.3m. Po končanih delih se pot 
odstrani. 

 m 1300 60,00 78.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 600 35,00 21.000 

            

10 Izdelava PID   kos 1 20.000,00 20.000 

       

 skupaj PREDDELA     197.475 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          

            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m 

 m2 15235 2,50 38.088 

            

2 
Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na začasno 
deponijo ob sedanji strugi 
potoka, oddaljeno do 50 m. 
povprečna globina struge je 2 
m 15235 m2 x 2,00 m 

 m3 30470 10,00 304.700 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 30470 2,50 76.175 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 250 21,00 5.250 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 15235 1,20 18.282 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 3 
km z razgrinjanjem in 
komprimacijo  

 m3 0 0,00 0 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     442.495 
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III ZAVAROVALNA DELA          
            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 2m deb. fi 
30cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 180 45,00 8.100 

  prelivi 60         

  dodatno za zasčito brežin  120         

   180         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 110 30,00 3.300 

   60         

  dodatno  50         

   110         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 0 0,00 0 

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 0 0,00 0 

            

              

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    11.400 
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Žerovniščica 
 

 REKAPITULACIJA      

       
       
       
       
 LIFE 06 NAT/SLO/000069      
 Presihajoče Cerkniško 

jezero 
     

 Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   
       
 Žerovniščica      
 dolžina renaturacije 3136 m      
       
       

I PREDDELA     339.340 

II ZEMELJSKA DELA     471.238 

III ZAVAROVALNA DELA     15.750 

IV NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)   82.633 

              
       
 skupaj      908.961 
  DDV     20%   181.792 
       
 Skupaj €    1.090.753 

 
 

I PREDDELA          

            

1 Priprav in organizacija 
gradbišča. 

   ocena   10.000 

            

2 Zakoličba trase renaturacije 
potoka z navezavo na 
obstoječo poligonsko mrežo 

 m 3136 5,00 15.680 

            

3 Zakoličba gradbenih profilov 
za izkop in izvedbo poglobitev 
in obejktov na 20 m 

 kos 172 30,00 5.160 

  3136/20+15 172         

            

4 Ureditev gradbišča po 
končanih delih  

   ocena   30.000 

            

5 Izdelava posnetka po končanih 
delih 

 kos 1 0,00 30.000 

            

6 Čiščenje površine in odmrlega 
drevja na območju posega 

 ur 500 25,00 12.500 
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7 
Izdelava transportnih poti za 
čas gradnje. V ceni je 
upoštevano razgrinjanje polsti 
in nasip nekoherentnega 
materiala v širini 3m in debelini 
0.3m. Po končanih delih se pot 
odstrani. 

 m 3000 60,00 180.000 

            

8 Odlov rib za čas gradnje  kos  1 10.000,00 10.000 

            

9 Projektantski in drugi nadzor  ure 600 35,00 21.000 

            

10 Izdelava PID   kos 1 25.000,00 25.000 

       

 skupaj PREDDELA     339.340 

 
 

II ZEMELJSKA DELA          
            

1 Odriv humusa s površine v 
debelini 0.2 m. Povprečna 
širina struge je 8 m x 3136 m 

 m2 25088 2,50 62.720 

            

2 
Izkop zemljine 3.ktg delno v 
mokrem in prevoz na začasno 
deponijo ob sedanji strugi 
potoka, oddaljeno do 50 m. 
Povprečna globina izkopa 
struge je 1,2 m  25088 m2 x 
1.2 m 

 m3 30105 10,00 301.050 

            

3 Zasip struge z izkopanim 
materialom, deponiranim ob 
strugi 

 m3 30.105 2,50 75.263 

            

4 Ročni izkop 3.ktg za 
prilagoditev površja in 
izgradnjo objektov 

 m3 100 21,00 2.100 

            

5 Razgrinjanje deponiranega 
humusa po zasutih površinah 

 m2 25088 1,20 30.106 

            

6 
Odvoz viškov materiala na 
trajno deponijo, oddaljeno do 
3 km z razgrinjanjem in 
komprimacijo  

 m3 0 0,00 0 

              

       

 skupaj ZEMELJSKA DELA     471.238 
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III ZAVAROVALNA DELA          
            

1 
Dobava in zabijanje lesenih 
pilotov dolžine do 4m deb. fi 
30cm za zaščito obrežij in 
prelivov 

 kos 225 40,00 9.000 

  prelivi 5*15 75         

  dodatno za zasčito brežin  150         

   225         

            

2 Izdelava popletov preko zabitih 
kolov na stiku stara in nova 
struga  

 m 125 30,00 3.750 

   75         

  dodatno  50         

   125         

            

3 Posaditev grmičevja obvodne 
vegetacije s presaditvijo  

 kos 200 10,00 2.000 

            

            

4 Posaditev potaknjencev 
obvodne vegetacije, 
pridobljenih na območju 
delovišča 

 kos 500 2,00 1.000 

            

              

       

 skupaj ZAVAROVALNA 
DELA 

    15.750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, Notranjski regijski park, Cerknica, Avgust 2008 
Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera. 
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Vodotoki skupno 
 
SKUPNA REKAPITULACIJA     

      
      
      
      

LIFE 06 NAT/SLO/000069      
Presihajoče Cerkniško jezero      
Projekt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru   

      

      
Gorički Brežiček     262.758 
Tresenec     569.461 
Jezerski Obrh     2.121.381 
Stržen     2.131.515 
Lipsenjščica     716.506 
Žerovniščica     908.961 
            
      
skupaj      6.710.582 
DDV     20%   1.342.116 
      
Skupaj €    8.052.698 
 
 
Ukrepi ob izvajanju 
 
V fazi PZI se v sodelovanju z naravovarstveno stroko določi območja, ki jih je potrebno med 
izvedbo varovati, oziroma ohraniti. Dostope do posameznih delovišč se predvidi že v projektni 
dokumentaciji. Do tras potokov oziroma delovišč se uporabijo obstoječe poti in dostopi, ki 
zagotavljajo dovolj veliko nosilnost za gradbeno mehanizacijo. Gradbeno mehanizacijo se po 
vsakem delovnem dnevu prepelje na lokacijo, kjer so tla bolj nosilna (robovi). V primeru slabše 
nosilnih tal se ob trasah potokov izvedejo začasne poti, ki se utrdijo s tepihom iz geotekstila in 
kamnitim nasutjem, ki se po končanih delih odstrani. Dela se izvajajo v sušnem obdobju 
(poletnem času).  Izvajajo se tako, da se v prvi fazi izkopljejo nove trase strug izven območja 
sedanjih strug. Izkopani material se začasno deponira med staro in novo strugo. Po izvedbi 
večine zemeljskih del pa se sprva vzpostavi stik nove in stare struge na dolvodni strani novega 
rokava, nato pa še na gorvodni strani. Sledi faza zasipa sedanje struge. Preostanek izkopane 
zemljine se bodisi razplanira po površinah, kjer je to glede na lastništvo in naravovarstvene 
pogoje možno, ali pa se jo odpelje na drugo lokacijo. 
Med izvajanjem je potrebno zagotoviti stalni gradbeni, projektantski in naravovarstveni nadzor. 
 
 
 
 



SITUACIJE VODOTOKOV NA CERKNIŠKEM JEZERU 

BELI BREG – ČRNE MLAKE 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3271/2 402 - VOD. 0 S498 200903 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3271/2 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE BELI BREG – ČRNE MLAKE  727 M 
DOLŽINA STARE STRUGE  BELI BREG – ČRNE MLAKE 2588 M 
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CERKNIŠČICA DOLENJA VAS ŠKARPA - OKENCE 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3535/0 402 - VOD. 0 02190 52154 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3535/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
CERKNIŠČICA DOLENJA VAS  OKENCE 
 
IZRAVNAVA STRUGE  1130 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE  1400 METROV MIMO PERKOTA 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE    770 METROV OTOK SVETEGA LOVRENCA 
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CERKNIŠČICA - KARLOVŠKA GMAJNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3537/0 402 - VOD. 0 02190 45555 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3537/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
CERKNIŠČICA ČEZ KARLOVŠKO GMAJNO DO SVINJSKE JAME 
STARA STRUGA OPUŠČENA ALI ZASUTA V DOLŽINI  650 M 
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 164 

KARLOVICA – SVINJSKA JAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3537/0 402 - VOD. 0 02190 45555 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3537/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
STRUGA VELIKA KARLOVICA SVINSKA JAMA 
DOLŽINA IZRAVNAVE 440 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE:  JE NI BILO 
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KEBETOVA KLJUKA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3537/0 402 - VOD. 0 02190 45555 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3537/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
KEBETOVA KLJUKA PRED  KAMENJEM 
DOLŽINA IZRAVNAVE 190 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 430 M 
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STRŽEN – KLJUČI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3271/2 402 - VOD. 0 S498 200903 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3271/2 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3292/0 402 - VOD. 0 S005 6294 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3292/0 9000940000206, JAVNO DOBRO - VODOVJE, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S005 167800050349 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3271/1 402 - VOD. 0 S498 34977 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3271/1 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE  580 M 
DOLŽINA STARE STRUGE   2094 M 
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TRESENEC 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3290/0 402 - VOD. 0 S498 17400 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3290/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE 1200 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 2100 M 
DOLŽINA RENATURACIJE 1727 M 
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ŽABJAK PRI TRESENCU 

DOLŽINA IZRAVNAVE 180 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 335 M 
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GORIČICA DO VRATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3293/0 402 - VOD. 0 00882 63247 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3293/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 00882 167800000882 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
GORIČICA VZHOD  
DOLŽINA IZRAVNANE STRUGE   78 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE JE 130M 
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SITARICA 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3293/0 402 - VOD. 0 00882 63247 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3293/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 00882 167800000882 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
GORIČICA VZHOD  
DOLŽINA IZRAVNANE STRUGE   78 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE JE 130M 
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STRŽEN - MEANDER MED MALO PONIKVO IN GORIČICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3293/0 402 - VOD. 0 00882 63247 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3293/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 00882 167800000882 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 

 
 
 
IZRAVNAVA MEANDRA MED MALO PONIKVO IN GORIČICO  
 
IZRAVNAVA 70 M 
NEKDANJA DOLŽINA MEANDRA 176 M 
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MARIJA MAGDALENA 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3273/0 205 - F.OBJ. 0 S005 1306 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3273/0 9000940000206, JAVNO DOBRO - VODOVJE, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S005 167800050349 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 

 
 
 
 
MARIJA MAGDALENA 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE V CELOTI  2000   M 
DOLŽINA VRISANE PARCELE C SPODNJEN DELU  746 M 

 182 



 183 

MARTINJŠČICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3290/2 205 - F.OBJ. 0 S005 3938 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3290/2 9000940000206, JAVNO DOBRO - VODOVJE, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S005 167800050349 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
GRAHOVO 4005/0 402 - VOD. 0 01336 2207 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
GRAHOVO 4005/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 01336 167500001336 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
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MARTINJŠČICA OD MOSTA DO ŽIROVNIŠČICE 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE V CELOTI  1980  M 
DOLŽINA VRISANE PARCELE C SPODNJEN DELU  1600 M 
DOLŽINA NEVRISANE NEKDANJE PARCELE VODOTOKA V ZGORNJEM DELU 300 M 
VMESNI DEL NI VRISAN V DOLŽINI CCA 530 M 
SKUPAJ NEKDANJA MARTINŠČICA 2430 M 
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IZVIR SVETI VID – MARTINJAK 

 
IZVIR SV VID - MARTINJAK 
DOLŽINA IZRAVNAVE V CELOTI  644  M 
STARE PARCELNE MEJE STRUGE NI OHRANJENE CCA 750 M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽEROVNIŠČICA 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3272/0 402 - VOD. 0 S005 42307 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3272/0 9000940000206, JAVNO DOBRO - VODOVJE, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S005 167800050349 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 

 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE 2500 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE  4390 M 
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 190 

MELIORACIJSKI JAREK POD HRUŠKAMI – LIPSENJ 

DOLŽINA IZKOPA 850 M   
NEKDANJA STRUGA CCA 1200 M 
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LIPSENJŠČICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3274/0 402 - VOD. 0 S498 52780 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3274/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 

 
 
DOLŽINA IZRAVE  VODOTOKA  1.070 M 
DOLŽINA STARE STRUGE LIPSENJŠČICE V SPODNJEM DELU 1.382 M 
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GORIŠKI BREŽIČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 193 



Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK I 3291/0 205 - F.OBJ. 0 S498 6041 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK I 3291/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 S498 163200050723 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOLŽINA IZRAVNAVE V CELOTI  1.160 M 
DOLŽINA VRISANE PARCELE C SPODNJEN DELU 722 M 
DOLŽINA NEVRISANE NEKDANJE PARCELE VODOTOKA V ZGORNJEM DELU 1.150M 
SKUPAJ DOLŽINA NEKDANJEGA VODOTOKA GORIŠKEGA BREŽIČKA 1872 
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MELIORACIJSKI JAREK DUJCE – ŠTEBERŠČICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSUŠEVALNI JARKI DUJCE 
 
DOLŽINA IZKOPA 370 M 
DOLŽINA IZKOPA 340 M 
DOLŽINA IZKOPA 241 M 

DOLŽINA IZKOPA 252 M 
DOLŽINA IZKOPA   71 M 

 
SKUPAJ 1273 
 
OSUŠEVALNI JAREK ŠTEBERŠČINA  
SKUPNA DOLŽINA 150 M 
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IZVIR SVETE ANE 

IZVIR SV ANE PRI LAZAH 
DOLŽINA IZRAVNAVE 104 M  DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 170 M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELIORACIJSKI JAREK POD LAZAMI 

OSUŠEVALNI JAREK POD LAZAMI 
DOLŽINA IZKOPA 356 M 
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RETJE PRI OTOKU 

 
RETJE PRI OTOKU 
DOLŽINA IZRAVNAVE 547 M  DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 600 M  
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VELIKA IN MALA PONIKVA 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
OTOK II 3293/0 402 - VOD. 0 00882 63247 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
OTOK II 3293/0 9000940000184, JAVNO DOBRO, 0 , 1380 CERKNICA 1 1 00882 167800000882 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
IZRAVNAVA VELIKA PONIKVA,  MALA PONIKVA 443 M 
NEKDANJA STRUGA 580 M 
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RAKOVSKI MOSTEK – VELIKA KARLOVICA 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3537/0 402 - VOD. 0 02190 45555 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3537/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
 
 
RAKOVSKI MOSTEK  - VELIKA KARLOVICA 
POGLOBLJENA NEKDANJA STRUGA ALI NOVA V DOLŽINI  330 M 
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NART 1 
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Parcele - vrsta rabe 
Katastrska občina Parcelna številka Vrsta rabe Razred Št.zem.knj.vložka Površina /m2 
DOLENJA VAS 3537/0 402 - VOD. 0 02190 45555 
 
 
Lastniki po parcelah 
Katastrska občina Parcelna številka Osebni podatki Delež S Delež I Št.zem.knj.vložka Posestni list 
DOLENJA VAS 3537/0 9958548140007, REPUBLIKA SLOVENIJA, 0 0 ,  1 1 02190 167700002190 
 
 
Status podatkov 
Vrsta Vir Datum Veljave Datum Vpisa Opomba URL 
DKN - Kataster parcel GURS 20.2.2008 10.4.2008 15:12:07  http://www.gu.gov.si 
DKN - Kataster parcel: Lastniki GURS 20.2.2008 10.4.2008 14:22:11  http://www.gu.gov.si 
 
 
 
 
NART 1 PRESTAVITEV STRUGE 
DOLŽINA IZRAVNAVE 188 M 
DOLŽINA NEKDANJE STRUGE 240 M 
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USMERITVE ZA VZDRŽEVANJE 

 
Eden od ciljev renaturacije je, da se izvede naravno stabilne struge. Vzdrževanje izvedenih del je 
pričakovati predvsem v času po končani izvedbi (1 do 2 leti), ko je pričakovati konsolidacijo 
zemljine, odplavljanje razrahljane zemljine in ko vegetacija še ne bo v celoti prevzela zaščitne in 
protierozijske funkcije. Vzdrževanje, predvsem čiščenje, bo verjetno potrebno ob neurjih, ko bo 
potrebno iz strug potokov odstraniti čepe naplavljene zarasti, oziroma se po pregledu in oceni 
takšne čepe ohrani. Kasneje se določi, na koliko časa se izvaja redna vzdrževalna dela na strugah 
potokov. Za ta dela se pripravi programe in v sodelovanju upravljavca in naravovarstvene službe 
določi potrebna dela in način izvedbe del. Na območju ob potokih pa se izvajajo le tista opravila, 
ki so se izvajala do sedaj na zamočvirjenih tleh (košnja, odstranjevanje odmrle zarasti in 
naplavin).   
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8. ZAKLJUČEK  
 
Presihajoče Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi. Skozi stoletja so ljudje 
poskušali jezero osušiti ali poplaviti. V ta namen je bilo narejenih več različnih projektov, dokler 
nismo spoznali, da je najbolje, da jezero ostane tako kot je bilo skozi stoletja, pred mnogimi 
posegi vanj. Eden od ključnih namenov projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče 
Cerkniško jezero« je tako vzpostaviti razmere, ki bodo dolgoročno zagotavljale ugodne pogoje 
habitatnemu tipu 3180 – presihajoče jezero in drugim ogroženim habitatnim tipom iz Aneksa I ter 
s tem ugodne pogoje za gnezditev ogroženih vrst ptic, za življenje dvoživk, metuljev in drugih 
živali.  
 
Ta projekt je pilotni projekt renaturacije v preteklosti reguliranih vodotokov na območju 
Cerkniškega jezera. Namen renaturacije je podaljšati čas odtekanja in zadrževanja vode v najbolj 
suhih poletnih mesecih in s tem dvigniti nivo podtalnice predvsem na barjih in v okolici strug ter 
vodotokov.  
 
Projektni partner, podjetje Inženiring za vode d.o.o., je na podlagi geoloških in hidroloških 
raziskav ter že obstoječih podatkov izdelalo projektno dokumentacijo za izvedbo renaturacije na 
vodotokih Goriški Brežiček, Lipsenjščica, Obrh (Jezerščica oz. Beli breg), Stržen (Ključi), 
Tresenec in Žerovniščica. Renaturacija na vodotokih Goriški Brežiček in Tresenec bo v primeru 
ugodnih vremenskih razmer izvedena v času trajanja projekta (do konca leta 2009), preostali 
vodotoki pa bodo renaturirani najprej do konca leta 2027. 
 
Omenjeni ukrepi bodo izboljšali ekološke pogoje za ptice ter druge živalske in rastlinske vrste na 
območju Cerkniškega jezera. 
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 9.  VIRI 
 
 Sebastian  Münster (1544): Cosmographia, Scauonia oder Windisch Marck, Bossen, Crabaten. 
 Abraham Ortelij (1570): Theatrum Orbis Terrarum (Augustin Hirschvogel: Schlavoniae, 
Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, finitimarvmqve regionvm nova descriptio). 
 Abraham Ortelij (1570): Theatrum Orbis Terrarum ( Wolfgang Lazius: Goritiae, Karstii, 
Chaczeolae, Carniolae, Histriae, et  Windorum Marchae descripto). 
 Wilhelm Janszoon Blaeu (1635-1655): Theatrum Orbis Terrarum (Gerard Mercator: Karstia, 
Carniola, Histria et Windorum Marchia). 
 Nicolas Sanson (1658): Zemljevid Štajerske, Koroške in Kranjske. 
 Janez Vajkard Valvasor (1689): Slava Vojvodine Kranjske.  
 Johann Baptist Homann (1720): Zemljevid Vojvodine Kranjske, Slovenske  marke in Istre   
 Franciscejski kataster. 
 Josef Anton Nagel (1748): Beschreibung deren auf allerhöchsten Befehl Ihro R.K. Maj 
Francisci I. untersuchten in den Herz. Crain der Natur. 
 Pavel Kunaver (1914): Laibacher Zeitung (Josef Anton Nagel und sein Manuskript uber die 
Höhlen in Krain aus dem Jahre 1748). 
 Marko Puhlin (1803): Bibliotheca Carniolea. 
 Kebe Janez (2008): Ribič, leto 2008, letnik LXVII, št. 2,3 in 4 (Ribolovne pravice na 
Cerkniškem jezeru). 
 Gabriel in Tobias Gruber (1781): Briefe hydrograpischen und physikalischen inhalts aus Krain. 
 Adolf Schmidl (1854): Die groten und Hohlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas. 
 Rafaelu Vicentiniju (1875): Načrt melioracije Loške, Cerkniške, Planinske in Ljubljanske 
doline. 
 Artur Gavazzi (1904): Die Seen des Karstes. Abh. d. geogr. Ges., zv. 1903/04 št. 2. 
 Schenkel (1912): Kras in njegove vodne sile 
 Franjo Župnek (1923): Jutranje novosti št. 256, 213 (Regulacije – osušenje in namakanje 
Cerkniškega jezera in Notranjskih kotlin). 
 Lohnberg Alfred (1934): Memori de la Societe de Geographie de Beograd (Zur Hidrographie 
des Cerkniško polje). 
 Rudolj Badjura (1939): Slovenec (21. 04.1939 - Cerkniško jezero – notranjsko vprašanje). 
 Tortelino (1934): Pregledni načrt izkoriščanja Unice, Pivke in Vipave od Planine do morja. 
 Jenko, Mrak, Tancik, Čadež (1950 – 1954): Vodnogospodarske osnove porečja Ljubljanice. 
 Jenko (1965): Idejni projekt stalne ojezeritve Cerkniškega jezera. 
 Zapisnik zbora volilcev enote Dolenje jezero, z dne 29.04.1966. 
 Acta Carsologica – Krasoslovni zbornik VIII, 1979: Rado Gospodarič, Peter Habič – Kraški 
pojavi  Cerkniškega polja, Ljudevit Iljanić – Vegetacijske razmere Cerkniškega jezera. Močvirska, 
barjanska in  travniška vegetacija, Jože Bole – Mehkužci Cerkniškega jezera in okolice, Božidar 
Drovenik – Prispevek k poznavanju hroščev Cerkniškega jezera in okolice, Jan Carnelutti – 
Metulji Cerknice in okolice, Jože Vovk – Ihtiološke raziskave Cerkniškega jezera, Janez Gregori – 
Prispevek k poznavanju ptičev Cerkniškega jezera in bližnje okolice. 
 Ljubljanski urbanistični zavod (1966): Cerknica, Prostorsko – turistična izraba stalnega 
Cerkniškega jezera in območja SOB Cerknica. 
 Breznik (1980): Večnamenska akumulacija Cerkniško jezero. 
 Slov. biogr. leksikom 1928 zv. 3 – Rus J. 
 M. Kabaja (1924): Teksti o ustanovitvi vodne zadruge v Cerknici. 
 Hočevar (1940): Melioracija Cerkniškega jezera. 
 Rok Golob (1966): Varstvo narave V, 1966 (Predlogi za zavarovanje slovenskega Krasa). 
 Stane Peterlin (1967 – 1968): Proteus, št 2, 1967 – 1968 (Nov poskus »preureditve« 
Cerkniškega jezera). 
 Pavel Kunaver (1967-68): Proteus št. 4-5, 1967-68 (Nekaj problemov ob poizkusu ojezeritve 
Cerkniškega jezera).  
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 D. Mazi (1968): Brestov obzornik, letnik II, 30 september 1968, št.12 (Gradbišče na 
Cerkniškem jezeru je oživelo). 
 T. Kraševec: Brestov obzornik, 28. februar X, št 29 (Zapornica deluje). 
 Pavel Kunaver (1969): Delo, 18.11. 1969 (Roke proč od cerkniških voda!). 
 F. Sterle (1976): Brestov obzornik, leto X, 30. junij 1976, št. 105 (O prihodnosti jezera). 
 T. Kebe (1983): Brestov obzornik, leto XVII, 13. avgust 1983, št. 191 (O jezeru bo še tekla 
beseda). 
 Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) 
 Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica 
(objavljeno na spletni strani Občine Cerknica, dne 28.9.2004) 
 Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerknica (Ur.l. 
RS, št. 23/05) 
 Gospodarič, R. in Habič, P. (1979): Kraški pojavi Cerkniškega polja, Acta carsologica VIII: 
10 – 159. 
 Naravovarstvene smernice za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Cerknica, ZRSVN OE Ljubljana, marec 2003. 
 Trontelj, P. (1993): O naravovarstvenem konceptu Cerkniškega jezera s poudarkom na 
varstvu ptic. Acrocephalus 14 (56- 57): 63-80. 
 Polak, S. (Ur.), (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. DOPPS, 
Monografija št. 1, Ljubljana. 
 Vrstni akcijski načrt 2005 – 2015, Poročilo projekta LIFE03NAT/SLO/000077, Vzpostavitev 
dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji, DOPPS, december 2005. 
 Upravljavske smernice za varovane vrste ptic na posebnih območjih varstva, december 2006. 
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 110/04), 
Priloga: Podrobni varstveni cilji in ukrepi za njihovo doseganje 
 Božič, L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi posebnih 
zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. DOPPS, Monoografija št. 2, Ljubljana 
 Cramp, S (ur.) (1998): The complete birds of western Palearctic on CD-ROM. Oxford 
University Press 
 Kmecl, P., Rižnar, K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje 
številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. Acrocephalus 14 (56/57): 4-31 
 Polak, S. (1993): Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice. Acrocephalus 14 
(56/57): 32-62 
 Veenvliet, P. (2005): Proposal for conservatino and management plan of amphibians in 
Notranjska Regional Park. Institute Symbiosis, Grahovo. 
 http://www.natura2000.gov.si/ 
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10.  PRILOGE 
 
 

HEC RAS - VP prevodnost Lipsenjscica obst.pdf  
 
 
 

HEC RAS - VP prevodnost Lipsenjscica proj.pdf  
 
 
 

HEC RAS - VP prevodnost Strzen obst.pdf  
 
 
 
 

HEC RAS - VP prevodnost Strzen proj.pdf  
 
 
 

HEC RAS - VP prevodnost Zerovniscica obst.pdf  
 
 

 

HEC RAS - VP prevodnost Zerovniscica proj.pdf  
 
 
 

HEC RAS GB VP obstojece prevodnost.pdf  
 
 

HEC RAS GB VP projektirano prevodnost.pdf  
 
 
 
 

HEC RAS GB VP projektirano prevodnost.pdf  
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HEC RAS Tresenec VP obstojece prevodnost.pdf  
 
 
 

HEC RAS Tresenec VP ureditev prevodnost.pdf  
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