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Zadeva: Prijava nedovoljenih posegov:
uničenje pomembnega dela naravne vrednote z nasipanjem gradbenega
materiala
zacevljenjepotoka Koritno, ki je del območja Natura 2000
neurejeno gnojišče

Spoštovani,

na podlagi obvestila Društva za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico, da se na območju
povirja v Koritnem pri Bledu izvaja zasipavanje z gradbenim materialom in asfaltom, smo 22. 2. 2019 opravili
terenski ogled območja, in sicer zemljišča s parc. št. 698, 1342/71, 1342/98 in 1342/22 vse k.o. 2192 Ribno.

Ugotovili smo, da je na območju povirja odložen različen gradbeni material, med katerim je tudi asfalt, del
območja je nasut z zemljo in izravnan, potok Koritno je zacevljen v dolžini približno 80 m in odložen kup
hlevskega gnoja na neutrjeni površiniv bližini potoka Koritno, iz katerega se izceja gnojevka.

Nedovoljeni posegi se izvajajo na območju z naslednjimi naravovarstvenim Statusi:
— ekosistemska in hidrološkamravna vrednota lokalnega pomena Koritno — povirje z ident. št. 5459

(Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS št. 11/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in

7/19).
- močje Natura 2000 Koritno izvir — izliv v Savo Dolinko z ident. št. 513000010 (Uredba 0 posebnih

varstvenih območjih, območjih Natura 2000, Uradni list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13,
35/13 — popr., 39/13 — odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18),
ekološko pomembnopbmoč'e Sava Bohinjka in Sava Dolinka — širše območje sotočja z ident. št.

253000 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 47/18).



Na obravnavanem območju se že več let kaže trend načrtnega uničevanja naravne vrednote in habitata

zavarovane in ogrožene vrste, ki je na obravnavanem območju tudi kvalifikacijska vrsta za območje Natura

2000. Zoper lastnika je bil na podlagi prijave, ki jo je Zavod RS za varstvo narave podal 23. 5. 2011 z dopisom št.
2-Il-242/1-O—11/MR, že uveden inšpekcijski postopek za nedovoljene posege na istih parcelah. Zavod RS za

varstvo narave je na vlogo inšpektorata št. 06115-71/2011-10 z dne 7.10.2011 izdal strokovni mnenji o vzpostavitvi
prejšnjega stanja s konkretnimi sanacijskimi ukrepi št. 2—11—242/6-0—11/55 z dne, 27.10.2011, in 2-II-242/8-O-11/SS, z

dne 14.11.2011. Na neizvajanje sanacijskih ukrepov smo že opozorili s prijavo inšpekciji za okolje 12. 5. 2016 in 29.

7. 2016.

Glede na stanje na terenu ugotavljamo, da lastnik ni izvedel sanacijskih ukrepov, ampak nadaljuje z

aktivnostmi, ki vodijo v nadaljnje uničenje naravne vrednote in habitata zavarovane in ogrožene vrste navadni
koščak, na obravnavanih parcelah.

Naravna vrednota je bila opredeljena zaradi več manjših izvirov pod savsko teraso, ki jih (je) obrašča(la)
značilna mokriščna vegetacija. Ob izvajanju posegov v tem obdobju in preteklosti so bili na parceli 698 ko
Ribno, uničeni oziroma zacevljeni vsi izviri. iz starih topografskih kart je razvidno, da sta bila na omenjeni
parceli najmanj dva izvira, na območju naravne vrednote pa je tako ohranjen le še eden na vzhodnem delu

naravne vrednote na parceli 662, ko. Ribno. Zaradi zacevljenja izvirov in nasipavanja je bila uničena tudi vsa
mokriščna vegetacija na območju posegov. Na podlagi navedenegamenimo,da so bile zaradi nedovoljenih
posegovuničene bistvene lastnosti naravnevrednote.

Za območje Natura 2000 Koritno izvir — izliv v Savo Dolinko je določena kvalifikacijska vrsta raka navadni

koščak (Austropotamobius torrentium). Navadni koščak po evropski Direktivi o habitatih sodi med vrste, ki jih

je treba na območju Evropske skupnosti prednostno ohranjati. Rak ne more živeti in prehajati po cevi, zato je
bil z zacevitvijo uničen njegov habitat v dolžini cca 80 m, kolikor je dolga cev, in razdeljen (fragemntiran) na
dva dela, saj je povezava med populacijo gorvodno od cevi in dolvodono od cevi prekinjena. Ker je odsek

potoka nad cevjo kratek, ne zagotavlja več preživetja populacije v delu potoka nad zacevljenjem, zato

menimo, da je za populacijo izgubljen tudi del habitata nad cevjo. Fragmentacije habitatov dolgoročno lahko

privedejo do propada cele fragmentirane populacije, zato je bil z nedovoljenim posegom povzročen bistven

vpliv na kvalifikacijsko vrsto in je za dolgoročno preživetje vrste nujna sanacija. Navadnega koščaka ogroža
tudi izcejanje gnojevke, ki poslabšuje kakovost vode v potoku tudi dolvodno od posega in ogroža preživetje
celotne populacijo v potoku.
Varstvene cilje vseh Natura območij določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
ki v 5. členu med drugim podaja naslednje varstvene cilje:

»1. ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, za katere je

Natura območje določeno, pri čemer na ugodno stanje kažejo naslednji kazalci:
— da podatki o populacijski dinamiki vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa kažejo, da se

same dolgoročno ohranjajo kot preživetja sposobna sestavina svojih habitatnih tipov;
— da se naravno območje razširjenosti vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa ne zmanjšuje in se

ne bo zmanjšalo v predvidljivi prihodnosti;
- da obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev populacij
vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa;

3. Varstveni cilji iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo in določijo za posameznoNatura
območje v programu upravljanja Natura območij.«



V Programu upravljanja Natura 2000 (Sklep Vlade št. 00719-6/2015/13, z dne 9. 4. 2015) je za območje
Koritno izvir — izliv v Savo Dolinko predpisanih več ukrepov za ohramjan'e ugodnegajišnja navadnega
koščaka, in sicer:

- ohrani se velikost populacije s prisotnostjo osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji,
— ohrani se habitat v obsegu 3,3 ha,
- obnovi se specifične lastnosti, strukture in procese habitata tako, da se obnovi strukturirana

struga in brežine vodotoka, prodnato in sklanato dno,
- ohrani se stalna omočenost vodotoka,
- ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimideli vodotoka,
- ohrani se naravna hidromorfologija voda,
- ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu,
» obnovi se obrežna vegetacija,
- ohrani se naravna biocenoza vodotoka,
- obnovi se nefragmentiran habitat,
- ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku.

Zaradi zacevitve potoka na območju Natura 2000 Koritno izvir — izliv v Savo Dolinko ni več mogoče
doseganje varstvenih ciljev območja Natura 2000 za raka navadnega koščaka, saj se je njegov habitat
zaradi zacevitve skrčil za najmanj 0,17 ha na območju cevi, oziroma za 0,7 ha, če k izgubi habitata
prištejemo tudi del nad cevjo. To pomeni izgubo najmanj 5,2 % 02. 21,2 % habitata, kar z vidika doseganja
ciljev za območje Natura 2000 nesprejemljivo, saj pomeni bistven ali celo uničujoč vpliv na populacjijo.
Zaradi izcejanja gnojevke ni omogočeno doseganje cilja, da se ohrani nizka vsebnost hranil v vodotoku.
Hkrati gre za uničenje habitata zavarovane vrste, katere habitat in osebke je treba po Uredbi 0
zavarovanihprostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05,115/07, 32/08 —odl. US,

96/08, 36/09,102/11, 15/14 in 64/16) ohranjati v ugodnem stanju.

Gnojevka pronica v tla in s tem ogroža kakovost talne vode na območju.

Na podlagi terenskegabglgzia in analize preteklih deiani na tem območiu ugotavliamo da je zaradi številnih
posegov. ki jih lastnik že nekai let izvaia na_območiu. prišlo do:

- uničenia bistvenih lastnosti narave vrednote.
- uničen'abiitveggadela habitata za, prednostno. zavarovano. ogroženo in za območie Natura 2000

Koritno izvir — izliv v Savo Dolinko kvalifikacijsko vrsto navadni koščak, zaradi česar na območju,,nifso

, neurejeno skladiščenje gnoja in iztekanie Enoievke lahko vpliva na_kakovosttalne vode.

Za izboljšanje stanja na območju bi bila nujna obnova naravne vrednote in ponovna vzpostavitev
povezanostihabitata za navadnegakoščaka ter vzpostavitev naravne hidromorfologije vodotoka in obrežne
vegetacije, s čimer bo ponovno dosežen tudi cilj, ki določa obseg habitata, ter preprečevanje izcejanja
gnojevke.

Prosimo vas, da nemudoma zagotovite zaustavitev izvajanja vseh dejavnosti, ki so povezane z nadaljnjim
uničevanjem naravne vrednote in habitata navadnega koščaka ter ukrepate skladno z vašimi pooblastili.
Prosimo, da nas o potekupostopka in odločitvi obvestite.



Prilagamo karto s prikazom območja posega in fotografije nedovoljenega posega.

Vodja OE:
Metod Rogelj, univ.dipl.biol.
visoki naravovarstveni svetnik
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Pripravila:
Sonja Rozman, univ.dipl.biol.
naravovarstvena svetnica

š—pm
Priloga 1".

- Karta s prikazom območja nedovoljenega posega in mejo narodnega parka

Priloga 2:

- Fotografije nedovoljenega posega

Poslano:
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;

- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna enota Kranj, Slovenski

trg 1, 4000 Kranj;
— Policijska postaja Bled, Seliška cesta 1, 4260 Bled

V vednost:

- Društvo za varstvo naravne in kulturne dediščine Blede za okolico, Grajska cesta 3A, 4260 Bled
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