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SPLOŠNO 

Občina Idrija je s Sklepom župana Občine Idrija (Uradni list RS, št. 55/16, 70/16) pristopila k izdelavi 

5. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Idrija.  

 

Po pripravi osnutka akta je marca 2017 občina pozvala nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju 

NUP), da na osnutek podajo prva mnenja. Na podlagi pridobljenih mnenj in odločbe o potrebi 

celovite presoje vplivov na okolje je Občina okoljsko zahteven projekt umestitve deponije 

obremenjenih odpadkov izločila iz SD OPN5. Skupaj z nekaj manjšini popravki je tako spremenjen 

akt kot osnutek štev. 2 poslala NUP v ponovno presojo.  

 

11. 7. 2019 je na podlagi pridobljenih prvih mnenj je ob pripravljenih popravkih Občina Idrija 

izvedla odprto vsebinjenje z NUP na katerem se je predvidelo bistvene vplive na okolje.  

Iz rezultatov odprtega vsebinjenja in prvega menjena ZRSVN k SD OPN5 Občine Idrija osnutek 2 

(mnenje št. 5-III-18/2-O-19/ACG iz dne 7. 2. 2019) in ob upoštevanju umika pobude o gradnji mVE 

iz SD OPN5 (Občina Idrija je pobudo umaknila), sledi, da je potrebno na podlagi 6. člena Pravilnika 

o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na naravo na varovana območja 

(Uradni list RS 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) izvesti postopek presoje sprejemljivosti plana za 

naslednje pobude:  

Preglednica 1: V mnenju ZRSVN identificirana varovana območja s potencialnim vplivom SD 

OPN5 Idrija. 

Identifikacijska 

številka oz.  

koda območja 

Ime območja Uradna objava Pobuda 

SI3000230 
Idrijca s pritoki Uredba o 

posebnih 

varstvenih 

območjih 

(območjih 

Natura 2000), 

Uradni list RS 

49/04, 110/04, 

59/07, 43/08, 

8/12, 33/13, 

35/13, 39/13 – 

OdlUS 3/14, 

21/16 in47/18 

Kolesarska povezava Most na Soči – 

Spodnja Idrija, za katero je ZRSVN izdal 

mnenje v postopku presoje 

sprejemljivosti posega v okviru 

naravovarstvenega soglasja (mnenje št. 5-

II-96/4-O-18/TLKBACG). 
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Identifikacijska 

številka oz.  

koda območja 

Ime območja Uradna objava Pobuda 

897 
Krajinski park 

Zgornja Idrijca 

Odlok o 

razglasitvi 

Krajinskega 

parka Zgornja 

Idrijca (Uradni 

list RS št. 11/93, 

37/95, 36/14, 

52/16) 

Ureditev vstopne točke v Krajinski park 

zgornja Idrijca na območju vstopa v 

mesto Idrija iz smeri Ljubljane.  

 

Načrtovalec je po pridobitvi mnenj v SD OPN5 Idrija naredil še naslednje spremembe: 

• Dodal je območja za potrebe gradnje čistilnih naprav na Vojskem (VP_97), na Ledinah 

(LP_247) in v Idrijski Beli (ZI_31), 

• spremembo iz K1 v K2 na podlagi dogovora na vsebinjenju enota GP_11/57 (K1) se spoji z 

enoto GP_11/63 (K2) (oznaki enot iz shp SD5_OPN_NRP_190731) 

• spremembo 774 se opredeli kot stavbno zemljišče s PNRP A in oznako CE_63 na podlagi 

dogovora na vsebinjenju. 

 

Navedene spremembe bomo obravnavali v pričujočem dodatku. 

Po strokovnem pregledu predlaganih sprememb in dopolnitev OPN Idrija in na podlagi mnenja 

ZRSVN št. 5-III-18/2-O-19/ACG iz dne 7. 2. 2019 smo ugotovili, da druge spremembe nimajo 

pomembnih vplivov na varovana območja in jih za to predmetnem Dodatku ne obravnavamo.  
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1 IME IN KRATEK OPIS PLANA 

Preglednica 2: Podatki o prostorskem aktu 

IME PROSTORSKEGA 

AKTA 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine 

Idrija (SD OPN5) (osnutek, 19. 6. 2019) 

NAČRTOVALEC 

PROSTORSKEGA AKTA 

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 

PRIPRAVLJAVEC 

PROSTORSKEGA AKTA 

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 

Ljubljana 

OBMOČJE IZVAJANJA 

PLANA 

Občina Idrija 

1.1 CILJI IN OPIS SD OPN5 

Spremembe in dopolnitve OPN Idrija  se nanašajo na tekstualni in grafični del OPN ter obsegajo: 

• spremembe namenske rabe na podlagi prejetih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega 

sektorja, 

• spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev, 

• uskladitve in odpravo pomanjkljivosti prostorskega akta, 

• implementacijo dodatno izdelanih strokovnih podlag, 

• uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi ali dopolnjenimi občinskimi akti, 

• uskladitev vsebin s prvimi mnenji NUP. 

Spremembe in dopolnitve so izvedene v: 

• tekstualnem delu (odlok); 

• grafičnem delu: izvedbeni del (vse karte, ker so na celotnem območju občine Idrija bila 

spremenjena poimenovanja EUP). 

S SD OPN Idrija se spreminja strateški in izvedbeni del OPN. 
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2 PODATKI O PLANU OZIROMA S PLANOM NAČRTOVANEM 

POSEGU V NARAVO 

2.1 OBMOČJE PLANA 

Veljavni OPN ureja območje celotne občine Idrija (293,7 km² oz. 29.370,99 ha). OPPN . SD OPN5 

se nanašajo na celotno občino Idrija. Območje predlaganih sprememb in dopolnitev obsega 

320,49 ha (slika1) kar predstavlja 1,1% površine občine.  

 

Slika 1: Prikaz območja predlaganih sprememb in dopolnitev  v SD5OPN Idrija 
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2.2 DOLOČITVE NAMENSKE RABE PROSTORA 

V skladu s prilogo 1 - Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora Pravilnika 

o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 

območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07) so v 

grafičnem delu SD OPN5 določena naslednja območja namenskih rab: 

 

Preglednica 3 : V obliki bilance opredeljene vrste osnovne in podrobne namenske rabe 

opredeljene v OPN 

Veljavni prostorski akt SD OPN5 Bilančna razlika  

(v ha) Vrsta NRP Površina (v ha) Vrsta NRP Površina (v ha) 

A 279,58 A 240,40 -39,18  

BC 2,61 BC 2,61 0,00  

BD 2,03 BD 2,03 0,00  

BT 3,11 BT 4,58 1,47  

CD 10,58 CD 11,18 0,60  

CU 27,72 CU 27,52 -0,21  

E 0,75 E 0,75 0,00  

G 23.035,59 G 23.109,89 74,31  

IG 12,38 IG 12,60 0,22  

IK 1,29 IK 1,88 0,60  

IP 67,20 IP 66,49 -0,72  

K1 2.786,27 K1 2.794,19 7,92  

K2 2.512,91 K2 2.532,91 20,00  

LN 12,40 LN 12,40 0,00  

O 4,38 O 5,11 0,73  

PC 78,80 PC 78,85 0,06  

PO 2,42 PO 2,43 0,01  

SB 1,76 SB 1,34 -0,43  

SK 104,68 SK 90,53 -14,15  

SP 2,83 SP 2,67 -0,17  

SS 244,98 SS 199,65 -45,33  

T 0,02 T 0,02 0,00  

VC 125,49 VC 125,80 0,30  

VI 0,82 VI 0,82 0,00  

ZD 32,64 ZD 29,34 -3,30  

ZK 3,36 ZK 3,58 0,22  

ZP 2,57 ZP 1,87 -0,70  

ZS 12,31 ZS 10,04 -2,27  

Skupaj 29.371,46  29.371,46  

 

Z SD OPN5 se bilančno gledano bistveno, za 102,54ha, zmanjšujejo stavbna zemljišča. Do 

zmanjšanja prihaja predvsem na račun zmanjšanja stanovanjskih površin, ki se »vračajo« v 

nestavbna zemljišča oz. ohranjajo sedanjo dejansko rabo prostora. Za dobrih 74 ha se povečujejo 
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gozdna zemljišča, za skoraj 28 ha se povečujejo kmetijska zemljišča. Izvedba izvedbenega dela 

SD OPN5 bi tako pomenila bistveno zmanjšanje pritiska načrtovane urbanizacije na območje 

občine Idrija, kar je tudi predvideno v  strateškem delu SD OPN5. Predvidena namenska raba je 

prikazana v Prilogi B-2 tega dodatka.  

 

STRATEŠKI DEL 

Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN obsegajo: 

• tehnične popravke in pravilnejša poimenovanja 

• uskladitev teksta s sprejetimi podrobnejšimi prostorskimi načrti, popravki grafičnega 

izvedbenega dela OPN, sprejetimi strokovnimi podlagami in področno zakonodajo 

• dopolnitev teksta z novimi dejstvi. 

Pomembnejše vsebinske spremembe strateškega dela, ki lahko vplivajo na okoljske značilnosti 

prostora, so predstavljene v Preglednici 3. 
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Preglednica 4: Opis pomembnejših sprememb in dopolnitev strateškega dela OPN  

Strateški del OPN Idrija Opis spremembe in obrazložitev (spremenjeni/dopolnjeni tekst je obarvan z zeleno barvo) 

3.5 Kolesarski in peš 

promet 

- uskladitev opisa poteka kolesarske poti s strokovnimi podlagami Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške 

razvojne regije, september 2015 

Državno kolesarsko omrežje predstavlja glavna kolesarska pot G2 Modrej – Želin – Idrija – Godovič - Kalce, ki jo je v prihodnosti 

potrebno zgraditi na samostojnem vozišču. Kolesarska povezava od Mosta na Soči do Spodnje Idrije poteka vzporedno z reko Idrijco, 

deloma po levem, deloma po desnem bregu. V Mokrški vasi kolesarska povezava prečka Idrijco in poteka vzporedno z njo po desnem 

bregu do Idrije. V Idriji kolesarska steza deloma poteka po levem bregu preko Mejce in deloma po desnem bregu mimo stadiona ter 

se za trgovskim centrom priključi na glavno cesto Logatec – Idrija – Tolmin. V križišču za Idrijsko Belo se kolesarska steza povzpne po 

Ključih do križišča s staro francosko cesto po lokalni cesti proti Novemu Svetu mimo Šebalka do Godoviča, kjer se priključi na glavno 

cesto proti Logatcu. 

3.8 Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode 

- uskladitev poglavja z vsebino Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

»Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa v Občini Idrija naslednja območja aglomeracij, kjer je 

izgradnja kanalizacijskih sistemov obvezna v naslednjih naseljih: Idrija, Spodnja Idrija z Mokraško vasjo, Godovič, Črni Vrh, Spodnja 

Kanomlja. 

Občina Idrija je s prenovo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: OPOČKOV) v občini 

Idrija določila nova območja javnega kanalizacijskega omrežja na način sosedskih malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: 

MKČN), ki se praviloma nahajajo izven aglomeracije. Izvedbo gradnje MKČN pogojujejo naravne danosti terena ter tehnično 

ekonomska upravičenost izgradnje. OPOČKOV predvideva izgradnjo MKČN v naslednjih naseljih ali njihovih delih:  Črni Vrh nad Idrijo, 

Godovič – Log,  Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Kovačev Rovt, Ledinsko Razpotje, Spodnji Vrsnik, Srednja 

Kanomlja, Vojsko, Zadlog, Zavratec, Idrijska Bela.« 

6.1 Idrija 

6.1.2 Koncept 

prometnega omrežja 

- dopolnitev z novimi dejstvi: 

»Parkirne površine naj bodo ob avtobusni postaji, v Barbarah, ob domu upokojencev na Uti, v novem nakupovalnem centru, ob 

stadionu, pokopališču, za Gradom, pred ZZZS, itd. Novo parkirišče ob vstopu v Krajinski park Zgornja Idrijca pri Zagodu. Za avtodome 

se nameni parkirišča v Barbarah in vstopni točki v Krajinski park Zgornja Idrijca.« 

»Pomembnejše pešpoti iz mesta v naravno okolje so peš povezave preko ulic: Levstikova – Triglavska, Prešernova – Kalvin, Žabja vas – 

Ulica Zmage, Kosovelova – Pront.« 
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- uskladitev opisa poteka kolesarske poti s strokovnimi podlagami Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške 

razvojne regije, september 2015 

V Idriji kolesarska steza prečka Idrijco in poteka po levem bregu preko Mejce, kjer prečka most in nato poteka po desnem bregu mimo 

stadiona in se za trgovskim centrom priključi na glavno cesto Logatec – Idrija – Tolmin. V križišču za Idrijsko Belo se kolesarska steza 

povzpne po Ključih do križišča s staro francosko cesto po lokalni cesti proti Novemu Svetu mimo  Šebalka do Godoviča. 

- dopolnitev teksta zaradi lažje razumljivosti 
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IZVEDBENI DEL 

Načrtovani posegi se v SD OPN5 odražajo kot širitve stavbnih zemljišč in spremembe podrobne namenske 

rabe znotraj obstoječih stavbnih zemljišč. 

Preglednica x: Površine načrtovanih širitev stavbnih zemljišč v SD OPN5 

 

2.2.1 ŠIRITEV STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

XSPR 463 iz K1 v ZS (VP_72 (ZS)) - Dovoljena je gradnja enega objekta za namen turistične 

dejavnosti. 

• SPR 804 iz K2 v A (ČP_17 (A), ČP_7/5 (K2) – Smučišče Javornik - V enoti ČP_17 je dopustna 

ureditev objekta namenjenega turistično gostinsko ponudbi, gradnji apartmajev, ureditvi kampa 

s spremljajočimi objekti, postavitvi žičniških naprav in spremljajočih objektov za potrebe žičnice 

Javornik. V enoti ČP_7/5 je dopustno urejanje smučišča in postavitev žičnice. 

• SPR 553 iz K1 v ZD (ID_51/5 (ZD) – Vstopna točka Krajinskega parka Zgornja Idrijca- Enota leži v 

območju velike in srednje poplavne nevarnosti. Predvideni posegi (ureditev parkirnih površin, 

postavitev objekta za potrebe informacijske pisarne in spremljajoči objekti kot npr. informacijske 

table, kioski in podobno) bodo dopustni le v primeru, da se na podlagi izdelane strokovne 

podlage izkaže, da se z izvedbo omilitvenih ukrepov poplavna ogroženost zmanjša do take mere, 
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da so skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami taki posegi dovoljeni. Upoštevati je 

potrebno traso kolesarske steze. 

• SPR 305 iz G v SSe (ID_43/2 (SSe)) - Za nepozidana stavbna zemljišča z navezavami na obstoječo 

gospodarsko javno infrastrukturo je treba izdelati načrt celovitega komunalnega ter preveriti 

možnost gradnje z geološko geomehanskim elaboratom. 

• SPR 772 (iz K1 v IG), 779 in 780 (iz G v IG), 795 (iz G v PC), 798 (iz K2 v IG) in 796 (iz K1 v PC) v 

ČV_24 (IG) in ČV 11/2 (PC) – center za biomaso - v območju je dovoljena lesno predelovalna 

dejavnost. 

• SPR 687 iz K1 v SK (LP_6/1) in SPR 295 iz G v SK (LP_13) – širitev podeželskega naselja 

• SPR 477 iz K2 v SSe (GO_2/1) – širitev naselja 

• SPR 808 iz K1 v A (LP_166)- zamenjava stavbnih zemljišč neprimernih za gradnjo zaradi naklona 

in bližine ceste (zamenjava s SPR 809) 

• SPR 300 iz G v ZS SPR 339 iz K1 v ZS (LP_29) -uskladitev z dejanskim stanjem (igrišča) 

• SPR 199 iz G v A in SPR 317 iz K1 v A v ČP_22 – ponovna vzpostavitev stavbnega zemljišča na 

podlagi stanja pred sprejetjem OPN 

• SPR 460 in 799 iz K1 v IK in 793 iz G v IK (VP_48) – nova dejavnost - dovoljena je gradnja hleva. 

• SPR 454 iz K1 v A (VP_43) - Tekaški center Vojsko - širitev območja dejavnosti - na območju je 

dovoljena ureditev smučarskega centra s spremljajočimi objekti in ureditev okolice s parkirišči. 

• SPR 218 iz A v SP (VP_40) – opredelitev primernejše podrobne namenske rabe 

• SPR 694 iz K1 v SK (LP_3) – širitev za potrebe krajevne skupnosti 

• SPR 474 iz K2 v A (ČP_124) – širitev območja dejavnosti – uskladitev z dejanskim stanjem 

• SPR 334 iz K1 v ZS (GO_2/3)- širitev – uskladitev z dejanskim stanjem (športna igrišča, ureditev 

piknik in družabnih prostorov, postavitev montažnega objekta ali brunarice) 

• SPR 322 iz K1 v IGs (ČV_18) – uskladitev z dejanskim stanjem 

• SPR 611 iz K2 v BT – Tehnični popravek, uskladitev z dejanskim stanjem – objekt namenjen 

turistično gostinsko ponudbi, gradnji apartmajev, ureditvi kampa s spremljajočimi objekti, 

postavitvi žičniških naprav in spremljajočih objektov za potrebe žičnice Javornik. 
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Ostale manjše spremembe obsegajo pretežno širitve območij dejavnosti (A) in deloma 

podeželskih naselij (SK) in stanovanjskih naselij (SSe). Posamezne druge posebne širitve stavbnih 

zemljišč so še: 

• SPR 322 iz G v IG (ČP_14) – širitev območja dejavnosti – dopustna postavitev mlekarne z vso 

pripadajočo infrastrukturo 

• SPR 701 iz K2 v ZS (ČP_13/1) - dovoljeno urediti igrišče brez postavitve objektov (stavb) in brez 

spreminjanja kote terena 

• SPR 472 iz K2 v PO (ČP_13/2) - dovoljeno urediti parkirišče brez postavitve objektov (stavb) in 

brez spreminjanja kote terena 

• SPR 791 iz K2 v BT in SPR 775 iz G v BT (VP_96) - dovoljena je postavitev treh zidanih objektov 

s simetrično dvokapnico 

• SPR 332 iz K1 v IP (GO 6/1) - manjša širitev industrijske cone – uskladitev z dejanskim stanjem 

• SPR 822 iz K1 v ZK (ČV_17/1) – širitev pokopališča in SPR 821 iz K1 v PO (CV_17/3) – parkirišče za 

pokopališče 

• SPR 825, SPR 681 in 682 iz K1 v IGs (ČV_19) – manjše širitve gospodarske cone v Črnem Vrhu 

• SPR 455 iz K1 v PO (VP_2/3) – parkirišče za pokopališče 

• SPR_463 iz K1 v ZS (VP_72) - uskladitev z dejanskim stanjem - dovoljena je gradnja enega objekta 

za namen turistične dejavnosti 

• SPR 588 iz K1 v IK (ČP_95) – uskladitev z dejanskim stanjem 

• SPR 303 iz G v ZS (LP_22/1) – širitev območja igrišča in SPR 302 iz G v PO ( LP_22/2)– parkirišče 

ob igriču 

• SPR 458 iz K1 v IK (VP_44) – širitev obstoječe kmetijske dejavnosti 

• SPR 824 iz G v IK (LP_40) – sprememba vrste dejavnosti – ribogojnica - dovoljena je gradnja 

ribogojnice, ki vključuje dva gojitvena bazena, sedimentacijski bazen in pomožne objekte za 

skladiščenje ribje hrane in shranjevanje orodja 

• SPR 198 iz G v BT – Kamp Predgriže - gradnja pomožnega objekta v okviru kampa in SPR 771 iz 

K1 v BT (oboje ČP_67) – prostor za avtodome v okviru kampa - dopustno je parkiranje avtodomov 

in gradnja servisnega objekta. 
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2.2.1.1. SPREMEMBE ZNOTRAJ STAVNIH ZEMLJIŠČ  

Navedene so spremembe znotraj stavbnih zemljič (nad 2.000 m2) 

• SPR 817 iz SSe v BD  (ID_69 (SK)) - V prostorski enoti je v bivši Mlinotestovi trgovini 

dovoljena obrtna dejavnost. Skladiščenje in obrtna dejavnost se v celoti izvaja znotraj objekta.  

• SPR 312 iz IGs v SSe (CV_22_1) – notranji razvoj in SPR 820 iz ZP v SK (CV_22_2) – selitev 

kmetije. 

• SPR 597 iz SSe v SK (KA_2/2) in SPR 193 iz SSe v SK (ID_1/2) – opredelitev primernejše 

podrobne namenske rabe 

• SPR 267 iz SK v ZD  (LP_6/4) – notranji razvoj  

• SPR 502, 503 in SPR 535  iz SSe v ZD (ID_10/6 inID_10/7) – opredelitev primernejše 

podrobne namenske rabe prostora 

• SPR 806 iz SB v O (CV_8/1 ) – sprememba vrste dejavnosti, centralna čistilna naprava Črni 

vrh 

• SPR 612 iz SSe v IGs (CV_18)– notranji razvoj 

• SPR 758 in 757 iz SSe v ZD (ID_6/1) in SPR_504 iz SSe v ZD  (ID_14/5)– opredelitev 

primernejše podrobne namenske rabe 

• SPR 725 iz SSe v CD (GO_1/5) – notranji razvoj 

Ostale manjše spremembe obsegajo: 

• SPR_639 iz SK v ZD (LP_2/6) in SPR 65 iz SK v ZD (VP_2/4) – opredelitev primernejše 

podrobne namenske rabe 

• SPR_803 iz SSe v ZK (CV_17/2)– širitev pokopališča 

• SPR_264 iz SK v ZK (LP_5/2)– uskladitev z dejanskim stanjem – pokopališče 

• SPR_182, SPR_183, SPR_184 in SPR 810 iz SSe v IGs (CV_19) – notranji razvoj in uskladitve z 

dejanskim stanjem  

Na podlagi 1. mnenja MOP se ukinja namenska raba IGs in zato prihaja tudi do sprememb iz IGs 

v druge primerne namenske rabe v EUP: ID_1/4, ID_59/1, ID_35/2, ID_43/5 in SI_2/3. 



Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD 

OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti – Dodatek za presojo sprejemljivosti plana na 

varovana območja 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  20 

2.2.1.2. SPREMEMBE V NAČRTOVANJU GJI, KI SE NE ODRAŽAJO 

V NAMENSKI RABI PROSTORA OZIROMA V REGULACIJSKIH 

LINIJAH 

Do sprememb v načrtovanju GJI ni prišlo.. 

2.2.1.3. SPREMEMBE PIPP 

Spremembe PPIP brez sprememb namenske rabe obsegajo: 

• SPR 700 iz K1 v K1 (VP_51/1 (K1), VP_51/2 (G)) – Proga za tek  - omogoča se umetno 

zasneževanje in ureditev tekaške proge v zimskem času 

• dodatni PPIP za ureditve, ki se nahajajo na poplavnih območjih (pogojevanje izvedbe 

glede na rezultate poplavnih študij) in na podlagi zahtev NUP 

• uvedba PPIP za ureditve, kjer se ukinja OPPN ali ZN (ID_28/1 (BT) – Jašek delo/Kajzer, 

ID_33/1 (IP) – Halda) 

• umik PPIP zaradi zmanjšanja stavbnih zemljišč  

• dopolnitve PPIP, kjer je potrebno za območja izdelat načrte celovitega urejanja 

• uvedba PPIP za ČV_2/1 (BT) - Kamp – Dopustni so objekti in naprave, ki služijo obratovanju 

kampa (recepcija, toaletni prostori in kopalnice, restavracija, športna igrišča). Objekti in naprave 

komunalne opreme območja. 

• uvedba PPIP za ČV_20 (SSe), ČV_21 (SSe) , ČP _91 (A), (GP_27 (A), GP_36(A), LP_4 (SK), 

LP_5/1 (SK), LP_68 (A), LP_145 (A), LP_195 (A), LP_196 (A), LP_203 (A), LP_208 (A), LP_235 (A)) - v 

delih prostorskih enot, ki segajo v varovalni pas visoko napetostnega 110kV električnega omrežja, 

novogradnja in prizidava k obstoječim objektom za stalno bivanje oziroma občasno bivanje ni 

dovoljena. 

• Uvedba PPIP za CP_95 (IK) - v enoti je dopustno postaviti večjo kmečko lopo. 

• Uvedba PPIP za GP-48 - z enoto urejanja prostora veljajo določbe iz veljavnega Državnega 

prostorskega načrta za prenosni plinovod R38 Kalce – Godovič (Ur. l. RS, št. 99/11-4214). 

• Uvedba PPIP za LP_21/113166 (A) - pred gradnjo je treba opraviti predhodne arheološke 

raziskave za določitev vsebine in strukture arheološkega najdišča in v primeru pozitivnih 
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rezultatov teh raziskav tudi arheološka izkopavanja v obsegu gradbenih posegov. Pred izdajo 

gradbenega dovoljenja je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje za poseg 

• Uvedba PPIP za novo prostorsko enoto LP_246 (A)- V enoti je dovoljena raba obstoječega 

objekta, italijanske kasarne, za potrebe Lovske družine Dole in vaščanov KS Dole. Pred objektom 

je dovoljena ureditev asfaltnega parkirišča. 

• spremembe PPIP kot posledica uskladitve z dejanskim stanjem ali novim stanje in s 

splošnimi določili odloka. 

2.3 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA 

Plan se bo izvajal skozi daljše časovno obdobje, dokler se ne bo pojavila potreba po naslednjih 

spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta. 

2.4 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH 

Dejavnosti vezane na naravne vire v Občini Idrija, ki so predmet SD OPN5  Idrija so: raba prostora, 

raba voda v gospodarske, oskrbne in druge namene ter raba energentov.  

SD OPN5 Idrija so usmerjene v rabo prostora za  gradnjo enostanovanjskih stavb, manjše 

zaokrožitve stavbnih zemljišč in redefiniranje stavbnih zemljišč, opredelitev stavbnih zemljišč za 

šport in rekreacijo, turizem, in za gradnjo gospodarskih poslopij. S SD OPN5 se precejšen delež 

stavbnih zemljišč izvzema iz stavbne rabe in se jih vrača v primarno rabo. 

Glede na dosedanjo veljavno namensko rabo se s predvidenimi spremembami namenske rabe iz 

nestavbnih v stavbna zemljišča posega na 20,06 ha zemljišč v primarni rabi (kmetijska zemljišča, 

gozdna zemljišča, vodna zemljišča). Od teh površin je 14,10 ha zemljišč predvidenih za razvoj 

stanovanjskih območij, 2,50 ha za zelene površine, 2,18 ha za proizvodne površine, 0,51 ha za 

površine za turizem, 0,33 ha za prometne površine, 0,29 ha za okoljsko infrastrukturo in 0,16 ha 

za centralne dejavnosti. Ne glede na to se skupno gledano zaradi obsežnejših  

Za oskrbo z dovolj velikimi količinami kvalitetne pitne vode so v občini opredeljena vodovarstvena 

območja za varstvo virov pitne vode. Občina načrtuje manjše posege na območju VVO II na 

območju Zavratca (kaptažna vrtina Zavratec). Vodni vir je bil leta 2000 ukinjen z Odlokom ter 

objavljen v uradnem listu. V letu 2002, ko so vodni viri prešli v upravljanje države se vodni vir 

pomotoma ni zbrisal iz uradnih grafičnih evidenc. Do sprejetja Uredbe velja občinski Odlok. Tudi 

v predvideni novi uredbi se vodni vir Zavratec ne bo varoval. Vas Zavratec ima zgrajen vodovod 

iz vodnega vira Pikajce v Občini Logatec, upravlja pa ga Komunala Idrija. Posledično vplivov zaradi 

SD OPN 5 na pitno vodo ni pričakovati.  

S SD OPN 5 je predvidena sprememba namenske rabe iz SB v O v EUP ČV_8. Na območju za 

domom za starejše BOR se trenutno nahaja mala komunalna čistilna naprava za potrebe doma 

(350 PE), ki ne zagotavlja ustreznega čiščenja odpadnih vod. Na tem območju je načrtovana 
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izgradnja nove centralne čistilne naprave CČN Črni Vrh (900 PE, iztok s ponikanjem), ki bo poleg 

odpadnih vod iz doma čistila tudi odpadne komunalne vode iz naselja Črni vrh. Lokacija se nahaja 

na območju 3. varstvenega pasu predloga za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjške planote (ni 

zavarovan z odlokom). 

S SD OPN5 se načrtujejo nove stanovanjske površine, kar bi lahko pomenilo povečanje števila 

gospodinjstev in prebivalcev Idrije, vendar se glede na trende spremembe skupnega števila 

prebivalcev od leta 2008-2016 (št. prebivalcev je v tem obdobju nihalo med 11.890 in 12.000, SURS, 

2019) veliko povečanje ne pričakuje. Za potrebe gospodarskih dejavnosti se bo poraba vode 

povečala na račun porabe za kmetijsko proizvodnjo in mlekarstvo. S posodabljanjem vodovodnih 

sistemov se bodo zmanjšale izgube v vodovodnem sistemu. 

Energetska preskrba občine temelji individualni oskrbi s toplotno energijo (kurilno olje, trdna 

goriva, UNP), oskrbi z utekočinjenim naftnim plinom (prenos in distribucija UNP  v mestu Idrija) 

in oskrbi z električno energijo (proizvodnja, prenos in distribucija električne energije) in 

zagotavljanju ustreznih zalog nafte in njenih derivatov. Po načrtih koncesionarja in družbe Geoplin 

d.o.o. je v bodoče predvidena povezava plinovodnega omrežja z zemeljskim plinom na Kalcah. Z 

izvedbo plana se bo povečano povpraševanje po energetskih virih in izgradnji ustrezne 

energetske infrastrukture.  

Občina je v letu 2011 sprejela Lokalni energetski koncept (sicer v procesu prenove), v katerem je 

zahtevano (Eco Consulting, 2010):  

• Območje občine Idrija je v splošnem v celoti predvideno za rabo obnovljivih virov energije 

s poudarkom na izrabi lesne biomase. V okviru izrabe obnovljivih virov energije je možno 

uporabiti še izkoriščanje geotermalne energije, sončne energije in kombinacijo le teh. Na 

območju plinovoda je možna uporaba utekočinjenega naftnega plina oziroma 

zemeljskega plina. Pri izdelavi daljinskih sistemov za oskrbo z energijo je potrebno 

predvideti zahteve in način oskrbe objektov tako s toploto kot tudi s hladom. V primeru 

ureditve pridobivanja energije iz lesne biomase, je potrebno zagotavljati nizke stopnje 

prahu in ostalih emisij v zraku, kar je predpisano z Uredbo o emisijah snovi v zrak iz malih 

in srednjih kurilnih naprav (Ur.L. RS št. 37/2007 in 81/2007). 

• Na poslovnih in industrijskih območij naj se v bodoče pridobivanje toplote, hladu in 

tehnološke pare izvaja s plinom (utekočinjeni ali zemeljski) in/ali z alternativnimi sistemi. 

V primeru ureditve pridobivanja toplote iz lesne biomase, je potrebno zagotavljati nizke 

stopnje prahu in ostalih emisij v zraku, kar je predpisano z Uredbo o emisijah snovi v zrak 

iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.L. RS št. 37/2007 in 81/2007). 

• V stanovanjskih območjih, kjer se gradijo novi objekti, je obvezna uporaba alternativnih 

sistemov oziroma obnovljivih virov energije, v kolikor na območju ni izvajanja 

gospodarske javne službe oskrbe s toploto ali plinom. V tem primeru se objekti 

priključujejo na toplovodno/plinovodno omrežje. V primeru sanacije stanovanjskih 
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objektov oziroma zamenjave ogrevalnega sistema naj se prav tako uvajajo alternativni 

sistemi za oskrbo s toplotno energijo. 

Ob upoštevanju sprejetega LEK, lahko v prihodnje pričakujemo naraščanje deleža uporabe 

zemeljskega plina in OVE ter prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu. Z usmerjanjem v 

učinkovitejšo rabo energije in rabo obnovljivih virov energije se bo zmanjšala specifična poraba 

energije oziroma energetskih virov.  

 

2.5 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 

Idrija ne bodo povzročile bistvenih sprememb v emisijah hrupa, emisijah v zrak in emisijah 

odpadnih voda. Ključen dosežek na tem področju je bil narejen s s sprejetjem naslednjih 

dokumentov,  

• sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta, ki usmerja občino v rabo obnovljivih virov 

energije in večje energetske učinkovitosti,  

• sprejetjem Celostne prometne strategije, ki občino usmerja k trajnostnim načinom 

mobilnosti. 

• sprejetjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ureja 

komunalne razmere in bo z njegova izvedba zmanjšala negativne vplive na vode. 

 

2.5.1 PREDVIDENE EMISIJE 

Izvedba ukrepov, ki so predvideni v teh dokumentih bo prispevala k manjšim emisijam hrupa, 

emisijam v zrak in k zmanjšanju posledic emisij odpadnih voda. 

 

2.5.2 RAVNANJE Z ODPADKI 

Predvideni posegi SD OPN5 Idrija ne bodo bistveno vplivali na nastalo količino odpadkov v Idriji. 

V zvezi s tem so bolj pomembni ukrepi za zmanjšanje nastanka odpadkov.  

2.5.3 RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI 

Xx 

Za vse posege, ki so predvideni v SD OPN5 je predvidena priključitev na javno kanalizacijsko 

omrežje, ki vodi na čistilne naprave, izjema so nove stavbne površine v zaselkih, kjer je obvezno 

individualno čiščenje odpadnih voda.  
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2.6 ODNOS DO DRUGIH USTREZNIH PLANOV 

2.6.1 OBČINSKI PODROBNI NAČRTI V PRIPRAVI 

Xx 

Obseg in vsebina obeh občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki sta trenutno v 

različnih fazah priprave, je skladna z določili OPN občine Idrija.  

OPPN   

2.6.2 PROSTORSKI AKTI SOSEDNJIH OBČIN 

 

Občino Idrija obkrožajo občin Tolmin, Cerkno, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Logatec, Ajdovščina ter 

Nova Gorica. Trenutno so v teh občinah veljavni sledeči prostorski akti:  

Preglednica 5: Veljavni planski akti v sosednjih občinah 

Občina Trenutno veljavni planski akti 

Tolmin 
Občinski prostorski načrt Občine Tolmin, Uradni list RS, št. 78/12; Uradni list RS, št. 

44/13; Uradni list RS, št. 37/15 

Cerkno  
Občinski prostorski načrt Občine Cerkno, Uradni list RS, št. 28/13; Uradni list RS, št. 

50/16; NPB1; Uradni list RS, št. 18/17; Uradni list RS, št. 41/18; Uradni list RS, št. 41/18 

Gorenja vas - 

Poljane 

Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas – Poljane, Uradni list RS, št. 48/10; 

Uradni list RS, št. 76/10; Uradni list RS, št. 81/10; Uradni list RS, št. 22/11; Uradni list RS, 

št. 53/11; Uradni list RS, št. 52/14; Uradni list RS, št. 5/16; NPB1; Uradni list RS, št. 45/16; 

Uradni list RS, št. 55/16; Uradni list RS, št. 61/16 

Žiri 

Občinski prostorski načrt Občine Žiri, Uradni list RS, št. 1/11; Uradni list RS, št. 55/11; 

Uradni list RS, št. 37/12; Uradni list RS, št. 40/13; Uradni list RS, št. 79/13; Uradni list RS, 

št. 11/16; NPB1 

Logatec 

Občinski prostorski načrt Občine Logatec Logaške novice, št. 10/12; Uradni list RS, št. 

97/12; Logaške novice, št. 12/12; Logaške novice, št. 7-8/13; Uradni list RS, št. 110/13 ; 

Logaške novice, št. 12/14; Uradni list RS, št. 17/15; Uradni list RS, št. 53/15 ; Uradni list 

RS, št. 57/15; Logaške novice, št. 11/16; NPB1; Logaške novice, št. 11/18 

Ajdovščina 

Dolgoročni plan občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do leta 2000, Družbeni 

plan občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do 1990, Odlok o prostorsko 

ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina  (Ur. gl. obč., št. 1/98, 92/05, 108/06, 45/08, 

19/09, 100/11, 14/12, Ur. l. RS, št. 9/11-obvezna razlaga). V pripravi je Občinski 

prostorski načrt Občine Ajdovščina, ki je v fazi predloga.. 

Nova Gorica 

Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, Uradni list RS, št. 95/12; Uradni 

list RS, št. 112/13; Uradni list RS, št. 10/14; Uradni list RS, št. 35/14; Uradni list RS, št. 

72/14; Uradni list RS, št. 72/14; Uradni list RS, št. 2/15; Uradni list RS, št. 25/15; NPB1; 

Uradni list RS, št. 26/15; Uradni list RS, št. 97/15; Uradni list RS, št. 40/16; Uradni list RS, 

št. 73/16; Uradni list RS, št. 63/17; Uradni list RS, št. 6/18; Uradni list RS, št. 13/18; Uradni 

list RS, št. 30/18 
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2.6.3 DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 

Na območje občine Idrija sega državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič, 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (Uradni list RS, 

št. 99/11).  

S SD OPN5 Idrija se za enoto urejanja prostora, kjer velja predmetni DPN, uvaja PPIP, ki določa, 

da za ta EUP veljajo določbe iz veljavnega Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod 

R38 Kalce – Godovič (Ur. l. RS, št. 99/11-4214). 

V pripravi je tudi Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-102 na odsekih Hotedršica, Godovič 

in Spodnja Idrija (Pobuda). S SD OPN5 Idrija niso predvidene spremembe na območju 

predlaganega DPN. 

3 PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU 

3.1 VARSTVENI CILJI VAROVANEGA OBMOČJA IN DEJAVNIKI, KI 

PRISPEVAJO K OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČJ 

3.1.1 SPLOŠNI CILJI VARSTVA NARAVE, VAROVANIH OBMOČIJ IN 

OBMOČIJ S POSEBNIM VARSTVENIM STATUSOM 

Preglednica 6: Splošni cilji varstva narave povzeti po mednarodnih in nacionalnih programih in 

strategijah 

Strategija/Program Cilji 

Resolucija o nacionalnem 

programu varstva okolja 

2005-2012 (ReNPVO) (Ur. l. 

RS, št. 02/06) 

Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti: 

• ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih 

tipov, 

• ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov 

vrst in raznovrstnosti, 

• učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z 

upravljavskimi načrti in drugimi ukrepi, 

• celovita obravnava voda kot sistema, v katerem podzemne in površinske 

vode ter pripadajoči habitatni tipi sestavljajo enovito celoto in prilagajanje 

rabe prostora naravnim zakonitostim voda. 

Strategija ohranjanja biotske 

raznovrstnosti v Sloveniji 

(MOP, 2002) 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 

• ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih 

tipov, 

• ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko 

biotsko raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine, 

• ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst 

(in njihovih habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom 

na kvalifikacijskih vrstah, 

• preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih 

populacij za ohranjanje pretoka genov, 
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Strategija/Program Cilji 

• trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti. 

Strategija prostorskega 

razvoja Slovenije (Odlok o 

strategiji prostorskega 

razvoja Slovenije (OdSPRS), 

Uradni list RS, št. 76/2004) 

Ohranjanje narave: 

• spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in 

naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja, 

• zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih 

vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom, 

• vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih 

območij. 

Strategija EU za trajnostni 

razvoj (A European Union 

Strategy for Sustainable 

Development (Council of 

the EU, 2006)) 

• Zaustaviti upad biotske raznovrstnosti do leta 2010 in prispevati k 

bistvenemu zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. 

Vseevropska strategija 

biotske in krajinske 

raznovrstnosti 

(Pan – European Biological 

and Landscape Diversity 

Strategy (PEBLDS)), 1995 

• Ohranitev, razširitev in obnova ključnih ekosistemov, habitatov, vrst in 

krajinskih prvin. 

• Vzpostavitev in razširitev panevropske ekološke mreže. 

• Zmanjšanje ali odstranitev groženj evropski biotski in krajinski 

raznovrstnosti skozi trajnostni razvoj. 

• Vključevanje najširše javnosti v ohranjanje biotske in krajinske 

raznovrstnosti na vseh nivojih. 

 

 

3.1.2 CILJI VARSTVA OBMOČIJ NATURA 2000 

Cilj Direktive o habitatih je prispevati k zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem 

naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic. 

Ukrepi, sprejeti na podlagi te direktive, so namenjeni vzdrževanju ali obnovitvi ugodnega stanja 

ohranjenosti naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v interesu Skupnosti. 

V skladu s prvim odstavkom šestega člena Uredbe o 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) se na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, 

zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, določijo varstveni cilji na Natura območjih z 

namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo 

k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Če je na Natura območju več 

habitatov vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, se upoštevajo 

med seboj usklajeni varstveni cilji. 

Varstveni cilji območij Natura 2000 in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti območja, so 

opredeljeni v Programu upravljanja območij Natura 2000 (PUN, 2015) (v nadaljevanju PUN 2020). 

Program upravljanja območij Natura 2000 v prilogi 6.1 določa varstvene cilje, ki se praviloma 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200476
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nanašajo na vsako vrsto oziroma habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz 

varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 

Opredeljene cilje je treba upoštevati pri presojah planov in posameznih posegov. Glede na stanje 

v naravi podrobnejši varstveni cilji določajo ali je treba zatečeno stanje ohranjati, obnoviti ali 

izboljšati, vse zato, da bi vrste oziroma habitatni tipi ostali ali se povrnili v ugodno stanje 

ohranjenosti.  

Preglednica 7: Varstveni cilji in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti Natura 2000 

območja POO Idrijca s pritoki (SI3000230) 

Slovensko ime Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

navadni koščak Austropotamobius 

torrentium 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- prisotnost osebkov vseh 

velikostnih razredov na lokaciji 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

- prodnato in skalnato dno 

- stalna omočenost vodotoka 

- naravno razmerje med hitro in 

počasi tekočimi deli vodotoka 

- naravna hidromorfologija voda 

- naravna hidromorfologija 

potokov v gozdu 

- obrežna vegetacija 

- naravna biocenoza vodotoka 

- nefragmentiran habitat 

- nizka vsebnost hranil v vodotoku 

pohra Barbus 

meridionalis 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

na 280 ha 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- prehodnost jezov in pregrad 

- naravna hidromorfologija voda 

- obrežna vegetacija 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

- razgibana struga z meandri 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

 

grba Barbus pebejus - Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- prehodnost jezov in pregrad 

- nespremenjen temperaturni 

režim 

- obrežna vegetacija 

- zadosten volumen voda 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

- naravna hidromorfologija voda 
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Slovensko ime Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

kapelj Cottus gobio - Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- prehodnost jezov in pregrad 

- zadosten volumen voda 

- naravna hidromorfologija voda 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

- prehodnost jezov in pregrad 

- obrežna vegetacija 

blistavec Leuciscus souffia - Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

na 190 ha 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- s kisikom bogata hladna voda 

- prehodnost jezov in pregrad 

- zadosten volumen voda 

- naravna hidromorfologija voda 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

vidra Lutra lutra - Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

na 400 ha 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- naravna hidromorfologija voda 

- obrežna vegetacija 

- naravna hidromorfologija voda 

- raba prostora, ki ne onesnažuje 

površinskih vod 

- podhodi pod cesto z 

usmerjevalnimi ograjami in  suhe 

brežine  ob strugi pod mostom 

kranjski jeglič Primula carniolica - Ohrani se velikost 

populacije. 

- Ohrani se velikost 

habitata. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- naravno stanje habitata 

 

soška postrv Salmo 

marmoratus 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

na 360ha 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

- prehodnost jezov in pregrad 

- zadosten volumen voda 

- naravna hidromorfologija voda 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka 

- naravna hidromorfologija voda 



Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD 

OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti – Dodatek za presojo sprejemljivosti plana na 

varovana območja 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  29 

Slovensko ime Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitata. 

Alpske reke in zelnata vegetacija 

vzdolž njihovih bregov 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitatnega tipa. 

- naravna hidromorfologija voda 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

Alpske reke in lesna vegetacija s sivo 

vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih 

bregov 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa.na 400 

ha 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procesi 

habitatnega tipa. 

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč 

- naravna hidromorfologija voda 

- karbonatno prodišče vsaj 0,5m 

nad povprečno višino voda 

- obrežna vegetacija 

 

Preglednica 8: Varstveni cilji in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti Natura 2000 

območja POO Trnovski gozd – Nanos (SI3000255) 

Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

ozki vrtenec  

 

Vertigo angustior 

 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

habitata. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata. 

- košnja po 15.9. 

- nekošeni pasovi trave 

- preživetje različnih razvojnih 

stadijev 

- brez gnojenja travnikov 

strašničin 
mravljiščar  

 

Phengaris teleius 

 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

 

- košnja močvirne vegetacije po 

30.6. 

- naravna hidromorfologija voda 

ekstenzivna paša 

močvirski 

cekinček 

Lycaena dispar - Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habita. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata. 

- košnja po 25.8.  

- nekošeni pasovi trave 

- preživetje različnih razvojnih 

stadijev 

- brez gnojenja travnikov 

travniški 

postavnež 

Euphydryas 

aurinia 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- ekstenzivni travniki - suhi  

- košnja po 25.8.  
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata  

- nekošeni pasovi trave  

- gnojenje samo s hlevskim 

gnojem na 3 do 5 let 

črtasti medvedek Callimorpha 

quadripunctaria 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- presvetljeni gozdovi, gozdne 

jase, strukturirani gozdni robovi, 

površine v obnovi 

alpski kozliček Rosalia alpina - Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

 

- omejene in nadzorovane izgube 

populacije zaradi zaleganja v 

sveže posekan les  

- gozd z najmanj 30% deležem 

sestojev z odraslim drevjem 

(razširjeni debelinski razred B in 

C)  

- 3% mrtvega lesa, predvsem 

odraslega drevja nad 30 cm 

prsnega premera od celotne 

lesne zaloge  

- omejene in nadzorovane izgube 

populacije zaradi zaleganja v 

sveže posekan les 

bukov kozliček Morimus funereus - Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- 3% mrtvega lesa, predvsem 

odraslega drevja nad 30 cm 

prsnega premera od celotne 

lesne zaloge  

- uravnoteženo razmerje razvojnih 

faz in zgradbe  gozdov 

- omejene in nadzorovane izgube 

populacije zaradi zaleganja v 

sveže posekan les 

primorski koščak Austropotamobius 

pallipes 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

120 ha. 

- prisotnost osebkov vseh 

velikostnih razredov na lokaciji  

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka  

- prodnato in skalnato dno  

- stalna omočenost vodotoka  

- naravno razmerje med hitro in 

počasi tekočimi deli vodotoka  
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravna hidromorfologija voda  

- naravna hidromorfologija 

potokov v gozdu  

- obrežna vegetacija  

- naravna biocenoza vodotoka  

- nefragmentiran habitat  

- nizka vsebnost hranil v vodotoku 

navadni koščak Austropotamobius 

torrentium 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- prisotnost osebkov vseh 

velikostnih razredov na lokaciji  

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka  

- prodnato in skalnato dno  

- stalna omočenost vodotoka  

- naravno razmerje med hitro in 

počasi tekočimi deli vodotoka  

- naravna hidromorfologija voda  

- naravna hidromorfologija 

potokov v gozdu  

- obrežna vegetacija  

- naravna biocenoza vodotoka  

- nefragmentiran habitat  

- nizka vsebnost hranil v vodotoku 

soška postrv Salmo 

marmoratus 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- usklajena vlaganje in odvzem  

- brez povečanja staleža šarenke  

- zadosten volumen voda  

- naravna hidromorfologija voda  

- zadostna prodonosnost in 

naravna dinamika prodišč  

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka  

- prehodnost jezov in pregrad  

- obrežna vegetacija 

kapelj Cottus gobio - Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost 

habitata. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- zadosten volumen voda 

- naravna hidromorfologija voda  

- zadostna prodonosnost in naravna 

dinamika prodišč  

- strukturirana struga in brežine 

vodotoka  

- prehodnost jezov in pregrad  

- obrežna vegetacija 
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

veliki pupek  Triturus carnifex - Določi se velikost 

populacije 

- Določi se velikost 

habitata. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- stoječe ali počasi tekoče vode 

- vodna vegetacija 

- mreža manjših stoječih vod brez 

rib (kali)  

- spravilo lesa ne posega v luže in 

močvirja 

- ekstenzivni travniki 

- mejice in gozdni robovi 

- ekološkim zahtevam vrste 

prilagojena kakovost vode 

človeška ribica  

 

Proteus anguinus 

 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

750 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- ob minimalnih pretokih v 

izviru/izvirih nivo nitratov do 

10mg/l, nivo pesticidov kot v pitni 

vodi  

- raba prostora, ki ne onesnažuje 

podzemnih vod  

- naravna hidromorfologija 

izvira/izvirov 

hribski urh  

 

Bombina 

variegata 

 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- mokrotni habitati v gozdu  

- ekstenzivni travniki  

- mejice in gozdni robovi  

- ekološkim zahtevam vrste 

prilagojena kakovost vode  

- naravna hidromorfologija voda  

- rastišču primerna sestava 

drevesnih vrst v gozdu 

laška žaba  

 

Rana latastei 

 

- Določi se velikost 

populacije 

- Ohrani se velikost habitata 

750 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- obrežna vegetacija  

- mrtvice  

- stalež domorodnih rib, ki ne 

ogroža dvoživk  

- brez širjenja tujerodnih vrst 

(rakov)  

- rastišču primerna sestava 

drevesnih vrst v gozdu  

- naravna hidromorfologija voda 

mali podkovnjak  

 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

- Ohrani se velikost 

populacije 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- velike nezamrežene preletne 

odprtine (hiše)  

- ekološkim zahtevam vrste 

primerno razsvetljevanje objekta 

(hiše)  

- posegi na objektu možni od 15.9. 

do 15.4. (hiše)  
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- naravno stanje jam 

veliki podkovnjak  

 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje jam 

južni podkovnjak  

 

Rhinolophus 

euryale 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje jam 

ostrouhi netopir  

 

Myotis blythii 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

-  

širokouhi netopir  

 

Barbastella 

barbastellus 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje jam  

- gozd z najmanj 30% deležem 

sestojev z odraslim drevjem 

(razširjeni debelinski razred B in 

C)  

- 1 do 2 habitatni drevesi (dupla, 

razvejana, polomljena, 

odmirajoča stoječa drevesa) / ha, 

debelejši od 30 cm 

Dolgokri-li 

netopir  

 

Miniopterus 

schreibersi 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje jam  

 

dolgonogi 

netopir  

 

Myotis capaccinii 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje jam 

- brez turistične rabe jam  

- brez osvetljevanja preletnih 

struktur 

veliki navadni 

netopir  

 

Myotis bechsteini 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- gozd z najmanj 30% deležem 

sestojev z odraslim drevjem 

(razširjeni debelinski razred B in 

C)  
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- 1 do 2 habitatni drevesi (dupla, 

razvejana, polomljena, 

odmirajoča stoječa drevesa) / ha, 

debelejši od 30 cm  

- naravno stanje jam 

volk  

 

Canis lupus 

 

- Določi se velikost 

populacije  

- Obnovi se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

49510 ha. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravna struktura tropov  

- zadostna gostota volčjega plena  

- povezanost habitata  

- ustrezna zaščita pašnih živali 

rjavi medved  

 

Ursus arctos 

 

- Poveča se velikost 

populacije na 40 osebkov. 

- Ohrani se velikost habitata 

50 230 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata  

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata  

- Izboljša se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- povezanost habitata  

- ustrezna zaščita pašnih živali in 

drugega imetja  

- druge kmetijske rabe, ne reja 

drobnice  

- nedostopnost odpadkov  

- prehodnost koridorjev  

- postopoma zmanjšati 

intenzivnost dopolnilnega 

krmljenja 

ris Lynx lynx 

 

- Obnovi se velikost 

populacije. 

- Ohrani se velikost habitata 

49470 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata  

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata  

- Izboljša se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- povezanost habitata  

- ustrezna zaščita drobnice 

- druge kmetijske rabe, ne reja 

drobnice  

- zadostna gostota risjega plena 
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

Bertolonijeva 

orlica 

 

Aquilegia 

bertolonii 

- Določi se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje habitata 

primorska 

košeničica 

 

Genista holopetala 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

50 ha. 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- brez planinskih in pašnih poti na 

rastišču 

lepi čeveljc  

 

Cypripedium 

calceolus 

 

- Določi se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- ekološkim zahtevam vrste 

prilagojeno gospodarjenje na 

rastišču 

- brez paše na in v okolici rastišč 

- brez gnojenja na in v okolici 

rastišč 

Loeselova 

grezovka 

Liparis loeselii 

 

- Določi se velikost 

populacije  

- Obnovi se velikost 

habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- košnja vsaj enkrat na dve leti, 

največ dvakrat letno 

- brez gnojenja 

- prisotnost vrste/vrst: za habitatni 

tip značilni nevretenčarji 

- brez požiganja 

močvirski krešič  

 

Carabus variolosus 

 

- Določi se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravna hidromorfologija 

potokov v gozdu  

- zamočvirjene gozdne površine 

-  obrežna vegetacija  

- pretežni del sestojev s strnjenim 

sklepom krošenj v 10 m pasu ob 

vodotoku  

- 3% delež ustrezne odmrle lesne 

mase listavcev 

drobnovratnik Leptodirus 

hochenwarti 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- raba prostora, ki ne onesnažuje 

jam  

- naravno stanje jam, brez 

turistične rabe 

Zoisova zvončica 

 

Campanula zoysii 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- naravno stanje habitata 
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

Scopolijev 

repnjak 

 

Arabis scopoliana 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje habitata 

kranjski jeglič  

 

Primula carniolica 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje habitata 

rebrinčevolistna 

hladnikija 

 

Hladnikia 

pastinacifolia 

 

- Ohrani se velikost 

populacije  

- Ohrani se velikost habitata 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitata 

- naravno stanje habitata 

Sestoji navadnega brina (Juniperus 

communis) na suhih traviščih na 

karbonatih 

- Določi se velikost 

habitanega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- košnja po 30.6. 

- ekstenzivna paša 

Alpinska in subalpinska travišča na 

karbonatnih tleh 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- odprte lege v gozdu, naravno 

stanje brez rabe 

Vrstno bogata travišča s prevladujočim 

navadnim volkom (Nardus stricta) na 

silikatnih tleh v montanskem pasu (in 

submontanskem pasu v celinskem delu 

Evrope) 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- košnja po 30.6. 

- ekstenzivna paša 

- brez apnenja  

- gnojenje samo s hlevskim 

gnojem 

Vzhodna submediteranska suha 

travišča (Scorzoneretalia villosae) 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa na 700 

ha. 

- košnja po 30.6. 

- ekstenzivna paša 

- gnojenje samo s hlevskim 

gnojem na 3 do 5 let 

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia 

spp.) na karbonatnih, šotnih ali 

- Določi se velikost 

habitanega tipa 

- Obnovi se velikost 

habitatnega tipa 

- Brez gnojenja 

- Brez paše 

- Košnja vsaj enkrat na dve leti, 

največ dvakrat letno 
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

glineno-muljastih tleh (Molinion 

caeruleae) 

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- Brez požiganja 

- Brez apnenja 

- Za habitatni tip značilni 

nevretenčarji 

Nižinske in montanske do alpinske 

hidrofilne robne združbe z visokim 

steblikovjem 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procesi 

habitatnega tipa. 

- naravno stanje habitatnega tipa 

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa na 57,6 

ha.  

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- košnja 2 do 3 krat letno 

- košnja po 30.6. 

- gnojenje samo s hlevskim 

gnojem  

- Za habitatni tip značilni 

nevretenčarji  

Gorski ekstenzivno gojeni travniki - Določi se velikost 

habitanega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa 

- košnja vsaj enkrat letno 

- ekstenzivna paša 

- gnojenje samo s hlevskim 

gnojem 

Srednjeevropska karbonatna melišča v 

submontanskem in montanskem pasu 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa na 270 

ha.  

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- naravno stanje habitatnega tipa 

Karbonatna skalnata pobočja z 

vegetacijo skalnih razpok 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- naravno stanje habitatnega tipa 

Jame, ki niso odprte za javnost - Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- prisotnost vrst: drobnovratnik, 

proteus, netopirji, pestra jamska 

favna; edina lokaliteta vrste 

- naravno stanje jam, brez 

turistične rabe 

- raba prostora, ki ne onesnažuje 

jam 

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v 

grapah in na pobočnih gruščih 

- Določi se velikost 

habitatnega tipa 

- sonaravna drevesna sestava  

- naravno pomlajevanje rastišču 

primernih vrst  
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Slovensko 

ime 

Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa.  

- Obnovi se specifične 

lastnosti, strukture, 

procese habitatnega tipa. 

- območja brez aktivnega 

gospodarjenja 

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 28000 

ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- sonaravna drevesna sestava  

- pomlajevanje jelke na ustreznih 

rastiščih 

- območja brez aktivnega 

gospodarjenja 

- postopno zmanjševanje deleža 

rastišču neprimernih drevesnih 

vrs 

- uravnoteženo razmerje razvojnih 

faz in zgradbe  gozdov 

Gozdovi s prevladujočima vrstama 

Quercus ilex in Quercus rotundifolia 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa.  

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa. 

- prisotnost vrste/vrst: Quercus ilex 

in Quercus rotundifolia na 

lokaciji. 

Kisloljubni smrekovi gozdovi od 

montanskega do alpinskega pasu 

(Vaccinio-Piceetea) 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 210 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa 

- Določi se ekološkim 

zahtevam habitatnega tipa 

primerno upravljanje. 

- območja brez aktivnega 

gospodarjenja 

- pomlajevanje gozda z rastišču 

primernimi drevesnimi vrstami  

 

(Sub-)mediteranski gozdovi črnega 

bora 

- Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa 480 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, procese 

habitatnega tipa 

- Določi se ekološkim 

zahtevam habitatnega tipa 

primerno upravljanje. 

- naravni razvoj gozd  

- območja brez aktivnega 

gospodarjenjaa 
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Preglednica 9: Varstveni cilji in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti Natura 2000 

območja POO Jama v Globinah (SI3000081) 

Slovensko ime Znanstveno 

ime 

Cilj Dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

Jame, ki niso odprte za javnost - Ohrani se velikost 

habitatatnega tipa, 10 ha. 

- Ohrani se specifične 

lastnosti, strukture, 

procesi habitatnega tipa. 

- Naravno stanje jam brez 

turistične rabe  

- Pestra jamska favna 

- Raba prostora, ki ne onesnažuje 

jam 

 

3.2 PRIKAZ VARSTVENIH, VAROVANIH, ZAVAROVANIH, DEGRADIRANIH 

IN DRUGIH OBMOČIJ, NA KATERIH JE ZARADI VARSTVA OKOLJA, 

OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA NARAVNIH VIROV ALI KULTURNE 

DEDIŠČINE PREDPISAN DRUGAČEN REŽIM 

3.2.1 VAROVANA OBMOČJA 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) med varovana območja uvršča zavarovana 

območja, posebna območja varstva (POV), posebna ohranitvena območja (POO) oz. potencialna 

posebna ohranitvena območja (pPOO). 

 

3.2.1.1. ZAVAROVANA OBMOČJA IN OBMOČJA PREDLAGANA ZA 

ZAVAROVANJE 

53. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 

46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)(v nadaljevanju ZON)  deli zavarovana območja na ožja in širša 

zavarovana območja. Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in 

naravni rezervat. Širša zavarovana območja pa so: narodni, regijski in krajinski park. Ustanovitelj 

zavarovanih območij je lahko vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) ali pristojni organ 

ene ali več lokalnih skupnosti skupaj ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih 

skupnosti. ZON predvideva tudi, da se zavarovana območja, ki jih ustanovi država, in zavarovana 

območja, ki jih ustanovi lokalna skupnost, lahko prekrivajo. 
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Spremembe in dopolnila, ki jih obravnavamo v pričujočem dodatku lahko vplivajo na štiri 

zavarovanih območij. Zavarovana območja so navedena v nadaljevanju in prikazana v Prilogi 4C-

B tega dodatka. 

Preglednica 10: Zavarovana območja na območju SD OPN5 Idrija 

ID 

št. 
Ime območja Pravna podlaga Status območja 

879 Zgornja Idrijca 

Odlok o razglasitvi krajinskega parka 

Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 

37/95, 36/14, 52/16 in 62/18) 

krajinski park 

138 

Gor. Kanomlja - Izvir v 

bližini Šinkovčeve jame 

in jama nad izvirom 

Odlok o razglasitvi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ter naravnih 

znamenitosti na območju Občine Idrija 

(Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list 

RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) 

naravni spomenik 

136 
Gor. Kanomlja - Ponor 

s sotesko v Klamah, 

Odlok o razglasitvi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ter naravnih 

znamenitosti na območju Občine Idrija 

(Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list 

RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) 

naravni spomenik 

91 Del porečja Govškarce. 
Odlok o zavarovanju dela porečja 

Govškarce (Uradni list SRS, št. 25/89) 
naravni spomenik 

142 Idrijske Krnice - 

Jelenk 

Odlok o razglasitvi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ter naravnih 

znamenitosti na območju Občine Idrija 

(Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list 

RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) 

naravni spomenik 

 

3.2.1.2. OBMOČJA NATURA 2000 

Območje Natura 2000 je del omrežja Natura 2000. To je območje, ki je na ozemlju EU in je 

pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih 

vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU. Omrežje Natura 

2000 je sestavljeno iz dveh tipov območij: Posebna območja varstva (POV), katera opredeljuje 

Direktiva o pticah in Posebna ohranitvena območja (POO), katera opredeljuje Direktiva o 

habitatih.  

Obravnavane spremembe in dopolnitve SD OPN5 Idrija potekajo v vplivnem območju treh 

Območjih Natura, ki so navedena spodaj in prikazana v Prilogi B-4 
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Preglednica 11: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi v Natura 2000 območjih na območju sprememb in 

dopolnitev SD5 OPN Idrija 

Ime 

območja 

Ime vrste 

(slovensko 

ime) 

Ime vrste 

(latinsko ime) 

EU 

koda 

vrste 

Habitatni tipi 

EU 

Koda 

HT 

Koda 

Physis 

POO Idrijca 

s pritoki 

(SI3000230) 

navadni koščak Austropotamobius 

torrentium 
1093 Alpske reke in zelnata 

vegetacija vzdolž 

njihovih bregov 

 

3220 

 

 

24.2 
pohra Barbus meridionalis 1138 

grba Barbus pebejus 1137 

kapelj Cottus gobio 1163 

blistavec Leuciscus souffia 1131 Alpske reke in lesna 

vegetacija s sivo vrbo 

(Salix eleagnos) vzdolž 

njihovih bregov 

3240 24.2 
vidra Lutra lutra 1355 

kranjski jeglič Primula carniolica 4108 

soška postrv Salmo marmoratus 1107 

POO 

Trnovski 

gozd – 

Nanos 

(SI300255) 

ozki vrtenec  

 

Vertigo angustior 

 
1014 

Sestoji navadnega 

brina (Juniperus 

communis) na suhih 

traviščih na 

karbonatih 

5130 /31.88 strašničin 

mravljiščar  

 

Phengaris teleius 

 1059 

močvirski 

cekinček 

Lycaena dispar 
1060 Alpinska in 

subalpinska travišča 

na karbonatnih tleh 

6170 36.41 
travniški 

postavnež 

Euphydryas aurinia 
1065 

črtasti 

medvedek 

Callimorpha 

quadripunctaria 
1078* 

Vrstno bogata travišča 

s prevladujočim 

navadnim volkom 

(Nardus stricta) na 

silikatnih tleh v 

montanskem pasu (in 

submontanskem pasu 

v celinskem delu 

Evrope) 

6230* 36.31 

alpski kozliček Rosalia alpina 

1087* 

bukov kozliček Morimus funereus 1089 Vzhodna 

submediteranska suha 

travišča 

(Scorzoneretalia 

villosae) 

 

62A0 

 

34.75 

primorski 

koščak 

Austropotamobius 

pallipes 
1092 

navadni koščak Austropotamobius 

torrentium 
1093* 

Travniki s 

prevladujočo stožko 

(Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali 

glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

6410 37.31 
soška postrv Salmo marmoratus 

1107 

kapelj Cottus gobio 1163 Nižinske in montanske 

do alpinske hidrofilne 

robne združbe z 

visokim steblikovjem 

6430 37.7 
veliki pupek  Triturus carnifex 

1167 
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Ime 

območja 

Ime vrste 

(slovensko 

ime) 

Ime vrste 

(latinsko ime) 

EU 

koda 

vrste 

Habitatni tipi 

EU 

Koda 

HT 

Koda 

Physis 

človeška ribica  

 

Proteus anguinus 

 
1186* 

Nižinski ekstenzivno 

gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba 

officinalis) 

6510 38.2 hribski urh  

 

Bombina variegata 

 1193 

laška žaba  

 

Rana latastei 

 
1215 

Gorski ekstenzivno 

gojeni travniki 
6520 38.31 

mali podkovnjak  

 

Rhinolophus hipposideros 

 
1303 

veliki 

podkovnjak  

 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

1304 Srednjeevropska 

karbonatna melišča v 

submontanskem in 

montanskem pasu 

8160* 61.31 
južni 

podkovnjak  

 

Rhinolophus euryale 

 1305 

ostrouhi netopir  

 

Myotis blythii 

 
1307 

Karbonatna skalnata 

pobočja z vegetacijo 

skalnih razpok 

8210 62.1 širokouhi 

netopir  

 

Barbastella barbastellus 

 1308 

dolgokrili 

netopir  

 

Miniopterus schreibersi 

 1310 

Jame, ki niso odprte 

za javnost 
8310 65 

dolgonogi 

netopir  

 

Myotis capaccinii 

 1316 

veliki navadni 

netopir  

 

Myotis bechsteini 

 1323 
Javorovi gozdovi 

(Tilio-Acerion) v 

grapah in na 

pobočnih gruščih 

9180* 41.4 

volk  

 

Canis lupus 

 
1352* 

rjavi medved  

 

Ursus arctos 

 
1354* Ilirski bukovi gozdovi 

(Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 

 

 

91K0 

41.1C 
ris Lynx lynx 

 
1361 

Bertolonijeva 

orlica 

 

Aquilegia bertolonii 

1474 
Gozdovi s 

prevladujočima 

vrstama Quercus ilex 

in Quercus 

rotundifolia 

9340 45.3 
primorska 

košeničica 

 

Genista holopetala 

 1547 

lepi čeveljc  

 

Cypripedium calceolus 

 
1902 

Kisloljubni smrekovi 

gozdovi od 

montanskega do 

alpinskega pasu 

(Vaccinio-Piceetea) 

9410 42.2 Loeselova 

grezovka 

Liparis loeselii 

 1903 
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Ime 

območja 

Ime vrste 

(slovensko 

ime) 

Ime vrste 

(latinsko ime) 

EU 

koda 

vrste 

Habitatni tipi 

EU 

Koda 

HT 

Koda 

Physis 

močvirski krešič  

 

Carabus variolosus 

 
4014 

(Sub-)mediteranski 

gozdovi črnega bora 
9530* 42.61 

drobnovratnik Leptodirus hochenwarti 

 
4019 

Zoisova 

zvončica 

 

Campanula zoysii 

 4071 

Scopolijev 

repnjak 

 

Arabis scopoliana 

 4089 

kranjski jeglič  

 

Primula carniolica 

 
4108 

rebrinčevolistna 

hladnikija 

 

Hladnikia pastinacifolia 

 4117 

POO 

Jama v 

Globinah 

(SI3000081) 

   Jame, ki niso odprte 

za javnost 
8310 65 

 

3.2.2 DRUGA OBMOČJA S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM 

3.2.2.1. NARAVNE VREDNOTE 

Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug 

vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega 

območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, 

minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, 

soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, 

slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, 

njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (4. 

člen ZON). 

Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega pomena (NVLP). Zvrsti naravnih 

vrednot se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti značilnosti 

naravnih pojavov in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so: geomorf - geomorfološka 

površinska naravna vrednota, geomorfp - geomorfološka podzemeljska naravna vrednota, geol - 

geološka naravna vrednota, hidr - hidrološka naravna vrednota, bot - botanična naravna 

vrednota, zool - zoološka naravna vrednota, ekos - ekosistemska naravna vrednota, drev - 

drevesna naravna vrednota, onv - oblikovana naravna vrednota. 
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Na območju SD5 OPN Idrija se nahaja 11 naravnih vrednot, ki so navedena v spodnji preglednici 

in prikazana v Prilogi C4-B. 

Preglednica 12: Naravne vrednote na območju SD OPN5 Idrija. 

EVID 

ŠT. 

IME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

1003 Matjaževe kamre - 

stena 

Stena z jamskimi vhodi na levem bregu Sovre dolvodno 

od Sopota 

GEOMORF, (GEOMORFP) državni 

108 Smrekova draga Mrazišče z vegetacijskim obratom na Trnovskem gozdu BOT, EKOS, GEOMORF državni 

115 Jelenk Vrh in zgornja pobočja Jelenka, rastišče idrijskega jegliča 

(Primula x venusta) 

GEOMORF, BOT državni 

41 Divje jezero Izvirno kraško jezero, vokliški izvir, prelom in nariv HIDR, GEOMORF, GEOL, 

BOT, ZOOL 

državni 

236 Poljanska Sora Vodotok v Poljanski dolini HIDR, GEOMORF lokalni 

75 Idrijca s pritoki Idrijca s pritoki, levi pritok Soče HIDR, GEOMORF, BOT, 

ZOOL 

državni 

176 Golaki Vrh in greben s travišči in ruševjem ter pobočja z dobro 

ohranjenimi bukovimi sestoji pragozdnega značaja na 

Trnovskem gozdu 

BOT državni 

321 Trebuša - dolina Dolina Trebuše, rastišča kranjskega jegliča (Primula 

carniolica) in blagayevega volčina (Daphne blagayana) 

GEOMORF, (BOT), (HIDR) državni 

750 Ledenica Udorna vrtača z mraziščem in vegetacijskim obratom na 

Trnovskem gozdu 

GEOMORF, BOT lokalni 

1340 Klavžarica - dolina Dolina Klavžarice, levega pritoka Kanomljice, s sotesko in 

tektonskim oknom 

GEOMORF, GEOL, (HIDR) državni 

1330 V Klamah - ponor in 

soteska 

Ponor v strugi Kanomljice, občasno suha soteska in izvir 

pri Šinkovčevi žagi 

GEOMORF, HIDR državni 

4434 Kozji rob - 

nahajališče fosilov 

Nahajališče triasnih megalodontidnih školjk in locus 

typicus na Kozjem robu 

GEOL državni 

4682 Globine Dolina z izviri in ponikvami, kakih 350 m južno od 

Ledinskega razpotja 

HIDR, GEOMORF lokalni 

4591 Oblakov vrh Preval med dolino Hotenje in Kanomljice, os idrijskega 

preloma 

GEOMORF, GEOL lokalni 

4588 Vojščica - skalni 

samotarji 

Območje skalnih samotarjev na Vojskem, rastišča 

kranjskega jegliča (Primula carniolica) 

GEOMORF, BOT lokalni 

4670 Kanji Dol - široka 

dolina - kraška 

kotanja 

Kraška kotanja (dol) na Javorniku med Kanjim Dolom in 

široko dolino 

GEOMORF, BOT lokalni 

4613 Kanomeljsko trojno 

tektonsko okno 

Trojno tektonsko okno s tremi v prostoru zaključenimi 

narivnicami, ki strukturno ločijo štiri narivne enote 

GEOL lokalni 

4642 Pevc - tektonska krpa Tektonska krpa v dolini Idrijce GEOL lokalni 

4722 Potočna Mokrišče v Idrijskem Logu EKOS lokalni 

4724 Žakljevi lazi - stene Prepadne stene na vzhodnih pobočjih Javornika GEOMORF lokalni 

4644 Idrijsko rudišče Idrijsko živosrebrno rudišče z vhodi v rudnik GEOL državni 

4589 Vojsko - nahajališče 

fosilov 

Izdanki lumakel triasnih (karnijskih) školjk na Vojskem GEOL lokalni 

4594 Trohova ravan Obsežna suha dolina jugovzhodno od Planine na 

Vojskem 

GEOMORF, BOT lokalni 

4725 Spodnje Lome - 

Podjesen - kras 

Zakriti kras s kraškimi oblikami, nastalimi s spiranjem manj 

prepustnega pokrova v zakrasele apnence v podlagi 

GEOMORF, HIDR, BOT, 

ZOOL 

lokalni 

4503 Kanomljica s pritoki Kanomljica, levi pritok Idrijce s pritoki HIDR državni 
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EVID 

ŠT. 

IME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

4580 Vojsko - luža pri 

Žgavcu 

Kal na Vojskem EKOS lokalni 

4501 Zala Desni pritok Idrijce HIDR, EKOS državni 

4502 Nikova Ohranjeni del Nikove, levega pritoka Idrijce HIDR državni 

4757 Anžičkove in 

Pagonove ponikve 

Ponikve južno od Godoviča, levo od poti v Novi Svet HIDR, GEOMORF lokalni 

4633 Kendove robe Skalnata severovzhodna pobočja Kendovega vrha, 

rastišče idrijskega jegliča (Primula x venusta) 

BOT, ZOOL lokalni 

4637 Kobalove planine 1 Vrh in severozahodna pobočja Kobalove planine, rastišče 

kranjskega jegliča (Primula carniolica) 

BOT lokalni 

4718 Česnik - sestoj tise Sestoj tise v Grapi severno od domačije Česnik zahodno 

od Godoviča 

EKOS lokalni 

4734 Babja rupa Ponikalnica v vrtači, južno od Govejka HIDR, GEOMORF lokalni 

4737 Ponikve pri Govejku Ponikve pri Govejku HIDR, GEOMORF lokalni 

4649 Mrzli dol pri Črnem 

Vrhu 

Uvala v dnu suhega dola med Javornikom in Križno goro 

vzhodno od Črnega Vrha 

GEOMORF, BOT lokalni 

4595 Poncale Manjša uvala zahodno od Loga pri Planini na Vojskem GEOMORF, HIDR lokalni 

4620 Hleviška planina Botanična lokaliteta na severnih pobočjih Hleviške planine BOT lokalni 

4689 Mrzli vrh Vrhovi in pobočja Mrzlega vrha s travišči, rastišče brstične 

lilije (Lilium bulbiferum) in kranjske linije (Lilium 

carniolicum) 

BOT lokalni 

4692 Idrijski Log - Mlake Območje vlažnih travnikov ob potoku Mlaka in obmožje 

ponikev v Idrijskem Logu 

GEOMORF, HIDR, EKOS lokalni 

4596 Trovtnarska raven Dolina med Škratovšami in Korpcijo na Vojskem GEOMORF, HIDR lokalni 

4694 Javornik Vrh in pobočja Javornika s travišči, rastišče košutnika 

(Gentiana lutea) 

GEOMORF, BOT, ZOOL lokalni 

4630 Lepi dol Kraška kotanja (dol) na Križni gori GEOMORF lokalni 

4618 Kal pri Gregorcu Kal v Zadlogu EKOS lokalni 

3589 Pod Šinkovcem - 

nahajališče fosilov 

Bogato nahajališče zgornjetriasnih fosilov nad Majnikom 

v Idrijski Beli 

GEOL lokalni 

4619 Zadlog - ponikalnica 

in Štefkove ponikve 

Ponikalnica in ponori na kraškem polju Zadlog GEOMORF, HIDR, EKOS lokalni 

3598 Sončni rob Severno obrobje Trnovskega gozda, alpska flora BOT lokalni 

3608 Bevkovo tektonsko 

okno 

Trojno tektonsko okno v dolini Nikove, eocenske flišne 

plasti in spodnjekredni apnenec 

GEOL državni 

3609 Bratuževo tektonsko 

okno 

Dvojno tektonsko okno južno od domačije Bratuž v 

Bratuževi grapi 

GEOL državni 

4180 Putrihove stene Strma pobočja in previsne stene na Trnovskem gozdu BOT, GEOMORF lokalni 

8668 Kobalove planine 2 Vrh in severozahodna pobočja Kobalove planine, rastišče 

kranjskega jegliča (Primula carniolica) 

BOT lokalni 

8669 Sivka Vrhovi in pobočja Sivke s travišči, rastišče brstične lilije 

(Lilium bulbiferum) in kranjske linije (Lilium carniolicum) 

BOT lokalni 

8670 Kovk Vrhovi in pobošja Kovka s travišči, rastišče brstične lilije 

(Lilium bulbiferum) in kranjske linije (Lilium carniolicum) 

BOT lokalni 

3517 Belca - dolina Dolina Belce , desnega pritoka Idrijce HIDR, GEOMORF, GEOL, 

BOT, ZOOL, EKOS 

državni 

3359 Strug Ozka dolina Idrijce med Fežnerjem in Podrotejo, rastišče 

Kranjskega jegliča (Primula carniolica), dobro ohranjen 

termofilni bukov gozd (gozdni rezervat) 

BOT lokalni 
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EVID 

ŠT. 

IME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

3535 Črna draga Kraška depresija, mrazišče na Trnovskem gozdu, ledeniški 

drobir 

GEOMORF, GEOL lokalni 

3541 Idrijca - dolina Dolina Idrijce, levega pritoka Soče GEOMORF, HIDR, BOT, 

EKOS 

državni 

3211 Medvedje Brdo - 

nahajališče fosilov 

Odtisi triasnih živali na Medvedjem Brdu nad Godovičem GEOL državni 

3575 Krekovše - 

nahajališče fosilov 

Bogato nahajališče triasnih megalodontidnih školj, 

bioherme v karnijskih plasteh severozahodno od Krekovš 

GEOL državni 

3600 Strug - tektonsko 

okno 

Enojno tektonsko okno v dolini Idrijce GEOMORF, GEOL državni 

3885 Hudournik Vrh in severna pobočja Hudournika, vrha severozahodno 

od Vojskega, rastišče kranjskega jegliča (Primula 

carniolica) 

BOT, GEOMORF, EKOS lokalni 

3583 Mali Govci - sestoj 

črnega bora 

Avtohtoni sestoj črnega bora na Malih Govcih EKOS lokalni 

3603 Suha Idrijca Soteska in grapa Črnega potoka, desnega pritoka Idrijce GEOMORF državni 

3606 Tratnik - usadi Golice triasnih (karnijskih) klastičnih kamnin, nahajališče 

školjke Myophoria kefersteini in Pachicardia rugosa ob 

cesti Tratnik - Kramaršca 

GEOL lokalni 

3607 Vrtači pod 

Petelinovim vrhom 

Mrazišči severno od Golakov BOT, DREV lokalni 

2982 Malo polje Kraška uvala Malo polje na Trnovskem gozdu GEOMORF lokalni 

3711 Trebuščica Najdaljši levi pritok Idrijce v dolini Trebuša HIDR, GEOMORF, BOT, 

EKOS 

državni 

3712 Gačnik Potok Gačnik, desni pritok Trebuščice, s slapovi in profili 

zgornjetriasnih kamnin ter fosilnimi školjkami Myophora 

in Pachycardia, fosilnim kamnovrtom Solenomorpha ter 

močvirnimi travniki v zgornjem toku 

HIDR, GEOMORF, BOT, 

GEOL 

državni 

3509 Bedrova grapa Profil karnijskih plasti s fosili in sedimentološkimi 

posebnostmi, rastišče vseh treh vrst jegličev, grapa 

desnega pritoka Idrijce 

HIDR, GEOMORF, BOT, 

GEOL 

državni 

3545 Tratnikovi usadi Usadi pod Tratnikom - zgornje triasne kamnine (jaspis) GEOL, GEOMORF državni 

3350 Zadlog Kraško polje v Zadlogu GEOMORF, BOT lokalni 

3530 Bukov vrh Bukov sestoj s pragozdnim značajem na severnem 

obrobju Trnovskega gozda (gozdni rezervat) 

EKOS lokalni 

3549 Kramaršca Soteska Idrijce, stičišče 4 grap, slapovi, najzahodnejši 

izdanek magmatskih kamnin v Sloveniji, rastišče idrijskega 

jegliča (Primula x venusta) 

GEOMORF, HIDR, GEOL, 

BOT 

državni 

 

3.2.2.2. EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. člen ZON-

UPB2). 

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) določa 

ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 
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ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov 

na teh območjih. 

Ekološko pomembna območja glede na 32. člen ZON so: 

1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati 

ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno 

pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb, ali ki drugače prispevajo k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 

naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja 

uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 

3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 

4. Selitvene poti živali. 

5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst. 

Na območju SD5 OPN Idrija se nahajajo 9 EPO območja. Navedena so v spodnji preglednici in 

prikazana v Prilogi C4-B. 

Preglednica 13: Seznam EPO na območju SD OPN5 Idrija. 

ID IME KRATEK OPIS 

58600 Jama v Globinah Poševna vodna jama v Ledinah nedaleč od Spodnje Idrije. 

Jama je 192 metrov dolga in 52 metrov globoka. Varovano 

območje obsega tudi predel ob vhodu. 

57600 Ukovnik Vodna jama s podzemskim tokom v bližini Spodnje Idrije. 

Poševna jama s tremi sifoni je občasen bruhalnik. Jama 

ima bogato jamsko favno. Dolga je 400 metrov in globoka 

140 metrov. Vhod leži na desnem bregu Idrijce ob glavni 

cesti Spodnja Idrija – Tolmin. 

57400 Kendove robe Kendove robe so hriboviti svet nad Idrijco v bližini Spodnje 

Idrije Skalnata osojna pobočja Kendovega vrha so rastišča 

kranjskega jegliča. 

58200 Jelenk Jelenk je 1107 m visok vrh nad Spodnjo Idrijo. Strma 

dolomitna pobočja na severni strani ter travnate površine 

na samem vrhu so rastišče kranjskega jegliča, avriklja in 

njunega križanca idrijskega jegliča. 

57800 Jama pod Lešetnicami Izvirna vodoravna, 73 metrov dolga in 4 m globoka jama 

pri Jeličnem vrhu nedaleč od Idrije. Je življenjski prostor 

endemične vrste dvojnonog Haasia largescutata idriense. 

56700 Idrijca s pritoki Reka Idrijca z nekaterimi pritoki na območju med Idrijo in 

izlivom v Sočo. Idrijca je vodnata predalpska reka z 

neenakomernim strmcem, kar se odraža v menjavanju 

brzic in umirjenih predelov s prodišči. Njene bregove 

porašča značilna obrečna vegetacija. Je življenjski prostor 

ogroženih vrst rib (kot so: soška postrv, blistavec, kapelj..), 

navadnega koščaka in kranjskega jegliča. 
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ID IME KRATEK OPIS 

38700 Jama na Pucovem kuclu Vodoravna jama na vzpetini Zavratec južno od Podklanca, 

pomembna zaradi jamske favne. Območje obsega tudi 

gozdnat pas okoli jame. Jamsko favno ogroža 

nenadzorovano nabiranje jamskih hroščev. Jami 

Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah in Matjaževe 

kamre sta pomembni prezimovališči netopirja malega 

podkovnjaka. Območje obsega tudi odsek reke Sovre, ki 

je habitat raka navadnega koščaka. 

59600 Kanomljica s pritoki 

Kanomljica je levi pritok Idrijce, ki zbira pritoke iz grap 

Vojskarske in Krniške planote. Je življenjski prostor 

endemične vrste ribe - soške postrvi in raka navadnega 

koščaka. 

51300 Trnovski gozd - Nanos Globoki kras s številnimi jamami in brezni ter ostanki 

ledeniškega delovanja. Specifične geomorfološke in 

klimatske razmere ter antropološki dejavniki pogojujejo 

obstoj različnih habitatnih tipov območja. Območje 

porašča velika sklenjena gozdna površina, ki je življenjski 

prostor in selitveni koridor velikih zveri (medved, volk in 

ris). V vršnih delih ter na južnih in zahodnih obronkih so 

obsežna travišča s pestro floro, med katerimi so tudi redke 

in ogrožene rastlinske vrste kot npr. Ranunculus wraberi 

(R), Arabis scopoliana (R) ter endemita Hladnikia 

pastinacifolia (R) in Campanula marchesettii. Tu živi tudi 

pet endemičnih vrst stenic kot npr. Nanosius chloroticus, 

ki ima tu locus typicus. V strmem predelu s prepadnimi 

stenami na zahodnih obronkih Nanosa dobro uspeva 

črnika, ki sodi med ogrožene vrste hrastov pri nas (R). 

Ugodni rastiščni pogoji omogočajo rast še drugim 

mediteranskim vrstam, ki skupaj z črniko gradijo združbo 

Orno-Quercetum ilicis sub.cotinetosum. Združba daje 

videz mediteranske makije in predstavlja ekstrazonalen 

fragment te sicer prave mediteranske združbe. Gozdovi, 

travišča in skalne stene so tudi življenjski prostor različnih 

vrst ptic, med katerimi so nekatere zelo redke in ogrožene, 

npr. planinski orel, divji petelin, hribski škrjanec. 

80000 

Osrednje območje 

življenjskega prostora 

velikih zveri 

Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 

rjavega medveda, volka in risa obsega Trnovski gozd, 

Nanos, Hrušico, Krimsko hribovje in Menišijo, Javornike, 

Snežnik, Bloke, zahodni del Suhe Krajine, celotno območje 

Kočevske vse do Kolpe in zahodni del Bele Krajine. Večji 

del tega prostora prekrivajo gozdovi, ki tvorijo največje 

sklenjeno območje gozda pri nas. Najbolj razširjen gozdni 

habitatni tip v tem prostoru so Ilirsko – bukovi gozdovi. 

Poleg velikih zveri so najbolj razširjene živalske vrste 

vezane na gozdni in obgozdni prostor iz naslednjih 
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ID IME KRATEK OPIS 

skupin: netopirji, ptice, hrošči in metulji. Ker se osrednje 

območje življenjskega prostora velikih zveri pretežno 

prekriva z osrednjim dinarskim krasom, so za ta prostor 

značilne tudi jamske živali iz kraškega podzemlja. 

 

3.2.2.1. OBMOČJA PRIČAKOVANIH NARAVANIH VREDNOT 

Na območju SD5 OPN Idrija se nahajata dve območji pričakovanih naravnih vrednot. Idrijska 

prelomna cona, ki prečka območje občine v smeri severozahod jugovzhod in Visoki kras, katerega 

obronki segajo preko zahodne meje občine. 

3.2.2.2. KULTURNA DEDIŠČINA 

Enote kulturne dediščine na območju Občine Idrija so prikazane na sliki spodaj. 

 

Slika 2: Prikaz območij kulturne dediščine v občini Idrija 
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3.3 POVZETEK VELJAVNIH PRAVNIH REŽIMOV NA VAROVANIH 

OBMOČJIH ALI NJIHOVIH DELIH 

3.3.1 PRAVNI REŽIMI IN VARSTVENE USMERITVE 

3.3.1.1. ZAVAROVANA OBMOČJA IN OBMOČJA PREDLAGANA ZA 

ZAVAROVANJE 

 

Krajinski park je v 71. členu ZON opredeljen kot območje s poudarjenim kakovostnim in 

dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. 

Krajinski park Zgornja Idrijca  

Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca Odloku o razglasitvi krajinskega parka 

Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16 in 62/18) določa naslednje prepovedi: 

– izvajanje obsežnejših zemeljskih del (poglabljanje, izravnavanje, odkopavanje, lomljenje in 

gospodarsko izkoriščanje rudnin)  

– izvajanje večjih regulacij in večjih gradbenih del v strugah vodotokov s posledico večje 

spremembe vodnega režima ali spremembe struge  

– gradnja javnih cest, ki niso neobhodne za razvoj oziroma ohranitev poseljenosti območja parka  

– novogradnje objektov, možne so le: nadomestitve, adaptacije in prenove, gradnja novih 

objektov v okviru obstoječih domačij in gradnja objektov v območjih, določenih za bivanje ter za 

oddih in rekreacijo  

– nabiranje rastlin ali njihovih delov v komercialne namene  

– loviti in nabirati živali razen ribolova in lovskega gospodarjenja  

– prekomerno povzročanje hrupa,  

– prepovedano je onesnaževanje vseh vrst. 

 

Naravni spomenik 

Naravni spomenik je v 64. členu ZON opredeljen kot območje, ki vsebuje eno ali več naravnih 

vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.  

Na območju naravnega spomenika je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko 

poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje 

tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 

Na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca se nahajajo naslednji naravni spomeniki: 

 

. "Bedrova grapa" (inv. št. 2)  

– gradbena déla vseh vrst,  

– postavljanje ali polaganje površinskih kablov,  
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– jemati kamninske vzorce, opravljati vrtanja in druge posege,  

– povzročati vibracije in eksplozije,  

– postavljanje vsakovrstnih reklam in napisov,  

– zakrivanje ali kvarjenje vedut,  

– športne dejavnosti, ki imajo na naravno dediščino škodljiv vpliv,  

– zasipavati geološke profile in golice,  

– kakorkoli onesnaževati vodo,  

– omejevati dostop do vode,  

– posegati v obrežno vegetacijo  

– odvzemati prod, pesek ali mivko z obrežja, prodišča ali dna struge,  

– vsako poseganje na rastišču,  

– spreminjanje kulture rastišča,  

– trgati cvetje, izkopavati, nabirati, sekati, poškodovati ali lomiti rastline,  

– nabirati semena in plodove rastlin, ki so pod posebnim varstvom,  

– spreminjati rastlinsko strukturo in mikroklimatske značilnosti biotopa ter vnašanje alohtonih vrst,  

– krmljenje divjadi,  

– pašništvo,  

– gibanje izven obstoječih poti,  

2. "Divje jezero" (inv. št. 10)  

poleg prepovedi pri "Bebrovi grapi" veljajo še prepovedi:  

– vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje živalim,  

– loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali,  

– spreminjati sestavo biocenoze z naseljevanjem vrst  

– približevati se gnezdiščem, jih uničevati, poškodovati, osvetljevati, kakor tudi prostore, kjer se 

živali hranijo, zadržujejo in razmnožujejo,  

– kakršnokoli zakrivanje ali zapiranje vhoda v jamo,  

– poseganje v estetsko podobo neposredne okolice jame,  

– spreminjanje vegetacijske združbe v neposredni okolici jame,  

– obiskovanje jame razen v raziskovalne namene,  

– gradnja poti,  

– loviti in nabirati jamske živali,  

3. "Jama nad Kobilo" (inv. št. 20)  

4. "Kramaršca" (inv. št. 28)  

veljajo enake prepovedi kot pri naravnih spomenikih "Bedrova grapa" in "Divje jezero",  

5. "Suha Idrijca" (inv. št. 39)  

– postavljanje in polaganje vseh vodov,  

– jemati kamninske vzorce, opravljati vrtanja in druge posege,  

– povzročanje vibracij in eksplozij,  

– postavljanje reklamnih in drugih tabel, znamenj ali svetlobnih napisov,  

– zakrivanje značilnih pogledov  

– športne dejavnosti, ki imajo na naravno dediščino škodljiv vpliv (plezanje po stenah),  

– kakršnokoli onesnaževanje vode  

– posegati v obrežno vegetacijo,  

– odvzemati pesek, prod ali mivko z obrežja, prodišča ali dna struge,  

6. "Vrtači pod Petelinovim vrhom" (inv. št. 42)  

– postavljanje ali polaganje površinskih energetskih kablov,  
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– jemati kamninske vzorce, opravljati vrtanja in druge posege,  

– povzročanje vibracij in eksplozij,  

– postavljanje reklamnih tabel, znamenj ali svetlobnih napisov,  

– zakrivanje značilnih razgledov,  

– športne dejavnosti, ki imajo na naravno dediščino škodljiv vpliv,  

– vsako poseganje na rastišču,  

– spreminjati kulturo rastišča, – trgati cvetje, izkopavati, nabirati, poškodovati, lomiti rastline,  

– nabirati semena in plodove rastlin, ki so pod posebnim varstvom,  

– sekati, obsekavati, lomiti, ruvati ali kako drugače uničevati drevesa, grmovje in zelišča ter njihove 

dele,  

– spreminjati obstoječo rastlinsko strukturo, zastopnost ali osončenost rastišča,  

– v gozdni ekosistem vnašati alohtone vrste,  

– obešati ali pritrjevati tuja telesa oziroma konstrukcije na deblo ali ostale rastlinske dele,  

– krmljenje divjadi in postavljanje solnic, – gradnja obor za divjad,  

– hoja izven poti,  

– zatiranje škodljivcev s kemičnimi sredstvi,  

– pašništvo,  

– nabiranje gozdnih sadežev in povzročanje hrupa. Izjemoma je pri vseh prepovedih po 

predhodnem soglasju pristojne varstvene službe možno manjše odstopanje. 

 

3.3.1.2. POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA NATURA 2000 

Za posebna varstvena območja, določena z Uredba o 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). Z navedeno uredbo so podane tudi splošne varstvene 

usmeritve: 

Na Natura 2000 območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 

• ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih 

vrst; 

• ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin  habitatnih tipov, njihove 

specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; 

• ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 

habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 

razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje 

živali; 

• ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča 

ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo 

vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 

njihove habitate čim manjši.  

 

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 

življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se: 
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• živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada 

ali v čim manjši meri sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo 

umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja 

negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,  

• rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge 

oblike razmnoževanja. 

Na Natura 2000 območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 

organizmov. 

Varstvene usmeritve za posamezno kvalifikacijsko vrsto in habitatne tipe so navedene v poglavju 

3.1.2. 

3.3.1.3. NARAVNE VREDNOTE 

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03) določa zvrsti naravnih vrednot, 

način opredeljevanja naravnih vrednot po zvrsteh, podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih 

vrednot na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena, varstvene in razvojne usmeritve 

ter druga pravila ravnanja za varstvo naravnih vrednot. 

Varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote so usmeritve za posege in dejavnosti človeka 

na naravni vrednoti in na območju, ki je z naravno vrednoto vidno ali funkcionalno povezano (v 

nadaljnjem besedilu: območje vpliva na naravno vrednoto), z namenom, da se naravna vrednota 

ohranja. (4. člen Uredbe). 

3.3.1.4. OBMOČJA PRIČAKOVANIH NARAVANIH VREDNOT 

V skladu z 74.členom ZON je vsak, ki izvaja poseg ali dejavnost, med katero je prišlo do najdbe 

minerala ali fosila, mora začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti 

organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 

2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) določa,, da mora vsak, ki odkrije del 

narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame dolžan o tem obvestiti Inštitut 

za raziskovanje krasa ZRC SAZU. 

3.3.1.5. EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 

V skladu z 32. členom ZON vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene 

usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst 

ter njihovih habitatov ter zagotavlja varstvo ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva 
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naravnih vrednot na podlagi ZON. Varstvo ekološko pomembnih območij se zagotavlja tudi z 

ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi ohranitvi.  

Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v uredbi o ekološko 

pomembnih območjih in v aktih, izdanih na podlagi ZON-a, se upoštevajo pri urejanju prostora 

in rabi naravnih dobrin. 

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) 

podrobneje definira kriterije določitve EPO in v 5. členu določa, da se pri izvajanju posegov in 

dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi 

ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.  

Varstvene usmeritve za ohranjanje ekološko pomembnih območij se določajo na osnovi 

varstvenih ciljev za ohranjanje habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, 

ki so določeni v predpisih iz drugega odstavka 3. člena te uredbe ter programih, strategijah in 

načrtih s področja ohranjanja narave, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada 

Republike Slovenije. 

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s 

predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in 

dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost 

habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost 
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habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali 

dejavnostjo prekinjena. 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo 

vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 

njihove habitate čim manjši. 

 

3.4 PODATKI O PRIDOBITVI NARAVOVARSTVENIH SMERNIC OZIROMA 

STROKOVNIH PODLAG IN STOPNJA UPOŠTEVANJA V PLANU, ZLASTI 

GLEDE OMILITVENIH UKREPOV 

3.4.1 NARAVOVARSTVENE SMERNICE 

Naravovarstvene smernice niso bile pridobljene. ZRSVN se je do SD OPN5 Idrija opredelil v 

mnenju št. 5-III-18/2-O-19/ACG. 

 

3.5 PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE PROSTORA 

Prikaz dejanske rabe prostora na območju SD5 OPN Idrija je v Prilogi C-1. 

3.6 VRSTE IN HABITATNI TIPI, ZA KATERE JE NATURA OBMOČJE 

DOLOČENO, VKLJUČNO S PODATKI, NAVEDENIMI V STANDARDNEM 

OBRAZCU ZA PODATKE O NATURA OBMOČJU 

Strokovna podlaga za določitev naravovarstvenega pomena območja so SDF (Standard Data 

Form) obrazci. V njih je podana naravovarstvena presoja posameznega območja za posamezno 

kvalifikacijsko vrsto oz. habitatni tip tega področja. Ocenjevalna lestvica je sledeča: 

 

Globalni pomen območja za preživetje vrste: A – bistven, B – zelo pomemben, C – pomemben.  

VPOP - Velikost in gostota populacije v območju (glede na celotno populacijo vrste v državi):  

A – več kot 15 %, B – od 2 do 15 %, C – od 0 do 2 %, D – neznačilno pojavljanje, R - redek.  

VOHR - Stopnja ohranjenosti: A – odlična stopnja ohranjenosti, B – dobra stopnja ohranjenosti, C 

– povprečna ali zmanjšana ohranjenost.  

VIZOL - Stopnja izolacije populacije: A – populacija je izolirana, B – populacija ni izolirana, ampak 

je na robu meje razširjenosti, C – populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti.  

VOC - Splošna ocena (»best expert judgement«): A – območje je bistveno za ohranjanje vrste, B 

– območje je zelo pomembno za ohranjanje vrste, C – vrsta se na območju nahaja, a ni 

pomembno za ohranjanje vrste, N – vrsta je prisotna, pomen območja še ni natančno ovrednoten, 

P – območje, kjer se vrsta lahko pojavlja.  
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Pri pticah so ponekod pri gostoti in velikosti populacije v oklepaju dopisane številčne ocene 

velikosti gnezdečih populacij (parov) za posamezno vrsto iz SDF obrazcev. 

 

V strokovnih podlagah je v izpisu standardnega obrazca za posamezno območje in njegove 

kvalifikacijske habitatne tipe navedeno sledeče: 

Reprezentativnost: A - odlična reprezentativnost, B - dobra reprezentativnost, C - značilna 

reprezentativnost, D - neznačilna prisotnost 

Relativna površina (površina habitatnega tipa na obravnavanem območju in deležu, ki ga 

predstavlja glede na celotno površino v državi): A - 100 %≥ p >15 %, B - 15 %≥ p > 2 %, C - 2 %≥ 

p > 0 % 

Ohranjenost: A - odlična stopnja ohranjenosti, B - dobra stopnja ohranjenosti, C - povprečna ali 

zmanjšana ohranjenost 

Splošna ocena: A - odlična vrednost, B - dobra vrednost, C - značilna vrednost 

 

Preglednica 14: Podatki za kvalifikacijske vrste iz SDF obrazca za POO Idrijca s pritoki (SI3000230) 

Vrsta Populacija Ocena območja 

Splošn

a 

ocena 

(VOC) 
EU Koda Latinsko ime vrste 

Slovensko ime 

vrste 

Gostota in 

velikost 

populacije 

(VPOP) 

Stop. 

ohranj. 

(VOHR) 

Stop. 

izolac. 

(VIZOL) 

1093 Austropotamobius 

torrentium 

navadni koščak 
B B A A 

1138 Barbus meridionalis pohra C B C A 

1137 Barbus pebejus grba B B C A 

1163 Cottus gobio kapelj C B C A 

1131 Leuciscus souffia blistavec C B C A 

11355 Lutra lutra vidra C C C C 

4108 Primula carniolica kranjski jeglič C A C C 

1107 Salmo marmoratus soška postrv A A C A 

 

 

 

Preglednica 15: Podatki za kvalifikacijske habitane tipe iz SDF obrazca za POO Idrijca s pritoki (SI3000230) 
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Ime HT EU Koda HT Reprezen-

tativnost 

Relativna 

površina 

Ohranjenos

t 

Splošna 

ocena 

Alpske reke in zelnata 

vegetacija vzdolž njihovih 

bregov 

3220 A B B B 

Alpske reke in lesna vegetacija s 

sivo vrbo (Salix eleagnos) 

vzdolž njihovih bregov 

3240 A B B B 

 

Preglednica 16: Podatki za kvalifikacijske vrste iz SDF obrazca za POO Trnovski gozd – Nanos 

(SI3000255) 

Vrsta Populacija Ocena območja 
Splošna 

ocena 

(VOC) 
EU Koda Latinsko ime vrste 

Slovensko ime 

vrste 

Gostota in 

velikost 

populacije 

(VPOP) 

Stop. 

ohranj. 

(VOHR) 

Stop. 

izolac. 

(VIZOL) 

1014 Vertigo angustior 

 

ozki vrtenec  

 
C C C C 

1059 Phengaris teleius 

 

strašničin 

mravljiščar  

 

C B C C 

1060 Lycaena dispar močvirski 

cekinček 
C B B B 

1065 Euphydryas aurinia travniški 

postavnež 
C C C C 

1078* Callimorpha 

quadripunctaria 

črtasti medvedek 
C B C C 

1087* Rosalia alpina alpski kozliček C B C B 

1089 Morimus funereus bukov kozliček C B C B 

1092 Austropotamobius pallipes primorski koščak C B C B 

1093* Austropotamobius 

torrentium 

navadni koščak 
C B C B 

1107 Salmo marmoratus soška postrv C A C A 

1163 Cottus gobio kapelj C B A A 

1167 Triturus carnifex veliki pupek  C B C B 

1186* Proteus anguinus 

 

človeška ribica  

 
C A A C 

1193 Bombina variegata 

 

hribski urh  

 
C B C C 

1215 Rana latastei 

 

laška žaba  

 
C B A C 

1303 Rhinolophus hipposideros 

 

mali podkovnjak  

 
C B C B 
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1304 Rhinolophus ferrumequinum 

 

veliki podkovnjak  

 
B B C B 

1305 Rhinolophus euryale 

 

južni podkovnjak  

 
B B B B 

1307 Myotis blythii 

 

ostrouhi netopir  

 
C A B C 

1308 Barbastella barbastellus 

 

širokouhi netopir  

 
C A C B 

1310 Miniopterus schreibersi 

 

dolgokrili netopir  

 
B B B B 

1316 Myotis capaccinii 

 

dolgonogi 

netopir  

 

C B B C 

1323 Myotis bechsteini 

 

veliki navadni 

netopir  

 

A A C B 

1352* Canis lupus 

 

volk  

 
B B A B 

1354* Ursus arctos 

 

rjavi medved  

 
B A A A 

1361 Lynx lynx 

 

ris 
C B A A 

1474 Aquilegia bertolonii Bertolonijeva 

orlica 

 

A A A A 

1547 Genista holopetala 

 

primorska 

košeničica 

 

A B A A 

1902 Cypripedium calceolus 

 

lepi čeveljc  

 
C A B B 

1903 Liparis loeselii 

 

Loeselova 

grezovka 
B B A B 

4014 Carabus variolosus 

 

močvirski krešič  

 
C A A B 

4019 Leptodirus hochenwarti 

 

drobnovratnik 
B A C A 

4071 Campanula zoysii 

 

Zoisova zvončica 

 
C A B B 

4089 Arabis scopoliana 

 

Scopolijev 

repnjak 

 

A A B A 

4108 Primula carniolica 

 

kranjski jeglič  

 
B A C A 

4117 Hladnikia pastinacifolia 

 

rebrinčevolistna 

hladnikija 

 

A A A A 

 

 

 

Preglednica 17: Podatki za kvalifikacijske habitane tipe iz SDF obrazca za POO Trnovski gozd – Nanos 

(SI3000255) 



Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD 

OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti – Dodatek za presojo sprejemljivosti plana na 

varovana območja 
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Ime HT EU Koda 

HT 

Reprezen-

tativnost 

Relativna 

površina 

Ohranjenost Splošna 

ocena 

Sestoji navadnega brina (Juniperus 

communis) na suhih traviščih na karbonatih 
5130 B C B B 

Alpinska in subalpinska travišča na 

karbonatnih tleh 
6170 A B A B 

Vrstno bogata travišča s prevladujočim 

navadnim volkom (Nardus stricta) na 

silikatnih tleh v montanskem pasu (in 

submontanskem pasu v celinskem delu 

Evrope) 

6230* B C B B 

Vzhodna submediteranska suha travišča 

(Scorzoneretalia villosae) 

 

62A0 
A B A A 

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia 

spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion caeruleae) 

6410 A B B B 

Nižinske in montanske do alpinske 

hidrofilne robne združbe z visokim 

steblikovjem 

6430 B C B B 

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

6510 B C B C 

Gorski ekstenzivno gojeni travniki 6520 B B B B 

Srednjeevropska karbonatna melišča v 

submontanskem in montanskem pasu 
8160* A B A A 

Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo 

skalnih razpok 
8210 A B A A 

Jame, ki niso odprte za javnost 8310 A  B A A 

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in 

na pobočnih gruščih 
9180* B C B B 

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 
91K0 A B B B 

Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus 

ilex in Quercus rotundifolia 
9340 C A B B 

Kisloljubni smrekovi gozdovi od 

montanskega do alpinskega pasu 

(Vaccinio-Piceetea) 

9410 A A A A 
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(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora 9530* A A A A 

 

Preglednica 18: Podatki za kvalifikacijske habitane tipe iz SDF obrazca za POO Jama v Globinah 

(SI3000081) 

Ime HT EU Koda 

HT 

Reprezen-

tativnost 

Relativna 

površina 

Ohranjenost Splošna 

ocena 

Jame, ki niso odprte za javnost 8310 B C A B 

 

3.7 MOREBITNI NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN USMERITVE, KI 

IZHAJAJO IZ NJIH 

Za območja Natura 2000 je v veljavi Operativni program upravljanja območij Natura 2000 v 

Sloveniji 2014-2020 (MOP, 2016), ki med drugim določa: 

• podrobne varstvene cilje in ukrepe za njihovo zagotavljanje na območjih Natura 

2000,  

• seznam načrtov rabe naravnih dobrin – planov, ki so lahko neposredno potrebni 

za varstvo območij Natura (gozdnogospodarski načrti, načrti lovišč in lovsko 

upravljavski načrti, načrti ribiških okolišev), 

• raziskovalne aktivnosti na področju bazičnih aplikativnih znanosti, ki so nujno 

potrebne za izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter 

habitatnih tipov, 

• monitoring kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov. 

Za območje Občine Idrija je v veljavi Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja 

Tolmin (2011-2020), v katerem so navedene konkretne varstvene usmeritve za gospodarjenje z 

gozdovi na kompleksnih območjih Nature 2000. Slednji so pripravljeni in usklajeni z 

Naravovarstvenimi smernicami za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij 

2011-2020, ki jih je pripravil ZRSVN. 

Področje upravljanja z vodami v Sloveniji urejata Načrt upravljanja voda na vodnem območju 

Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja 

za obdobje 2016–2021, ki med drugim obsegata varstvene usmeritve za upravljanje voda v 

varovanih območjih. Iz predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, so bili povzeti splošni cilji, ki so: 

ohranjanje biotske raznovrstnosti ter varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij. 

Cilj Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) (v nadaljevanju Direktiva o habitatih) je 

prispevati k zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov in 

prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic. Ukrepi, sprejeti na 

podlagi te direktive, so namenjeni vzdrževanju ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti 

naravnih habitatov in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v interesu Skupnosti. 
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V skladu s prvim odstavkom šestega člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) se na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je 

Natura območje opredeljeno, določijo varstveni cilji na Natura območjih z namenom ohranjati, 

vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju 

rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Če je na Natura območju več habitatov vrst ali 

habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, se upoštevajo med seboj usklajeni 

varstveni cilji. 

PUN v prilogi 6.1 določa varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na vsako vrsto oziroma habitatni 

tip na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o posebnih 

varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Opredeljene cilje je treba upoštevati pri presojah 

planov in posameznih posegov. Glede na stanje v naravi podrobnejši varstveni cilji določajo, ali je 

treba zatečeno stanje ohranjati, obnoviti ali izboljšati, vse zato, da bi vrste oziroma habitatni tipi 

ostali ali se povrnili v ugodno stanje ohranjenosti.  

Varstveni cilji zavarovanih območij so v skladu z ZON določeni v aktu o zavarovanju, s katerim se 

je ustanovilo posamezno zavarovano območje oz. varstveni cilji so opredeljeni v načrtu 

upravljanja posameznega zavarovanega območja, če je načrt predpisan. 

Za upravljanje z ribjimi populacijami v celinskih vodah je v veljavi Program upravljanja rib v 

celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje 2010 - 2021. Ribiško upravljanje je določeno v 

načrtih ribiških območij in ribiškogojitvenih načrtih ribiških okolišev. Program temelji na 

mednarodnih obveznostih naše države o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih 

živalskih in rastlinskih vrst v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS, z dne 21. maja 1992 in Uredbo o 

posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 ter Vodno direktivo. Poleg tega je v 

programu upoštevan tudi Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za 

obdobje 2016–2021 sprejet na podlagi prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 56. člena 

Zakona o vodah (Uradni list RS,št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15). Alpska konvencija (Berchtesgaden, 1989) in Konvencija o biološki pestrosti (Rio de 

Janeiro 1992). V programu so opredeljeni cilji, usmeritve in ukrepi za varstvo in trajnostno rabo 

rib. Generalni cilji upravljanja rib so strnjeni v tri bistvene točke: 

• Zagotavljanje kakovostnega ribolova v najširšem možnem pomenu za najširši krog ribičev 

– v prehranske namene, užitek v ribolovu, uplen zadostne količine ali primerne velikosti 

rib, doseganje uspehov na ribiških tekmovanjih, preživljanje prostega časa v naravi ali 

kakršenkoli drug pomen kakovostnega ribolova z vidika ribiča. 

• Doseganje pozitivnega ekonomskega učinka sladkovodnega ribištva (gospodarstvo in 

turizem). 

• Ohranjanje populacij vseh domorodnih vrst rib (tako lovnih kot lovno nezanimivih vrst), 

po načelu trajnostne rabe, varstva in zaščite ribjih populacij ter njihovih habitatov, ki 

obenem ne ogroža drugih živalskih in rastlinskih vrst ali njihovih habitatov; zagotovitev 

ugodnega stanja populacij (velikosti, vrstne in starostne strukture) in habitatov vseh 

domorodnih vrst rib, še posebej na območjih, zavarovanih s predpisi o ohranjanju narave. 
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3.8 OPIS IZHODIŠČNEGA STANJA 

V nadaljevanju podajamo kratek opis območij varovanja. 

 

3.8.1 POO IDRIJCA S PRITOKI (SI3000230) 

POO Idrijca s pritoki obsega reko Idrijc z nekaterimi pritoki na območju med Idrijo in izlivom v 

Sočo. Idrijca je vodnata predalpska reka z neenakomernim strmcem, kar se odraža v menjavanju 

brzic in umirjenih predelov s prodišči. Njene bregove porašča značilna obrečna vegetacija. POO 

Idrijca s pritoki je življenjski prostor ogroženih vrst soška postrv, blistavec, grba, pohra, kapelj, 

vidra, navadni koščak in kranjskega jegliča. Kvalifikacijska habitatna tipa sta alpske reke in lesnata 

vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagns) vzdolž njihovih bregov ter alpske reke in zelnata vegetacija 

vzdolž njihovih bregov. 

3.8.2 POO TRNOVSKI GOZD – NANOS (SI3000255) 

Severozahodni del visokih dinarskih planot s številnimi jamami in brezni ter ostanki ledeniškega 

delovanja. Območje porašča velika sklenjena gozdna površina, ki je življenjski prostor in selitveni 

koridor velikih zveri (medved, volk in ris). V vršnih delih ter na južnih in zahodnih obronkih so 

obsežna travišča s pestro floro. Na severnem in južnem robu Trnovskega gozda so rastišča 

hladnikovke, ki raste samo tu in nikjer drugje na svetu. V strmem predelu s prepadnimi stenami 

na zahodnih obronkih Nanosa dobro uspeva črnika in mestoma tvori gozdno združbo. Gozdovi, 

travišča in skalne stene so življenjski prostor različnih evropsko ogroženih živalskih vrst hroščev, 

metuljev, netopirjev… 

3.8.3 POO JAMA V GLOBINAH (SI3000081) 

Poševna vodna jama v Ledinah nedaleč od Spodnje Idrije. Jama je 192 metrov dolga in 52 metrov 

globoka. Varovano območje obsega tudi predel ob vhodu. To so jame, vključno s pripadajočimi 

vodnimi telesi, ki niso odprte za javnost in so življenjski prostor specializiranih ali endemičnih vrst 

živali. Mednje sodijo različni nevretenčarji, zlasti hrošči, raki in mehkužci, ki imajo praviloma zelo 

omejeno razširjenost. Jame so prezimovališče in kotišče številnih netopirjev ter življenjski prostor 

človeške ribice. V Sloveniji jih najdemo v dinarskem svetu. Ogrožajo jih onesnaževanje voda, 

množičen obisk turistov (osvetlitev, hrup) in ponekod odlaganje odpadkov. 

3.8.4 KP ZGORNJA IDRIJCA 

Za krajinski park Zgornja Idrijca, ki je razglašen z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja 

Idrijca (Uradni list RS, 11/1993), je tako kot za širše območje Idrijskega hribovja značilna velika 

gozdnatost, saj so z gozdom neporaščene le manjše površine okoli domačij. To geološko in 

geomorfološko izjemno pestro območje je življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst. Nekateri predeli so zaradi težke dostopnosti povsem naravno ohranjeni (in tudi 
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strožje varovani, bodisi kot naravni spomeniki bodisi naravni rezervati), kot na primer Kramaršca, 

Bedrova grapa, Bukov vrh. V dolinah Idrijce in Belce ter grapah številnih pritokov uspevajo tri vrste 

jegličev: endemični kranjski jeglič (Primula carniolica) in reliktna vrsta avrikelj (Primula auricula) 

ter njun križanec, idrijski jeglič (Primula venusta), ki ga najdemo le v Idrijsko-Cerkljanskem 

hribovju. Območje je življenjski prostor ogroženih živalskih vrst, kot sta divji petelin in ruševec, 

pojavljata pa se tudi medved in ris. V sklopu krajinskega parka Zgornja Idrijca, le dobra dva 

kilometra južno od mesta Idrija, najdemo Divje jezero, ki sodi med bisere slovenske naravne 

dediščine. Divje jezero je bilo že leta 1967 zavarovano kot naravni spomenik, od leta 1972 pa je 

urejeno za obisk javnosti kot prvi slovenski muzej v naravi. Običajno je gladina tega jezerca mirna, 

ob obilnem deževju pa bruha voda iz jezera s tolikšno silo, da razburka vso gladino in dere v 

Idrijco kot prava reka. Na območju krajinskega parka je več kulturnih spomenikov in znamenitosti. 

Na Idrijci in Belci stojijo monumentalne klavže, zgrajene okrog leta 1770 – to so zidane vodne 

pregrade, ki so omogočale zbiranje velikih količin vode in za tem plavljenje lesa v Idrijo. 

 

3.9 KJUČNE ZNAČILNOSTI HABITATOV ALI VRST NA ZAVAROVANEM 

OBMOČJU 

V tem poglavju so predstavljene ključne značilnosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, ki se 

nahajajo na območjih znotraj območij neposrednega in daljinskega vpliva posegov SD5 OPN 

Idrija.  

Preglednica 19: Ključne značilnosti vrst na POO območjih 

Vrsta, EU KODA Biologija in ekologija vrste Natura 

območje 

pohra  

(Barbus 

meridionalis) 

1138 

Pohra je 15-40 cm dolga riba rjavega vretenastega telesa s plosko trebušno 

stranjo. Po telesu ima številne temne lise. Usta so podstojna, na njih sta dva 

para brkov. Živi v jatah v srednjegorskih, redkeje nižinskih potokih. Drsti se 

maja do junija na prodnatem dnu. Hrani se z ličinkami vodnih žuželk, rakci in 

maloščetinci. V Sloveniji jo najdemo v osrednjem in JV delu, redkejša je v SV 

delu države. Ogrožata jo onesnaževanje voda in hidroregulacije. 

POO Idrijca s 

pritoki 

grba 

 (Barbus pebejus) 

1137 

Grba je 25-60 cm dolga riba vretenaste oblike s plosko trebušno stranjo. Telo 

je srebrne barve, ki na hrbtu prehaja v rumenorjavo. Usta so podstojna, na 

njih sta dva para brkov. Živi v jatah v srednjegorskih in nižinskih potokih ter 

večjih rekah. Drsti se maja in junija na prodnatih in peščenih tleh. Hrani se s 

talnimi nevretenčarji (rakci, ličinke žuželk, maloščetinci) in vodnim rastlinjem. 

V Sloveniji jo najdemo v porečju Soče, Dragonje, Rižane, Reke in Klivnika. 

Ogrožajo jo črpanje gramoza in hidroregulacije, zaradi česar izginjajo 

prodnate plitvine, kjer se hrani in odlaga ikre. 

POO Idrijca s 

pritoki 

kapelj  Kapelj je 8-18 cm dolga riba s ploščatim, gladkim in sluzastim telesom. Glava 

je široka in ploščata, gobec je velik. Na robu škržnega poklopca je trn. Prsne 

POO Idrijca s 

pritoki, POO 
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(Cottus gobio) 

1163 

plavuti so velike in pahljačaste. Živi v čistih, hitro tekočih vodah in v hladnih 

jezerih s kamnitim dnom. Drsti se februarja do maja, samica prilepi ikre na 

kamen, samec pa jih čuva do izvalitve. Hrani se z ličinkami žuželk, polži, rakci 

in drugimi talnimi živalmi. V Sloveniji ga najdemo v manjših, hitro tekočih in 

čistih potokih in rekah obeh porečij. Ogrožajo ga hidroregulacije, organsko 

onesnaženje voda in načrtno iztrebljanje v t.i. postrvjih gojitvenih potokih. 

Trnovski gozd - 

Nanos 

blistavec  

(Leuciscus souffia) 

1131 

Blistavec je 12-25cm dolga riba vretenastega, bočno rahlo stisnjenega telesa 

srebrne barve, ki proti hrbtu prehaja v zelenosivo. Vzdolž bokov poteka 

temna proga. Na bazi plavuti so oranžne lise. Živi v jatah v hitro tekočih, čistih 

vodah s kamnitim dnom. Drsti se marca do maja v rečnih rokavih s prodnatim 

dnom. Hrani se z nevretenčarji, ki jih pobira na tleh in z vodne gladine, 

občasno tudi z drobnimi algami. V Sloveniji živi v porečju Drave z Mislinjo, 

Mure s Ščavnico, Save, Savinje, Kolpe, Krke in Soče z Vipavo. Ogrožajo ga 

hidroregulacije, črpanje gramoza in onesnaževanje voda. 

POO Idrijca s 

pritoki 

vidra  

(Lutra lutra) 

1355 

Večino časa preživijo v vodi, vendar se prav tako znajdejo na kopnem. 

Podolgovato, do 95 cm dolgo telo se nadaljuje v močan, do 55 cm dolg rep; 

klinasta glava je za razliko od ostalih kun nekoliko sploščena, gobec je 

opremljen z dolgimi tipalnimi brki, uhlji pa so majhni. Odrasla žival tehta 

povprečno okoli 10 kg. Na kopnem se premika z značilnim poskakovanjem, 

v vodi pa je izredno spretna - poganja se s trebušno hrbtnim zvijanjem in 

nogami, ki imajo med prst razpeto plavalno kožico. Hrani se z raki, ribami, 

dvoživkami, polži, žuželkami, obvodnimi ptiči in majhnimi sesalci. Potrebuje 

razčlenjene brežine s številnimi mrtvimi rokavi, zalivi, polotoki, tolmuni, 

sipinami. Del obrežja mora imeti sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) ki 

služi kot prostor za počitek in razmnoževanje. Kmetijska raba zemlje ob reki 

ne sme biti intenzivna. 

POO Idrijca s 

pritoki 

kranjski jeglič  

(Primula 

carniolica) 

4108 

Kranjski jeglič je 7-20 cm visoka trajnica z dolgo koreniko. Vsi listi so združeni 

v pritlično rozeto in nekoliko mesnati. Na vrhu stebla je kobulasto socvetje z 

1-15 (najpogosteje 2-4) rožnatimi cvetovi. Raste na dolomitu in 

dolomitiziranem apnencu, redkeje na čistem apnencu, na vlažnem, lahko 

neposredno namočenem in senčnem skalovju, v grapah in soteskah, lahko 

tudi v vrtačah s temperaturnim obratom. Ponekod raste na skalnatih tleh v 

bukovem ali črno gabrovem gozdu, na sušnih, vlažnih kamnitih ali povirnih 

traviščih. Je endemit, ki uspeva v približno 70 km dolgem in 25 km širokem 

pasu zahodno in južno od Ljubljane, v porečju Idrijce in Ljubljanice, na 

severnem obrobju Dinarskega gorovja, z nekaj nahajališči seže še v prigorje 

Julijskih Alp. Njegove populacije so zaradi nedostopnosti rastišč zaenkrat 

neogrožene in stabilne, vendar potencialne grožnje predstavljajo ljubiteljski 

gojitelji, spremembe v vodnatosti potokov, večje poseke in športni plezalci. 

POO Idrijca s 

pritoki, POO 

Trnovski gozd - 

Nanos 

ozki vrtenec 

(Vertigo angustior) 

1014 

Hišica tega drobnega polžka je 1,8 mm visoka in 0,9 mm široka, levosučna, s 

5 zavoji, površina drobno rebrasta, rdeče rjava, svetleča. Zadržuje se v visokih 

steblikah na močvirnih travnikih in dolinskih logih, v šašju in med mahovi na 

barjih, v stelji obvodnih grmišč. Pogosto živi na mejah različnih življenjskih 

okolij, kot na primer meji med trstiščem in močvirjem ali v prehodni coni med 

traviščem in slanim močvirjem, lahko pa živi tudi v popolnoma suhih okoljih, 

kot so suhi gozdovi. Občutljiv je na hitre spremembe vlage v življenjskem 

prostoru, spremembe pašnih pogojev (tolerira pašo do neke mere) in na 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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fizične motenje. Pomembno je, da se na poplavnih območjih ohranjajo višji 

predeli barij in trstišč, ki predstavljajo zavetišča ob poplavah. 

strašničin 

mravljiščar 

(Phengaris teleius) 

1059 

Dnevni metulj z razponom kril med 33 in 37 mm. Spodnja stran kril je 

sivorjava, z dvema vrstama belo obrobljenih okroglihi črnih peg (tiste bliže 

roba so manjše in nekoliko manj izražene). Zgornja stran kril je pri samcih 

sinjemodra, obdana z do 2 mm širokim temnim robom, pri samicah nekoliko 

temnejša s širšim robom, žile so vidne. Na osrednjem delu so običajno 

okrogle do ovalne črne pege, zunanji rob pa se zaključuje z belimi, okoli 1 

mm dolgimi resicami. Podobno kot ostali mravliščarji, ima tudi ta vrsta 

zapleten življenjski krog in ozke zahteve - potrebuje vlažne ekstenzivne 

travnike z zdravilno strašnico in mravljišča mravelj iz rodu Myrmica. Samica 

izleže po eno jajčece v cvetno glavico zdravilne strašnice, ko njeni cvetovi še 

niso povsem razviti. Gosenica se najprej prehranjuje z razvijajočimi se 

semeni, po 3 do 4 tednih (z manj kot 10% končne teže) pade na tla in tam 

čakajo na mravlje delavke glavne gostiteljske vrste rdečk Myrmica 

scabrinodis (v tej fazi mnoge med njimi pokončajo plenilci). Izjemoma jih 

lahko gostijo tudi druge vrste iz rodu Myrmica. Mravlja prepozna gosenico 

»za svojo« in jo odnese v mravljišče, kjer ta postane plenilec zaroda mravelj. 

Poleti se gosenica v mravljišču zabubi in se prelevi v odraslega metulja, ki ga 

gostiteljske mravlje ne prepoznavajo več »za svojega«, zato lahko med 

lazenjem iz mravljišča ta postane njihov plen. Vrsto ogroža predvsem 

uničenje življenskega prostora kot posledica intenziviranja kmetijske 

proizvodnje (izsuševanje, apnenje, gnojenje, košnja travnikov v neustreznem 

času), spremembe rabe in zaraščanja travnikov, vodnogospodarskih 

ukrepov, gradnje prometne in komunalne infrastrukture ter urbanizacije. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

močvirski cekinček  

(Lycaena dispar) 

1060 

Je največji evropski cekinček (razpon do 40 mm). Zgornja stran kril pri samcih 

je ognjeno rdeče do zlate barve, z ozkim črnim robom črnimi lisami; pri 

samicah manj žive barve in nekoliko širšim črnim robom. Spodnja stran kril 

je pri obeh spolih enaka (sprednji krili oranžne s sivim robom, zadnji krili 

modro sive barve z oranžnim robom, s črnimi pegami). Življenjski prostor 

vrste so nižinski močvirni in vlažni travniki, trstičja, ločja in šašja, obrežja rek 

in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni jarki, prodišča in 

glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice ter obrobja lok. Samica odlaga 

jajčeca v majhnih skupinah na spodnjo stran listov različnih vrst kislic. Na leto 

ima dve generaciji, pri čemer druga generacija gosenic prezimi in se 

spomladi zabubi se na steblu ali ob osrednji listni žili na hranilni rastlini. 

Odrasli se hranijo z nektarjem (predvsem vijoličnih in rumenih cvetov 

različnih vrst). Najpomembnejši dejavniki ogrožanja vrste so hidromelioracije 

(izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlažnih travnikov, obsežne potopitve 

obrečnih predelov), agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij), 

intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin (gnojenje, prepogosta 

košnja) in urbanizacija. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

travniški 

postavnež  

(Euphydryas 

aurinia) 

1065 

Zelo variabilna vrsta metulja, za katero je poleg geografske značilna še 

ekološka variabilnost. Opis tipične oblike: 30-46 mm veliki metulji z 

rumenorjavo osnovno barvo kril, s črnim mrežastim vzorcem in 

oranžnordečimi lisami. Na zadnjem robu zadnjih krilih so prisotne črne pike, 

ki so na spodnji strani lahko rumenkasto obrobljene. Spodnja stran je 

svetlejša z manj izrazitim vzorcem. Za življenje potrebuje vlažne do polsuhe 

in tople vrstno bogate travnike ter grmišča, gozdne robove in obrežja voda 

od nižin do visokogorja. V Sloveniji je zastopan s tremi tipi populacij. Na 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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vlažnih travnikih se gosenice hranijo predvsem travniško izjevko, suhih 

travnikih navadni grintovec, v visokogorju pa predvsem različne vrste sviščev. 

Gosenice se hranijo in prezimujejo skupinsko v svileni mreži s katero obdajo 

spodnji del rastline. Odrasli metulji se hranijo na medonosnih rastlinah 

ekstenzivnih travnikov ter grmišč v okoliških gozdnih robovih in na obrežjih 

voda. Ogrožajo ga opuščanje ekstenzivnega gospodarjenja in zaraščanje 

travnikov. Populacije na vlažnih travnikih ogrožajo še hidromelioracijski 

posegi, nekatere populacije pa so ogrožene tudi zaradi gradnje 

infrastrukture (predvsem avtocest). 

črtasti medvedek  

(Callimorpha 

quadripunctaria) 

1078 

Sprednji del telesa in sprednja krila so črne barve, z zelenim kovinskim sijajem 

in značilnim črtastim vzorcem od svetlo rumene (na notranji strani) do 

umazano bele barve (na zunanji strani). Zadnja krila in zadek so cinober 

rdeče barve, krila s tremi večjimi črnimi lisami, zadek pa z malimi črnimi 

pikami. Samice se ne razlikujejo od samcev, so le za spoznanje večje in imajo 

debelejši zadek. Vrsta potrebuje listnate do mešane presvetljene gozdove od 

nižin do 1000 metrov nadmorske višine z visokim deležem vrzeli, jas in 

gozdnih robov z dobro zastopanim zeliščnim in grmovnim slojem ter vrstno 

bogatimi travniki v bližini. Mlade gosenice se hranijo z listi mrtvih kopriv, 

vrbovcev in drugih zelišč v podrasti, po prezimitvi pa se hranijo z listi 

grmovnih vrst (leska, robida, kosteničevje, navadna metla). Metulji srkajo 

nektar cvetov konjske grive, navadne dobre misli, gadovca, osatov, mete in 

tudi drugih medonosnih rastlin, ki cvetijo pozno poleti v gozdu in ob 

gozdnem robu. Metulji so aktivni podnevi in ponoči: podnevi se odrasli 

osebki hranijo, ponoči pa parijo. Posamezne populacije so ogrožene zaradi 

pogoste košnje gozdnega roba ali zaradi uporabe pesticidov na površinah v 

bližini. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

alpski kozliček  

(Rosalia alpina) 

1087 

15 do 38 mm velik hrošč s podolgovatim in paralelnim telesom in dolgimi 

členastimi tipalkami. Je modre barve, na pokrovkah ima po tri prečne črne 

pege in tudi sklepi členov tipalk so črni. Živijo v pasu bukve med 600 in 1200 

m nadmorske višine. Hrošči so dnevnoaktivne živali in se pojavljajo na 

posekanem ali sveže poškodovanem lesu različnih listavcev, med katerimi 

prevladuje bukev (cepanice, hlodi, poškodovana debla in veje, štori...), kamor 

samice odlagajo jajčeca. Ličinke živijo v mrtvih ali ostarelih drevesih. 

Domneva se, da poteka razvoj v deblih dreves, ki so izpostavljena soncu. 

Razvoj vrste v Sloveniji traja tri do štiri leta. Veliko nevarnost za vrsto 

predstavlja zadrževanje hlodov in cepljenic znotraj življenjskih območij v 

mesecu juliju in avgustu, v katere samice tudi zalegajo. Ta zarod je zaradi 

nadaljne predelave lesa, že v naprej obsojen na propad, kar je trenutno eden 

glavnih razlogov za upad številčnosti vrste pri nas. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

bukov kozliček  

(Morimus 

funereus) 

1089 

20 do 38 mm velik hrošč z robustnim, podolgovatim in paralelnim telesom; 

žametno sivomodre barve, na vsaki pokrovki ima po dve črni pegi, noge in 

tipalnice so dolge in sivočrne. Prehranjujejo se z lesom različnih drevesnih 

vrst. Odrasle privablja vonj ranjenih ali posekanih dreves predvsem bukve in 

jelke, v katerega samice tudi odlagajo jajčeca. Razvoj poteka tri do štiri leta, 

ličinke se prehranjujejo pod lubjem in se zabubijo globje v lesu. Posebnost 

vrste je relativno dolga življenjska doba odraslih osebkov (2 leti). Hroščki so 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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nekrilati, zaradi česar je omejena njihova mobilnost, kljub temu pa 

posamezen osebek prehodi velike razdalje. Poleg naravnih ovir, kot so reke, 

z gradnjami cest in avtocest postavljamo se več mej med populacijami vrste. 

Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena in trenutno ne velja za ogroženo, 

vendar pa zaradi povpraševanja po bukovem kozličku na evropskih 

zbirateljskih borzah obstaja nevarnost izlavljanja hroščev v komercialne 

namene. 

primorski koščak  

(Austropotamobius 

pallipes) 

1092 

Rak velikosti med 8 in 10 (do 13) cm. Hrbtna stran telesa je svetlo rjave barve, 

trebušna je svetlejša, motno belkasta; površina škarij drobnozrnata. Zadržuje 

se na dnu Živi v nezamuljenih prodnatih predelih čistih in hitrotekočih 

potokov in manjših rek jadranskega povodja. Ponekod se pojavlja tudi v čistih 

jezerih v predelih s peščenim dnom ali najpogosteje na laporni podlagi. 

Geološka podlaga je izrednega pomena za njegovo preživetje. V potokih, ki 

poleti popolnoma usahnejo, preživi sušno obdobje v luknjah, kjer se zadrži 

dovolj vlage. Je vsejeda žival (alge, vodne rastline in talni nevretenčarji, 

redkeje z ribe, v času levitve je pogost tudi kanibalizem). V Sloveniji je bil 

nekoč ogrožen zaradi bolezni račje kuge, danes zaradi onesnaženja 

(predvsem komunalnega), mehanskih posegov v vodotoke in rabe vode za 

različne namene (za pitno vodo, male hidro centrale, rejo rib). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

navadni koščak  

(Austropotamobius 

torrentium) 

1093* 

Telesna dolžina tega raka redko preseže 10 cm. Hrbtna stran je ponavadi 

svetlo rjava, trebušna stran je svetlejša, motno bela; površina škarij zelo 

groba in z velikimi zrni. Prebiva v mrzlih, hitro tekočih, tudi gorskih potokih 

donavskega porečja in se navadno skriva pod kamenjem. Izogiba se močno 

prodonosnim in hudourniškim potokom ter stoječim vodam. Je vsejeda žival 

(alge, vodne rastline in talni nevretenčarji, redkeje z ribe, v času levitve je 

pogost tudi kanibalizem). V Sloveniji je bil nekoč ogrožen zaradi bolezni račje 

kuge, danes zaradi onesnaženja (predvsem komunalnega), mehanskih 

posegov v vodotoke (regulacije, zadrževalniki), rabe vode za različne 

namene (za pitno vodo, male hidro centrale, rejo rib) ter prisotnosti in širitve 

severno ameriške vrste, signalnega raka iz Avstrije po reki Muri. 

POO Idrijca s 

pritoki, POO 

Trnovski gozd - 

Nanos 

soška postrv  

(Salmo 

marmoratus) 

1107 

Je endemna riba jadranskega povodja (včasih edina postrvja vrsta, ki je 

naseljevala naše vodotoke). Zraste tudi do 140 cm, telo je podolgovato 

valjasto, z olivnorjavim ali olivnozelenim rumenkasto-sivkastim 

marmoriranim vzorcem, boki so rahlo bakreni, pri odraslih vedno brez 

temnih pik. Pri samcih je spodnja čeljust kavljasto zakrivljena. Naseljuje 

vodotoke s poletno temperaturo do 15oC in zimsko med 2o do 3oC. Pogosta 

v zgornjem toku porečij kjer predstavlja več kot 70% postrvje populacije, 

medtem ko je v spodnjem toku redkejša. Večje ribe se zadržujejo v globljih 

predelih in tolmunih, manjše pa v plitvejših neporaščenih delih s prodnatim 

dnom. Drsti se od konca oktobra do začetka januarja (v Soči se drstijo v 

novembru in decembru). Drst poteka na prodnatih plitvinah na globini 60-

80 cm v glavnem rečnem toku, ob visokih vodostajih pa v pritokih. Mladice 

se hranijo z vodnimi nevretenčarji, odrasli osebki pa plenijo ribe. Ogrožajo jo 

križanje (gensko onesnaženje) s potočno postrvjo, tekmovanje in krivolov, 

regulacije vodotokov, črpanje gramoza ter gradnje jezov in akumulacij. 

POO Idrijca s 

pritoki 
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veliki pupek  

(Triturus carnifex) 

1067 

Največja vrsta pupkov v Evropi, ki zraste do 25 cm, večinoma pa doseže okoli 

18 cm. Po videzu spominja na močerada, samec ima na hrbtu žagasto 

nazobčan greben, samica pa živo rumeno črto. Ličinke so podobne staršem, 

na zunaj se razlikujejo le v tem, da imajo zunanje škrge, s čimer so vezane na 

življenje v vodi. Odrasel osebek se prehranjuje na kopnem, predvsem na 

ekstenzivnih vlažnih travnikih gričevnatega in hribovitega sveta. Prezimuje 

lahko na kopnem (v gozdu ali grmiščih v zavetju na vlažnih mestih pod 

kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali v razpadajočem lesu...) ali v vodi, 

kjer se tudi razmnožuje (srednje veliki kali in druge stoječe mirne vode, ki se 

zelo redko izsušijo in imajo boujno obrežno in vodno rastlinje ter čisto vodo). 

Ogroža ga uničevanje in onesnaževanje vodnih okolij, vlaganje rib, 

intenzivno kmetijstvo ter ceste in promet. Za ohranjanje vrste so pomembni 

ekološki koridorji, ki vse življenjske prostore na širšem območju povezujejo v 

funkcionalno celoto. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

človeška ribica  

(Proteus anguinus) 

1186* 

Odrasli osebki ostanejo podobni ličinkam: ima močno podaljšano, cilindrično 

telo in stransko sploščen rep, na zatilju imajo peresaste škrge, ki jih ohranijo 

celo življenje, okončine so kratke. V dolžino zraste do 30 cm. Poznamo dve 

podvrsti: pri P. a. anguinus je telo rožnatobele barve, oči so majhne in 

prekrite s kožo, pri P. a. parkelj pa je telo črnosive barve, oči so majhne, 

vendar jih ne prekriva koža. Ocenjujejo, da močeril v naravnem okolju dočaka 

okoli 58 let, osebki v ujetništvu pa so živeli tudi po 70 let. Živijo v podzemnih 

vodah dinarskega krasa s temperaturo 8-12°C. Ogroženost močerila je 

povezana z onesnaženjem površinskih voda na kraškem svetu. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

hribski urh 

(Bombina 

variegata) 

1193 

Po obliki spominja na žabo, zraste do 5 cm, po hrbtu pa ima bradavice. 

Oglaša se z zvonkim uu-uu, ob nevarnosti se vrže na hrbet in pokaže 

živobarven trebuh, ki je pri tej vrsti rumeno-črn. Ličinke so paglavci, ki imajo 

ovalen trup z repom in so brez okončin. Je gozdna vrsta, ki išče zavetje pod 

kamni in odmrlimi kosi lesa, v skalnih razpokah v grmovju ali v svetlih 

gozdnih robovih, kjer lahko preživi poletna obdobja mirovanja in prezimuje. 

Tipična mrestišča in življenjski prostor ličink so nezasenčene občasne luže v 

ali blizu gozda (glinokopi, kamnolomi, kolesnice na cesti). Predvsem mladi 

odrasli osebki so zelo mobilni in prepotujejo tudi več kot kilometer daleč od 

vode. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

laška žaba  

(Rana latastei) 

1215 

Približno 5 do 7 cm dolga (brez dolžine nog), rjava žaba vitke rasti. Gobec je 

kratek, zaokrožen, redko se proti nosnicam izrazito zoži, zenica vodoravna, 

po hrbtnem delu je največkrat rdeče-rjavo, včasih temno sivo-rjavo 

obarvana, trebuh je bele barve, lahko tudi temno siv, grlo je temno s svetlo 

črto po sredini. Živi v svetlih, vlažnih, listnatih, obrečnih poplavnih gozdovih 

z bujno podrastjo in na obraščenih obalah jezer. Našli so jo tudi v 

monokulturah topolov. Odrasli osebki se večinoma zadržujejo okoli mrestišč. 

To so manjše tekoče vode, mrtve rokave rek in potokov, kanale, tolmune 

manjših gozdnih potokov, le izjemoma mresti v stoječih vodah (npr. v stalnih 

gozdnih mlakah). Samci se oglašajo le pod vodo, kjer se tudi parijo, izven 

vode se jih ne sliši. Prezimuje na kopnem, do 1 km od mrestišča. Glavni vzroki 

ogroženosti so izsekavanje, nenadzorovana urbanizacija, gradnja cest, 

intezifikacija kmetijstva ter regulacije vodnih tokov. Za ohranjanje vrste so 

pomembni ekološki koridorji, ki vse življenjske prostore na širšem območju 

povezujejo v funkcionalno celoto. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

mali podkovnjak  Najmanjši netopir v skupini podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati 

tvorbi okrog nosnic v obliki konjske podkve (trup z glavo meri okoli 4-5 cm). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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(Rhinolophus 

hipposideros) 

1303 

Ušesa so velika, koničasta, dlaka je fina in svilnata, po hrbtu je sivkasto rjava, 

po trebuhu nekoliko svetlejša, letalna opna je tanka in temna. V zatočišču z 

zloženimi krili prekrijejo telo. Živi v toplih zavetrnih dolinah z listopadim 

drevjem in grmičevjem, najbolj mu ustrezajo zakrasela območja s kraškimi 

jamami. Prehranjuje se z žuželkami, med katerimi prevladujejo nočni metulji, 

mrežekrilci in mladoletnice. Podnevi se zatekajo na podstrešja stavb, redkeje 

jame. Kotišča so v stavbah, kjer so izpostavljena človekovim posegom (od 

vandalizma do neustreznih prenov zgradb). V jamah je vrsta izpostavljena 

vandalizmu ali motnjam s strani obiskovalcev. 

veliki podkovnjak  

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

1304 

Največji netopir v skupini podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati 

tvorbi okrog nosnic v obliki konjske podkve (trup z glavo meri okoli 5-7 cm). 

Ušesa so velika, koničasta, dlaka je fina in svilnata, po hrbtu je svetlo rjava, 

po trebuhu bolj sivkasta, letalna opna je močna in skoraj povsem črna. Živi v 

toplih gozdovih na zakraseli podlagi, s številnimi jamami in bližino vode. Je 

izrazito jamska vrsta - v jame se zateka tako v času zimskega spanja kot 

poleti, ko tam preživi dan. Poleti ga najdemo tudi na podstrešjih. Prehranjuje 

se z žuželkami, med katerimi prevladujejo hrošči in nočni metulji. Glavni 

vzrok ogroženosti je zatiranje žuželk v kmetijstvu in gozdarstvu ter 

vznemirjanje na zatočiščih in kotiščih (od vandalizma, motenj, do neustreznih 

prenov zgradb). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

južni podkovnjak  

(Rhinolophus 

euryale) 

1305 

Netopir iz skupine podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati tvorbi 

okrog nosnic v obliki konjske podkve. Ušesa so velika, koničasta, trup z glavo 

meri okoli 5-7 cm, po hrbtu je sivo rjav, po trebuhu sivkast. Živi na toplih 

južnih pobočjih in v dolinah z listnatimi gozdovi ter na kmetijskih območjih. 

Prehranjuje se z žuželkami, med katerimi prevladujejo nočni metulji in hrošči. 

Potrebuje bližino vode in jame z različnim temperaturnim režimom, kjer tudi 

prezimuje. Poleti se čez dan zateka v toplejše dele jam ali v podstrešja stavb. 

Glavni vzrok ogroženosti je uporaba pesticidov pri zatiranju žuželk ter 

vznemirjanje na zatočiščih in kotiščih (osvetljevanje delov jam, motnje s strani 

obiskovalcev, vandalizem in neustrezne prenove zgradb). Preprečevanje 

dostopa v zatočišča (jame in drugi podzemni habitati, cerkvena podstrešja, 

zvoniki, podstrehe drugih objektov) 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

ostrouhi netopir  

(Myotis blythii) 

1307 

Sorazmerno velik netopir, trup z glavo meri 6,5 do 8 cm. Gobček je skoraj 

gol in rožnato rjav, uhlji so dolgi in rjavi, dlaka po telesu je zmerno dolga in 

gosta, pri osnovi siva, na konicah pa svetlo sivo rjava, na trebuhu je belkasto 

siva, letalna opna je močna in rjave barve. Zelo je podoben navadnemu 

netopirju, le nekoliko manjši. Živi na toplih območjih poraslih z ne preveč 

gostim grmičjem in drevjem. Hrani se z žuželkami, ki jih navadno pobira s 

trave, prevladujejo kobilice, gosenice metuljev in skarabeji. Prehranjevalni 

življenjski prostor so strmi in zarasli pašniki ter travniki. Pozimi se zateka le v 

jame, poleti pa ga lahko preko dneva najdemo tudi v zvonikih, na podstrešjih 

in celo drevesnih duplih. Pogosto živi skupaj z navadnim netopirjem, ki ima 

drugačne prehranjevalne navade. V gorah gre do višine 1500 m. Je občasen 

selivec; najdaljša migracija je 600 km. Dejavniki ogroženja so: prenova 

objektov ali druge infrastrukture v neustrezni sezoni leta, uporaba kemičnih 

sredstev za zaščito lesa na podstrešjih, odstranjevanje dreves z duplinami, 

vznemirjanje na kotiščih in prezimovališčih (vandalizem, turistična izraba jam 

in drugih objektov npr, gradov, speleološko raziskovanje), izolacija populacij, 

pomanjkanje primernih prehranjevalnih okolij in uporaba insekticidov. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

širokouhi netopir  Razmeroma majhen netopir (trup z glavo meri 45-58 mm). Na kratkem 

gobčku ima črno golo kožo, nosnice so usmerjene navzgor, uhlji so črni, 

široki, na čelu pri osnovi zrasli, majhne oči ležijo ob sami osnovi uhljev. Dlaka 

je dolga in svilnata, pri osnovi črna, kasneje rjavo črna, konice pa so belkaste 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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(Barbastella 

barbastellus) 

1308 

ali rumenkaste, trebuh je sivo rjav, letalna opna je črna, prhut je široka. Živi v 

gozdnatih območjih. Prezimi večinoma v jamah z nizkimi temperaturami (do 

5°C in visoko zračno vlago). Poleti se čez dan zateče v drevesne dupline, 

stavbe ali jame, ki jih dnevno menja. Lovi v počasnem, okretnem letu nizko 

nad vodo, nad drevesnimi krošnjami (raje ima listopaden gozd) in ob 

gozdnem robu. Hrani se z žuželkami, med katerimi prevladujejo majhni nočni 

metulji, hrošči in mrežekrilci. Priložnostni selivec - do 290 km, razdalje, ki jih 

preleti med zimskim in poletnim zatočiščem pa merijo do 20 km. Glavni vzrok 

ogroženosti je zatiranje žuželk v kmetijstvu in gozdarstvu, izguba zatočišč 

(dupline) pa tudi raba zaščitnih sredstev za les na podstrešjih. 

dolgokrili netopir  

(Miniopterus 

schreibersi) 

1310 

Netopir s razmeroma majhno glavo, gobček ima izrazito kratek, čelo strmo, 

kratek, trikoten uhelj ne preseže glave, ki jo porašča kratka, gosta in 

pokončna dlaka. Tudi sicer je kožuh gost in kratek, na hrbtu sivo rjav do 

pepelnato siv, na trebuhu nekoliko svetlejši in pretežno siv. Letalna opna je 

sivo rjava, prhut je dolga, ob telesu široka, proti koncu pa zožena. Živi do 

višine 1000 metrov, prezimuje v jamah, poletna zatočišča (poleg jam lahko 

še podstrešja stavb) pa si najde v prehransko bogatem okolju tudi več kot 

100 km oddaljena od prezimovališč. Prehranjuje se z žuželkami v gozdu, na 

gozdnem robu in jasah; prevladujejo nočni metulji, v manjši meri pa 

mrežekrilci in hrošči. Vrsta je ranljiva zaradi ozkih ekoloških zahtev, zaradi 

katerih se na zelo omejenem prostoru zgnete pomemben del lokalne 

populacije. Ogroža jo pomanjkanje zatočišč ter vznemirjanje na zato 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

dolgonogi netopir  

(Myotis capaccinii) 

1316 

Srednje velik netopir (trup z glavo meri 42-61 mm). Ovalni uhlji so zmerno 

dolgi, na vrhu zaobljeni, sivo rjave barve, gobček je rdečkasto rjav. Gost, 

volnat kožuh je na hrbtu rdeče rjav, na trebuhu pa belo siv, osnova dlak je 

temno siva. Prhut je razmeroma kratka in široka s sivo rjavo letalno opno, ki 

je ob telesu na hrbtni in trebušni strani gosto porasla s kratko rjavo dlako. 

Živi v toplih gozdnatih območjih, na apnenčasti podlagi v bližini vode. Poleti 

in preko zime se zateka v jame; prezimuje v manjših skupinah in posamezno. 

Hrani se nad vodo z letečimi žuželkami ali pa jih grabi z vodne gladine. Plen 

lovi z nogami in v letalno opno med zadnjima nogama. Občutljiv je na 

vznemirjanje v jamah in uničevanje jamskih zatočišč. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

veliki navadni 

netopir  

(Myotis bechsteini) 

1323 

Srednje velik netopir (trup z glavo meri 40-56 mm). Smrček je gol, rožnat, 

vrh gobčka pa je rdeče rjav, uhlji so svetlo sivo rjavi, trikotne oblike, visoki, 

Ima jih povsem iztegnjene tudi med zimskim spanjem. Telo je pokrito z 

razmeroma dolgo dlako, ki je ob osnovi temnejša kot pri konici; hrbet je 

svetlo rjav do rdeče rjav, trebuh pa je sivkasto rjav, prhut je svetlo sivo rjava, 

kratka in široka. Živi v strukturno bogatih gozdovih, s slojem grmičevja in 

nizkih dreves, predvsem v dinarskih jelovo bukovi gozdovih do 1800 m 

visoko. Prezimuje v stavbah in jamah oziroma umetnih rovih. Poleti si najde 

zatočišče v drevesnih duplih in gnezdilnicah, zatočišča pa menja vsak ali vsak 

drugi dan. Hrano lovi v frfotajočem, živahnem letu, 1-10 m od tal. Najbolj mu 

ustrezajo mirne noči, brez vetra. Lovi predvsem nočne metulje, košeninarje 

in hrošče, pa tudi suhe južine, pajke, žuželčje ličinke in druge, ki jih pobira s 

podlage. Ogroža jo zmanjševanje gozdnih površin (predvsem starih 

sestojev). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

volk  

(Canis lupus) 

1352* 

Je največji predstavnik družine psov, ki zraste do 140 cm in tehta do 70 kg. 

Podnevi se zadržujejo v skrivališčih v gosti podrasti ali na nepristopnih krajih. 

Je izreden, pretežno nočno dejaven plenilec, ki se združuje v krdela in se 

zaradi skupinskega lova loteva tudi večjih živali. V lovskih pohodih, ki so 

včasih dolgi tudi več sto kilometrov, plen navadno izčrpajo v utrujajočem 

pregonu. Prehranjuje se zlasti s srnjadjo, jelenjadjo in divjimi svinjami. Ujame 

predvsem živali, ki so v slabi telesni kondiciji, zato je pomemben selektor. Je 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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zelo prilagodljiv, omejuje ga le človekova dejavnost (velika gostota naselij in 

prometnic). Že od nekdaj ga je človek preganjal zaradi napadov na drobnico, 

ki so bolj verjetni ob pomanjkanju parkljaste divjadi. Kljub slabemu slovesu 

človeku ni nevaren. Za preživetje vrste je pomembna povezanost populacij s 

koridorji. 

rjavi medved  

(Ursus arctos) 

1354* 

Poleg severnega medveda je rjavi medved največja danes živeča zver. 

Njegovo močno telo meri v dolžino 150-250 cm, rep ima kratek. Največji 

samci tehtajo pri nas več kot 200 kg, samice pa so občutno manjše. Je 

samotarska žival, ki lahko živi tudi do 35 let. Pri nas živi v bukovo-jelovih 

gozdovih dinarskega visokega krasa. Prehrana: pretežno (90%) rastlinojed 

(plodovi bukve, hrasa, kostanja, leske, oreha, drena, jerebike, maline, jagode, 

borovnice, robide, hruške, jabolka, slive,…, trava, gobe,…), mravlje, mrhovina, 

mladiči rastlinojedov ipd. Zaradi velikosti telesa in pretežno rastlinske 

prehrane, ki ni energetsko bogata, mora medved pojesti veliko količino 

hrane, kar pomeni, da potrebuje veliko časa, da jo najde. Pri tem prehodi 

velike razdalje ter se seli. Zimo prespi, vendar to ni pravo zimsko spanje. 

Brlog, ki ne sme biti izpostavljen motnjam, je ključnega pomena za izbiro 

življenjskega prostora. To še posebej velja za samice, ki pozimi v njih kotijo 

mladiče. Pomembni so tudi mladi stadiji gozda, kjer uspevajo plodonosne 

vrste. Na izbiro življenjski prostora močno vpliva človek. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

ris 

 (Lynx lynx) 

1361 

Za to vrsto mačke so značilni čopi dolgih dlak na koncu uhljev. Tehta 16-34 

kg, samci pa so večji in težji od samic. Razen v času parjenja je samotar. Je 

specializiran plenilec, ki lovi iz zasede. Najpogostejši plen so manjši parkljarji 

(srnjad, gamsi), lahko pa pleni tudi jelenjad, divje prašiče, jazbece, zajce, divje 

mačke ter gozdne jerebe. Gozd, v katerem živi je lahko prekinjen s 

kmetijskimi površinami. Za preživetje so ključni zadostna količina plena ter 

strpnost s strani ljudi. Ris je plašna žival in človeku ni nevaren. Na območjih, 

kjer je delež manjših parkljarjev majhen, je njegov glavni tekmec volk. Za 

njegovo ohranitev je nujna vzpostavitev povezave med izoliranimi 

populacijami v Evropi. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

Bertolonijeva 

orlica 

 (Aquilegia 

bertolonii) 

1474 

Bertolonijeva orlica je 10-30 cm visoka trajnica. Steblo je pokončno, v 

spodnjem delu je golo, v zgornjem delu pa žlezno puhasto dlakavo. Ima 

enega do dva kimasta svetova modre ali modrovijolične barve. Raste na 

kamnitih traviščih, na meliščih in v skalnih razpokah na nadmorski višini 600 

do 2000 m, na apnencu in dolomitu. Redkeje se pojavlja v kamnitih gozdovih 

črnega bora in ruševju. Je endemit Jugozahodnih Alp (SZ Italija, JV Francija, 

Slovenija). Njene populacije v Sloveniji niso posebej številne, a so stabilne. 

Ponekod jo ogrožajo naravno zaraščanje melišč, paša drobnice in množično 

planinarjenje. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

primorska 

košeničica  

(Genista 

holopetala) 

1547 

Celovenčni reličnik je ob tla prilegel polgrmiček z rumenimi metuljastimi 

cvetovi. Raste na kamnitih, suhih kraških traviščih, na razgaljenih tleh z zelo 

malo prsti ali humusa, lahko tudi v skalnih razpokah. V Sloveniji uspeva le na 

Mali gori in Kuclju, sicer pa je razširjen vzdolž dinarske verige od južnega 

Velebita (Hrvaška) na jugovzhodu do Trnovskega gozda na severozahodu. 

Uspeva tudi na Krasu v dolini Glinščice (Italija) in na Krku. Ogrožata ga 

množično pohodništvo in zaraščanje rastišča. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

lepi čeveljc  

(Cypripedium 

calceolus) 

Lepi čeveljc je 20-60 cm visoka zelnata trajnica z jajčastimi listi, ki so spiralasto 

nameščeni. Cvetovi so največji med evropskimi orhidejami, z živo rumeno 

medeno ustno vrečaste oblike, preostali listi cvetnega odevala so rdečerjavi, 

suličasti, zoženi v dolgo konico. Oprašujejo jih samice kožokrilcev, pri čemer 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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1902 medena ustna deluje kot cvetna past, ki omogoča žuželki izhod le mimo 

prašnika ali brazde. Prvih 6-10 let živi na račun simbiontskih gliv. Raste v 

svetlih bukovih in mešanih gozdovih in na robovih gozdov v 

submontanskem in montanskem pasu. Njena rastišča so polsenčna, na 

zračnih suhih tleh na karbonatni podlagi. V Sloveniji se pojavlja predvsem v 

Alpah, sicer pa je evraziatski florni element. Ogrožajo ga množično 

obiskovanje njegovih rastišč, nabiranje, onesnaževanje zraka z dušikovimi 

spojinami, pogozdovanje in naravno zaraščanje z lesnimi vrstami. 

Loeselova 

grezovka 

 (Liparis loeselii) 

1903 

Loeselijeva grezovka je 5-15 cm visoka trajnica. Pritlični suličasti listi (1-3) 

obdajajo pri dnu gomoljasto odebeljeno steblo. Na trikotnem steblu je 3-15 

zeleno rumenih cvetov, za katere je značilna samooprašitev. Raste na nizkih 

barjih in zamočvirjenih predelih, bogatih z mahovi, šaši, ločki ali modro 

stožko. Tla na rastiščih so praviloma bogata s karbonati, lahko pa tudi 

nekoliko zakisana. V Sloveniji se pojavlja raztreseno v osrednjem delu države, 

na Gorenjskem in Koroškem, populacije pa so praviloma maloštevilne. Zelo 

je občutljiva na zmanjšano vlažnost rastišča in na povečan vnos hranil. 

Ogrožajo jo osuševanje in zasipavanje mokrišč, gnojenje travnikov in 

urbanizacija (gradnja prometnic). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

močvirski krešič  

(Carabus 

variolosus) 

4014 

Hrošč je velik okoli 3 cm, ima podolgovato, ovalno telo motnosvetleče črne 

barve z obokanimi, zgrbančenimi pokrovkami z jamicami. Je vlagoljubna 

vrsta, vezana na zamočvirjene gozdove v ravninah do višine okoli 1000 m, ki 

so večinoma porasle s črno ali sivo jelšo, na S delu Pohorja tudi v smrekovo 

jelševih sestojih. Razvoj poteka v manjših in večjih potokih, preobraženi 

mladostni osebki ne zapuščajo mesta preobrazbe, kjer tudi prezimijo. 

Prezimijo v trhelem razpadajočem lesu (debelejših trhlih vejah in štorih ob 

vodi ali v močvirju) ali zakopani v mehko zemljo nabrežin ob vodi. Odrasli 

osebki so nočno aktivni. Ogrožajo ga posegi v gozdne potoke: urbanizacija 

območja, regulacije vodotokov, redčenje dreves na območju, onesnaževanje 

vodotokov (eutrofikacija in črna odlagališča različnega materiala),… Možnost 

izlova pripisujejo le na območjih z manjšimi populacijami vrste (primer je 

okolica Trsta). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

drobnovratnik  

(Leptodirus 

hochenwarti) 

4019 

Telo tega 8 do 11 mm velikega jamskega hroščka izgleda sferične oblike 

zaradi velikega okroglega in obokano napihnjenega zadka. Glava in oprsje 

sta majhna in paličaste oblike, noge in tipalnice so zelo dolge. Celotna žival 

je kot vse jamske vrste nepigmentirana, do razlik prihaja le v odtenkih barve 

hitina. Trenutno ločimo šest podvrst. Živi v jamah s temperaturo nižjo od 

10°C, tudi v ledenicah in snežnih jamah. Je mrhovinar in se prehranjuje z 

organskimi ostanki, ki jih najde v jami. Prisotnost je verjetno močno odvisna 

od trenutnih mikroklimatskih razmer v jami. Lahko ga ogrozi direktno 

onesnaževanjem jam, z odlaganjem raznovrstnih odpadkov v vhodne dele 

jam in brezna ter onesnaževanje površinskih voda, ki se stekajo v jame. 

Problem predstavljajo tudi raziskovalci in amaterski zbiralci, ki lahko fizično 

poškodujejo dostopne predele jam. Kolikšen pa je vpliv svetlobnega 

onesnaževanja še ni znano, vendar je vrsta izginila iz predelov Postojnske 

jame, kjer je jama redno osvetljena. Verjetno pa ima svojo vlogo pri tem 

predvsem zvišana temperatura in spremenjen vlažnostni režim. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

Zoisova zvončica  

(Campanula 

zoysii) 

4071 

Zoisova zvončica je 2 do 10 cm visoka trajnica, ki navadno raste v majhnih 

šopih in blazinah. Pritlični listi so jajčasti, zgornji pa eliptični do podolgovati. 

Vijoličasto modri cvetovi so trebušaste oblike, v eno- do štiricvetnih grozdih. 

Raste v skalnih razpokah dolomitnega apnenca na nadmorski višini 550 do 

2750 m, najpogostejša pa je med 1500 in 2500 m. Redkejša je na meliščih ali 

naplavljena na skalah ob alpskih rekah. Ponekod zaseda tudi sekundarne 

antropogene habitate, npr. zidove ob cestah. Je reliktni endemit 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 
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Jugovzhodnih Alp (Slovenija, S Italija, J Avstrija). V Sloveniji je številna in ima 

stabilne populacije. 

Scopolijev repnjak  

(Arabis scopoliana) 

4089 

Scopolijev repnjak je belocvetoča trajnica z grozdastim socvetjem. Stebelni 

listi so priostreni, sedeči, po robu obdani s štrlečimi dlakami. Raste v skalnih 

razpokah, na meliščih, gruščnatih tratah, v snežnih dolinicah in ruševju v 

zgornjem montanskem in subalpinskem pasu. V Sloveniji dosega skrajno 

severozahodno mejo razširjenosti v Trnovskem gozdu, uspeva pa tudi na 

Nanosu, ovršju Snežnika ter v stenah nad Kolpo. Je terciarni relikt dinarsko-

ilirskega izvora. Ponekod ga ogrožata zaraščanje travišč z ruševjem in 

množično pohodništvo. 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

kranjski jeglič  

(Primula 

carniolica) 

4108 

Kranjski jeglič je 7-20 cm visoka trajnica z dolgo koreniko. Vsi listi so združeni 

v pritlično rozeto in nekoliko mesnati. Na vrhu stebla je kobulasto socvetje z 

1-15 (najpogosteje 2-4) rožnatimi cvetovi. Raste na dolomitu in 

dolomitiziranem apnencu, redkeje na čistem apnencu, na vlažnem, lahko 

neposredno namočenem in senčnem skalovju, v grapah in soteskah, lahko 

tudi v vrtačah s temperaturnim obratom. Ponekod raste na skalnatih tleh v 

bukovem ali črno gabrovem gozdu, na sušnih, vlažnih kamnitih ali povirnih 

traviščih. Je endemit, ki uspeva v približno 70 km dolgem in 25 km širokem 

pasu zahodno in južno od Ljubljane, v porečju Idrijce in Ljubljanice, na 

severnem obrobju Dinarskega gorovja, z nekaj nahajališči seže še v prigorje 

Julijskih Alp. Njegove populacije so zaradi nedostopnosti rastišč zaenkrat 

neogrožene in stabilne, vendar potencialne grožnje predstavljajo ljubiteljski 

gojitelji, spremembe v vodnatosti potokov, večje poseke in športni plezalci. 

POO Trnovski 

gozd – Nanos, 

POO Idrijca  s 

pritoki 

rebrinčevolistna 

hladnikija 

(Hladnikia 

pastinacifolia) 

4117 

Rebrinčevolistna hladnikija je do 40 cm visoka kobulnica, nekoliko podobna 

zeleni. Listi so bleščeči, pernato deljeni, cvetovi so beli. Raste na kamnitih 

traviščih, v skalnih razpokah in v svetlih gozdovih črnega bora na nadmorski 

višini 800-1300 m. Pogosto se naseli na sekundarna rastišča, npr. na grušč ob 

cesti. Ustrezajo ji svetla, odprta rastišča v bolj hladnem gorskem podnebju. 

Je edini slovenski rodovni endemit, uspeva pa le na južnem in severnem robu 

Trnovskega gozda. Trenutno je njena populacija še dokaj vitalna in 

neogrožena, vendar je zaradi svoje redkosti in omejene razširjenosti zelo 

dojemljiva za negativne vplive (opuščanje ekstenzivne paše, pogozdovanje). 

POO Trnovski 

gozd - Nanos 

 

 

 

 

Preglednica 20 Ključne značilnosti habitatnih tipov 

EU KODA, habitatni tip Opis habitatnega tipa in dejavniki ogroženosti Natura območje 

 

HT 5130 

 

Sestoji navadnega brina rastejo na zmerno suhih do suhih rastiščih na 

apnencu in dolomitu, redkeje na kislih peskih, silikatih ali flišu. Prst 

vsebuje malo hranil, rastišča so svetla in topla. Voda razmeroma hitro 

prenikne skozi prst ali odteče po površini. Ker je brinovje le faza 

zaraščanja suhih travišč, srečamo tu tako značilnice travišč kot tudi 

značilne vrste toploljubnih gozdov, razmerje med njimi pa je odvisno 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 
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Sestoji navadnega brina 

(Juniperus communis) 

na suhih traviščih na 

karbonatih 

od starosti brinovja. Habitatni tip se pojavlja po vsej Sloveniji, vendar 

najbolj množično na Primorskem krasu. Zaradi svoje prehodne narave 

je nestabilen, njegov obseg pa se je na račun zaraščanja travišč pri nas 

najverjetneje povečal. Kljub temu ga lahko ogrožajo požiganje, 

izsekovanje brinov in spreminjanje v travišča, zaraščanje z drevjem, 

gradnja infrastrukture in vožnja z motornimi vozili. 

 

HT 6170 

 

Alpinska in subalpinska 

travišča na karbonatnih 

tleh 

Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh se pojavljajo od 

gozdne meje navzgor do golega skalovja. Gre za strnjene površine 

zelnate vegetacije na apnencu ali dolomitu. Tla so sicer dobro 

namočena, a zaradi karbonatne podlage voda hitro pronica, količina 

hranil v tleh je majhna. Značilno je povečanje sevanja v UV delu 

spektra, s čimer so povezane določene prilagoditve pri rastlinah 

(povečana dlakavost, večja odbojnost listnih površin). Habitatni tip se 

v Sloveniji pojavlja v gorskem svetu Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih 

Alp, na Snežniku in v Karavankah. Potencialno ga ogroža le izdelava 

novih planinskih poti, sicer je trenutno pri nas neogrožen. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

6230* 

 

Vrstno bogata travišča s 

prevladujočim navadnim 

volkom (Nardus stricta) 

na silikatnih tleh v 

montanskem pasu (in 

submontanskem pasu v 

celinskem delu Evrope) 

Volkovja potrebujejo kislo prst, razmeroma nizko količino hranil in 

nezasenčeno rastišče. Uspevajo od nižin do alpinskega pasu na zelo 

vlažnih ali suhih rastiščih. Bolj jim ustreza silikatna kamninska podlaga, 

uspevajo pa tudi na skrilavcih. Najdemo jih raztreseno po vsej 

Sloveniji, predvsem pa v Karavankah in na Pohorju. Ogrožajo jih 

zaraščanje z lesnimi vrstami po opustitvi paše ali košnje (zlasti tam, 

kjer se volkovja pojavljajo pod gozdno mejo), smučarski turizem in 

množično planinarjenje (onesnaževanje in pohojenost tal, 

spremljajoča urbanizacija), v nižinah tudi intenzifikacija rabe 

(dodajanje apnenca za zniževanje kislosti prsti). 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 62A0 

 

Vzhodna 

submediteranska suha 

travišča (Scorzoneretalia 

villosae) 

Vzhodna submediteranska suha travišča so nastala z delovanjem 

človeka (izsekovanje gozda, košnja) in živali (paša), nekatera že pred 

približno 2500 leti. Razvita so na naravnih rastiščih bukovih in 

hrastovih gozdov, predvsem na apnencih, dolomitih, pa tudi na flišu. 

Tla na rastiščih so zelo raznolika (malo do srednje veliko hranil, 

bazična do rahlo zakisana ter suha do zmerno vlažna tla), vendar so 

tovrstna travišča vselej posledica ekstenzivne rabe. Vrste so 

svetloljubne in ne prenesejo gnojenja. V Sloveniji najdemo ta habitatni 

tip na Primorskem krasu. Ogrožajo ga opuščanje rabe (paše, košnje) 

in posledično zaraščanje, gradnja infrastrukture (vetrne elektrarne, 

daljnovodi), gnojenje travnikov, komasacije in vožnja izven cest. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 6410 

 

Modra stožkovja so negnojeni travniki na vlažnih do mokrotnih tleh. 

Voda zastaja zaradi slabo propustne podlage, bližine vodotoka ali 

periodičnih poplav. Tla so revna s hranili in zakisana, v prsti je velik 

delež humusa. Stik z matično geološko podlago je prekinjen. Ta 

habitatni tip se pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji na naplavinah 

potokov, dnu večjih in manjših dolin, ravnicah in kotlinah. Sodi med 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 
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Travniki s prevladujočo 

stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali 

glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

najhitreje izginjajoče, saj ga ogrožajo izsuševanje, gnojenje, apnenje, 

prepogosta košnja, zgodnja prva košnja, baliranje sena, 

onesnaževanje voda, spreminjanje v njive in zaraščanje. 

 

HT 6430 

 

Nižinske in montanske 

do alpinske hidrofilne 

robne združbe z visokim 

steblikovjem 

Visoka steblikovja združujejo dva habitatna tipa, ki se ekološko 

razlikujeta. Eden se pojavlja v Alpah in predgorju na stalno vlažnih, 

zasenčenih tleh ob zgornjih tokovih vodotokov in v senčnih dolinah 

med hribovjem, pogosto na neapneni podlagi. Ogrožajo ga posegi v 

alpske doline in potoke (ceste, regulacije, zajezitve, izsekavanje gozda, 

ki spremenijo hidrografski režim in vlažnostne razmere). Drugi se 

pojavlja raztreseno po nižinah po vsej Sloveniji na vlažnih sedimentih 

ob tekočih in stoječih vodah ali pa na predelih z visoko podtalnico. 

Najdemo ga na odprtih rastiščih, prenese tudi večje količine hranil. 

Ponavadi se pojavlja v pasovih. Ogrožajo ga številne tujerodne vrste, 

ki ga ponekod v celoti nadomestijo, posegi v vodni režim in utrjevanje 

brežin. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 6510 

 

Nižinski ekstenzivno 

gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki uspevajo na zmerno gnojenih, 

vlažnih do zmerno suhih tleh. Košeni so dva- ali trikrat letno. V 

tradicionalni kulturni krajini se ponavadi pojavljajo v mozaiku s 

suhimi in vlažnimi travniki. Najdemo jih povsod po Sloveniji, redki so 

v Slovenski Istri in na Krasu, ni jih v visokogorju. Poznamo tri oblike 

tega habitatnega tipa: vlažno, suho in mezofilno. Slednja je zaenkrat 

najmanj ogrožena, medtem ko suho najbolj ogroža zaraščanje, 

vlažno pa izsuševanje in intenzifikacija travnikov (sprememba v njive, 

dosejevanje travnih mešanic, baliranje, pretirano gnojenje, 

prepogosta košnja). 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 6520 

 

Gorski ekstenzivno 

gojeni travniki 

Gorski ekstenzivno gojeni travniki rastejo na rodovitnih tleh v gorskem 

svetu (planine, planšarije, gorske kmetije) z razgibanim reliefom, tudi 

kraškega značaja, npr. vrtače. Podlaga je večinoma apnenčasta, 

redkeje silikatna ali iz skrilavcev. Tla so na ulekninah globlja in bolj 

rodovitna, na bregovih plitkejša, vendar vselej dovolj hranljiva. 

Habitatni tip se pri nas pojavlja na območju Alp (zlasti v Kamniško-

Savinjskih Alpah in Karavankah) in Dinaridov. V Sloveniji je sicer kar 

pogost, vendar marsikje ogrožen zaradi zaraščanja in smučarskega 

turizma. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 8160* 

 

Srednjeevropska 

karbonatna melišča v 

submontanskem in 

montanskem pasu 

Habitatni tip predstavljajo melišča v submontanskem in montanskem 

pasu (500-1500 m) alpskega, predalpskega sveta in dinarskega sveta. 

Poraščenost melišč je pičla, ponekod prevladujejo toploljubne vrste, 

ki dobro prenašajo tudi daljše sušno obdobje, močno sevanje in velike 

dnevno-nočne temperaturne razlike. Rastišča so suha, količina hranil 

v tleh je majhna, prst je zaradi apnenčaste podlage bazična. Rastišča 

na severnih pobočjih so bolj hladna, na južnih pa toplejša od okolice. 

V Sloveniji se habitatni tip pojavlja v Alpah, na Kraškem robu in ob 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 
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Kolpi. V višjih legah zaenkrat ni ogrožen, v nižjih pa ga ogrožata 

urbanizacija (večja gradbišča) in izkoriščanje grušča (kamnolomi). 

 

HT 8210 

 

Karbonatna skalnata 

pobočja z vegetacijo 

skalnih razpok 

To so močno nagnjene in strme skalnate stene, kjer višje rastline 

rastejo le v razpokah. Podlaga je stabilna, karbonatna (bazična). 

Rastišča so zelo suha (voda le občasno ob dežju), prsti je malo in 

vsebuje malo hranil. Klimatske razmere so ostre, s pogostimi nalivi, 

sončno pripeko, velikimi dnevno-nočnimi nihanji in rednim močnim 

vetrom. V Sloveniji se habitatni tip pojavlja v skalovitem svetu Julijskih, 

Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank, z manjšimi površinami tudi na 

Kraškem robu in v stenah ob Kolpi. Večinoma je neogrožen zaradi 

svoje nedostopnosti, ponekod pa ga ogroža športno plezanje. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 8310 

 

Jame, ki niso odprte za 

javnost 

To so jame, vključno s pripadajočimi vodnimi telesi, ki niso odprte za 

javnost in so življenjski prostor specializiranih ali endemičnih vrst živali. 

Mednje sodijo različni nevretenčarji, zlasti hrošči, raki in mehkužci, ki 

imajo praviloma zelo omejeno razširjenost. Jame so prezimovališče in 

kotišče številnih netopirjev ter življenjski prostor človeške ribice. V 

Sloveniji jih najdemo v dinarskem svetu. Ogrožajo jih onesnaževanje 

voda, množičen obisk turistov (osvetlitev, hrup) in ponekod odlaganje 

odpadkov. 

POO Jama v 

Globinah, POO 

Trnovski gozd - -

Nanos 

 

HT 9180* 

 

Javorovi gozdovi (Tilio-

Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih 

Sem štejemo vse gozdove plemenitih listavcev od okoli 400 do 1200 

m nadmorske višine, ki se pojavljajo v obliki otokov znotraj bukovih 

združb. Poraščajo vlažna in hladna pobočja, skalnate jarke in vrtače, 

pretežno na karbonatni podlagi. V drevesni plasti prevladujejo gorski 

javor, veliki jesen in bukev, jelke se pojavljajo le posamič. Habitatni tip 

se je ohranil zlasti tam, kjer bukev ni konkurenčna. Pojavlja se na 

manjših površinah raztreseno po vsej Sloveniji. Ogroža ga 

spreminjanje v smrekove gozdove, ponekod mu pomlajevanje 

otežkoča jelenjad. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 91K0 

 

Ilirski bukovi gozdovi 

(Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 

Ilirski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski 

višini 600-1400 m. Sestavlja jih več različnih združb (dinarski podgorski 

bukovi gozdovi, bukovi gozdovi z jelko, visokogorski bukovi gozdovi), 

zanje je značilna večja vrstna pestrost kot za ostale bukove gozdove. 

V Sloveniji so najbolje ohranjeni v dinarskem svetu, pojavljajo pa se 

tudi v Alpah in ponekod v vzhodni Sloveniji (Orlica, Bohor, Kum, Boč, 

Donačka gora). V preteklosti jih je ponekod ogrožalo panjevsko 

gospodarjenje, steljarjenje in gozdna paša, sedaj pa mestoma 

pospeševanje smreke in otežkočeno pomlajevanje zaradi objedanja. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 9340 

 

Gozdovi s 

prevladujočima vrstama 

Habitatni tip se pojavlja na kraških robovih, zavetrnih policah in strmih 

pobočjih. Rastišča so topla, sončna, suha, količina hranil v prsti je 

nizka, prst je plitva. Podlaga je apnenčasta. V Sloveniji ga najdemo v 

dolini Dragonje, na posameznih odsekih kraškega roba ter južnih 

pobočjih Sabotina, Trnovskega gozda in Nanosa. Pri nas dosega 

severno mejo svoje naravne razširjenosti. Na večini lokacij je zaradi 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 
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Quercus ilex in Quercus 

rotundifolia 

nedostopnosti neogrožen, ponekod pa ga ogroža množični obisk 

planincev in plezalcev. 

 

HT 9410 

 

Kisloljubni smrekovi 

gozdovi od 

montanskega do 

alpinskega pasu 

(Vaccinio-Piceetea) 

Pojavljajo se na karbonatni podlagi v hladnejšem podnebju. Mednje 

sodijo tako mraziščni gozdovi v kraških depresijah kot tudi kisloljubni 

smrekovi gozdovi v pasu med 1400-1600 m nadmorske višine. Med 

drevesi prevladujejo smreka, macesen, bukev in gorski javor. V 

Sloveniji se pojavljajo v alpskem in dinarskem svetu (Karavanke, 

Pohorje, Trnovski gozd, Nanos, Javorniki, Snežnik). Zaradi počasne 

regeneracije so zelo občutljivi na kakršnekoli posege. 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 9530* 

 

(Sub-)mediteranski 

gozdovi črnega bora 

(Sub)mediteranski gozdovi črnega bora rastejo na suhih, strmih 

apnenčastih in dolomitnih pobočjih v vlažnem in hladnem podnebju 

(padavin je nad 2000 mm letno, povprečna letna temperatura je 6-

8oC). Tla so plitva, zelo podvržena eroziji, zato imajo ti gozdovi velik 

varovalni pomen. Drevesne vrste zastopata predvsem črni in rdeči 

bor. Pri nas se habitatni tip pojavlja v Trnovskem gozdu, na Nanosu in 

v Julijskih Alpah. Podvržen je številnim naravnim motnjam (erozija, 

vetrolomi, požari). 

POO Trnovski 

gozd - -Nanos 

 

HT 3320 

 

Alpske reke in zelnata 

vegetacija vzdolž 

njihovih bregov 

Alpske reke so vsi vodotoki, ki izvirajo v gorah, in sicer od izvira do 

nižinskih predelov. V gorah, kjer je reka še potok, njeno obalo pred 

odnašanjem ščiti sklenjena ruša. Prodišča porašča redkejša vegetacija 

brez sklenjenih sestojev lesnih vrst, ob visoki vodi so lahko zalita. Kljub 

bližini vode je za habitatni tip značilna suša, vendar pa je voda stalno 

dostopna na določeni globini pod površjem. Hranil v tleh je malo. Za 

obstoj tega habitatnega tipa je potrebna ohranjena rečna dinamika, 

ki z občasnim zasipavanjem s prodom, z erozijo in postopnim 

premikanjem rečne struge ohranja mozaik najrazličnejših obrečnih 

habitatnih tipov, od popolnoma golih prodišč preko zelnate 

vegetacije do vrbišč in logov. V Sloveniji je ta habitatni tip razširjen v 

gornjih tokovih močno prodonosnih rek predvsem na območju 

apneniških Alp. Ogrožajo ga regulacije rek, izkopavanje proda in 

množični turizem (splavarjenje, soteskanje, čolnarjenje, kopanje). 

POO Idrijca s 

pritoki 

 

HT 3240 

 

Alpske reke in lesna 

vegetacija s sivo vrbo 

(Salix eleagnos) vzdolž 

njihovih bregov 

Lesnata vegetacija s sivo vrbo uspeva na prodnati podlagi. Na strmih 

ali visokih bregovih se pojavlja neposredno ob vodi, na bolj položnih 

pa vmesni pas pogosto zasedajo združbe zelnatih rastlin. Kljub bližini 

vode je za habitatni tip značilna pogosta suša. Z vodo je zalit le ob 

zelo visokih vodah, ki prinesejo vanj droben pesek in mulj, ta pa se 

odlaga v manjših kotanjah med vegetacijo. Zaradi večinoma hladnega 

toka zraka vzdolž rek so vrbišča hladnejša od okolice. Pri nas se 

pojavljajo ob rekah in potokih, ki izvirajo v Julijskih Alpah, Karavankah 

in Kamniško-Savinjskih Alpah. Ogrožajo jih izkoriščanje proda, 

izgradnja hidroelektrarn oziroma zajezitev za druge namene. 

POO Idrijca s 

pritoki 
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3.10 PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN VPLIVIH NARAVNIH 

MOTENJ (SUŠ, POPLAV) NA KJUČNE HABITATE ALI VRSTE NA 

OBMOČJU 

Mogoča so občasne poplave Idrijce in njenih pritokov. Poplave nimajo bistvenega vpliva na 

kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Drugih sezonskih naravnih motenj, ki odstopajo od povprečja 

širšega obravnavanega območja ni.  

4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH (TRAJNIH IN ZAČASNIH) IN 

NJIHOVI PRESOJI 

4.1 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH ŠKODLJIVIH VPLIVOV PLANA ALI S 

PLANOM NAČRTOVANEGA POSEG V NARAVO NA VARSTVENE CILJE 

POSAMEZNIH VAROVANIH OBMOČIJ IN NJIHOVO CELOVITOST TER 

POVEZANOST, VKLJUČNO S KUMULATIVNIMI VPLIVI 

Vplivna območja posameznih vrst posegov so opredeljena v Prilogah 1, 2 Pravilnika o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 

130/04, 53/06, 38/10, 3/11). 

Preglednica 21: Pregled vplivnih območij posameznih vrst posegov so opredeljena v Prilogah 1, 

2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11). 

Poseg v naravo  Neposredni vpliv Opomba Območje 

neposrednega 

vpliva (v m) 

Daljinski vpliv Območje 

daljinskega 

vpliva (v m) 

Kompleksni 

industrijski objekti  

VSE SKUPINE  0  100  ptice, netopirji, 

vodni in obvodni 

habitatni tipi, 

hrošči  

1000  

Gradnja 

spremljajoče 

cestne 

infrastrukture 

(parkirišča, 

počivališča)  

VSE SKUPINE  Obm. 

neposrednega 

vpliva zajema 

obm. dalj. vpl.  

100  Enako kot v 

stolpcu 

neposredni vpliv  

enako kot obm. 

neposrednega 

vpliva  

Postavitev čistilne 

naprave ali 

VSE SKUPINE 0 20 stoječe vode, 

tekoče vode, 

celotno 

vodozbirno 
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dograditev oz. 

obnova čistilne 

naprave za 

povečanje 

kapacitet 

raki, ribe in 

piškurji, 

dvoživke, kačji 

pastirji, jame, 

vidra 

območje v 

katerega se 

iztekajo izpusti 

 

Kumulativni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo na varovanem območju, 

na katerem so bili po 1. maju 2004 že presojani in potrjeni plani ali posegi v naravo ali so takšni 

plani ali posegi v naravo še v postopku presoje sprejemljivosti plana ali posega v naravo, v skladu 

s predpisi s področja ohranjanja narave (20. čl. Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).  

 

4.1.1 OPREDELITEV ŠKODLJIVIH VPLIVOV PLANA 

Pri ugotavljanju vplivov obravnavanega prostorskega akta na varstvene cilje varovanih območij, 

na njihovo celovitost ter povezanost, smo izhajali iz ugotovitve, da je vir za nastanek neugodnih 

vplivov na varstvene cilje varovanega območja sprememba obstoječe namenske rabe in gradnja 

objektov ter spremljajoče infrastrukture. Območja škodljivih vplivov posameznih posegov v okviru 

izvedbe prostorskega akta so opredeljena skladno s Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti 

vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 

38/10, 3/11) kot je prikazano spodaj. 

6. člen Pravilnika določa, da plan nima pomembnih vplivov na varovana območja, če: 

1. se namenska raba prostora določa zunaj prostora, ki je: 

• od varovanega območja oddaljen bolj kot je območje neposrednega vpliva 

načrtovanega posega v naravo in  

• od vsake notranje cone skupine vrst oziroma habitatnih tipov oddaljen bolj kot je 

območje daljinskega vpliva načrtovanega posega v naravo; 

2. določitev namenske rabe prostora seže v varovana območja, vendar le v del, ki 

• ni notranja cona skupine vrst oziroma habitatnih tipov, in 

• je zunaj območja neposrednega in daljinskega vpliva načrtovanega posega v 

naravo na notranje cone. 

Zaradi izvedbe SD5 OPN Idrija bo pri--hajalo do: 

• neposrednih vplivov (fizični posegi), 

• daljinskih (zaradi hrupa, osvetljevanja, obremenjevanje okolja), 

• začasnih vplivov (zaradi izvedbe ureditev med gradnjo objektov bo del vplivov le 

začasno prisoten), 

• trajnih vplivov (trajna umeščenost objektov, ki so vir neugodnih vplivov, v prostor) 

na varovana območja 
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• kumulativnih vplivov. 

Sinergijskih vplivov ne pričakujemo. 

4.1.2 OCENA VPLIVOV SD OPN5 NA VAROVANA OBMOČJA 

Obravnavani posegi predvideni v SD5 OPN Idrija se nahajajo v (vplivnem) območju naslednjih 

varovanih območij:  

• POO Idrijca s pritoki 

• POO Trnovski gozd - Nanos 

• POO Jama v Globinah 

• KP Zgornja Idrijca 

Vplivi na varovana območja so opredeljeni v spodnjih podpoglavjih, matrike vplivov za območja 

Natura 2000 so v Prilogi D-1. 

Za omilitev vplivov so predvideni omilitveni ukrepi, ob tem je potrebno za vse posege v 

zavarovana območja, naravne vrednote, posebna varstvena območja (Natura 2000) pridobiti 

soglasje organa, pristojnega za varstvo narave. 

Splošna ocena izvedbenega dela je, da v SD5 OPN Idrija ne prihaja do večjih rabe oziroma se le 

te ne umeščajo na varovana območja narave. S SD5 OPN Idrija je predvideno vračanje 

pomembnega dela stavbnih zemljišč, kar pozitivno vpliva na sprejemljivost predlaganih 

sprememb.  

 

4.1.2.1. POO IDRIJCA S PRITOKI (SI300230) 

Na EUP ID_51/5 je predvidena ureditev vstopne točke v Krajinski park zgornja Idrijca na območju 

vstopa v mesto Idrija iz smeri Ljubljane, z ureditvijo parkirnih površin, postajališč za avtodome in 

postavitvijo objekta za potrebe informacijske pisarne. Območje, s trenutno kmetijsko rabo 

prostora (K1), leži ob cesti Spodnja Idrija – Godovič. Vzhodni rob zemljišča, ki leži ob 

meliroacijskem kanalu je degradiran, saj je na njem urejena nasuta makadamska pot. Na zemljišču 

stoji manjši zidan objekt. Mogoč je daljinski vpliv na HT 3220 Alpske reke in zelnata vegetacija 

vzdolž njihovih bregov ter na HT Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo vzdolž njihovih 

bregov ter na soško postrv. Lahko pride do trajnega, daljinskega vpliva na omenjena HT in 

kvalifikacijsko vrsto, da katerega bi prišlo ob uporabi neprimerne zemljine za utrjevanje parkirišča. 

Podani so omilitveni ukrepi. Ureditev vstopne točke bo omogočila usmerjeno obiskovanje 

Krajinskega parka Zgornja Idrijca in s tem zmanjšanje vpliva obiska znotraj POO.  

Ocenjujemo da bo neposreden, posreden, daljinski, kumulativen, trajen vpliv posegov na 

kvalifikacijske vrste in habitatne tipe POO Idrijca s pritoki nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (ocena C). 
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4.1.2.2. POO TRNOVSKI GOZD - NANOS 

Na EUP ID_51/5 je predvidena ureditev vstopne točke v Krajinski park zgornja Idrijca na območju 

vstopa v mesto Idrija iz smeri Ljubljane, z ureditvijo parkirnih površin, postajališč za avtodome in 

postavitvijo objekta za potrebe informacijske pisarne. Poseg leži na območju daljinskega vpliva 

na kvalifikacijske vrste POO Trnovski gozd – Nanos širokouhi netopir, dolgokrili netopir, veliki 

navadni netopir, mali podkovnjak in dolgonogi netopir. Na naštete vrste je mogoč trajen, daljinski 

vpliv, ki je posledica osvetljevanja parkirišča z neprimernimi svetili, ki bi dolgoročno zmanjšala 

številčnost njihovega plena. Glede na oddaljenost posega od naštetih zavarovanih območij in 

glede na dejstvo da ni predvideno poseganje v Idrijco in v obvodno vegetacijo ter glede na 

velikost posega na delno degradiranem območju, neposredno ob osvetljeni državni cesti, 

ocenjujemo, da je lokacija primerna. Ker sta predvidena parkirišče in informacijska pisarna, ki se 

ju lahko osvetljuje so podani omilitveni ukrepi. 

Na EUP ZI_31 je predvidena ureditev male komunalne čistilne naprave v Idrijski Beli. Območje leži 

na levem bregu Idrijce pod cesto Idrija – Idrijska Bela. Na južnem robu območja, proti reki Idrijci, 

se nahaja degradiran pas s parkiriščem in urejenim makadamskim dovozom. Namenska raba v 

veljavnem OPN je kmetijsko zemljišče. Zemljišče se zarašča. Velikost posega predstavlja manj kot 

0,01% površine POO Trnovski gozd – Nanos. Z ureditvijo male čistilne naprave se bo zmanjšala 

obremenitev okolja, saj bodo nanjo priključeni vsi objekti v njenem vplivnem območju. Predvidena 

je ureditev iztoka v Idrijco. Glede na stanje zemljišča in njegov položaj na robu naselja, 

ocenjujemo, da je lokacija primerna. Zaradi povečanega vnosa hranil v Idrijco je mogoč vpliv na 

kvalifikacijski vrsti soška postrv in kapelj. Ob zagotavljanju ustrezne kvalitete izpustnih voda, bo 

vpliv na omenjeni vrsti nebistven. Podani so omilitveni ukrepi. 

NA EUP VP_97 je predvidena ureditev male komunalne čistilne naprave Vojsko. Lokacija leži 

znotraj območja daljinskega vpliva na POO Trnovski gozd. Predvidena je ureditev na zemljišču, ki 

je trenutno v kmetijski rabi. Z izgradnjo čistilne naprave se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj 

bodo nanjo priključeni vsi objekti v njenem vplivnem območju. Zaradi povečanega vnosa hranil 

je mogoč neposreden, daljinski, trajen vpliv na HT 8310 Jame, ki niso odprte za javnost. Glede na 

velikost posega in njegovo umeščenost v prostor ocenjujemo, da je lokacija primerna. Podani so 

omilitveni ukrepi. 

Na EUP CP_14 je predvidena dejavnost mlekarne z vso pripadajočo infrastrukturo. Ob predelavi 

mleka nastajajo večje količine odpadnih voda. Glede na umeščenost posega v prostor in njegovo 

oddaljenost od naravnih vrednot ter lego na območju potencialnih naravnih vrednot ocenjujemo, 

da je lokacija primerna. Zaradi povečanega vnosa hranil, ki so posledica organske obremenjenosti 

odpadnih voda, ki nastanejo ob predelavi mleka, je mogoč neposreden, daljinski, trajen vpliv na 

HT 8310 Jame, ki niso odprte za javnost. Za zmanjšanje vpliva na podzemlje so podani omilitveni 

ukrepi.  
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Na EUP ČP_66 (K1) in ČP_67  (BT) je predvidena ureditev kampa v Predgrižah. Na enoti ČP_66 je 

dopustna ureditev šotorišča. V enoti ČP_67 je dopustno parkiranje avtodomov in gradnja 

servisnega objekta. Gre za širitev dejavnosti. Glede na obseg posega, že izgrajene objekte v 

oddaljenosti manj kot 30m ter določila PPIP, ki določajo da območje ne sme biti ograjeno, 

omejitev se lahko izvede le z živo mejo iz avtohtonih vrst, poseg ne bo imel bistvenih vplivov na 

kvalifikacijsko vrsto črtasti medvedek (ocena B). 

Na EUP ČV_2/1 je previdena ureditev kampa v Črnem vrhu. Glede na velikost posega in lego v 

naselju ter določila PPIP, ki določajo da območje menimo, da je v območju je potrebno ohraniti 

gozdnatost; dopustne so izravnave do 20 m2 za potrebe šotorišča, spremembe reliefa niso 

dopustne; uporaba avtohtonih materialov za objekte, ograje, klopi, table, itd. ne bo imel bistvenih 

vplivov na kvalifikacijsko vrsto črtasti medvedek (ocena B). 

Na EUP ČV_24 gre za nova širitev IG za proizvodnjo sekancev, pri kateri prihaja do preselitve 

obstoječe proizvodnje, ki se sedaj nahaja znotraj naselja Črni vrh, izven naselja. Predvidena cona 

je 800m oddaljena od obstoječe lokacije. Glede na obseg lokacijo in obseg posega ter potencialen 

vpliv na kvalifikacijske vrste širokouhi netopir, dolgokrili netopir, veliki navadni netopir, mali 

podkovnjak, ocenjujemo, da bo poseg imel nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

(ocena C). Poseg sicer sega v cono omenjenih vrst, a ne v gozdni prostor, oz. ne slabša struktur 

habitata vrst. Za preprečevanje vpliva osvetljevanja na kvalifikacijske vrste so podani omilitveni 

ukrepi. 

Ocenjujemo da bo neposreden, posreden, daljinski, kumulativen, trajen vpliv posegov na 

kvalifikacijske vrste in habitatne tipe POO Trnovski gozd nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (ocena C). 

 

4.1.2.3. POO JAMA V GLOBINAH 

S planom je predvidena umestitev male čistilne naprave Ledine na EUP LP_247. Z izgradnjo se bo 

zmanjšal potencialen vnos hranil v edini kvalifikacijski HT 8310,  jame, ki niso odprte za javnost. 

Raziskave obremenitve vode v jami v Globinah so pokazala, da voda iz mesta iztoka predvidene 

čistilne naprave ne ponikajo v smeri jame. Glede na velikost posega in njegovo oddaljenost od 

vhoda v jamo ocenjujemo, da bo vpliv SD5 OPN Idrija na POO Jama v Globinah ne bo imel vpliva 

(ocena A). 

4.1.2.4. KP ZGORNJA IDRIJCA 

Na EUP ID_51/5 je predvidena ureditev vstopne točke v Krajinski park zgornja Idrijca na območju 

vstopa v mesto Idrija iz smeri Ljubljane. Ugotovitve so podane v poglavju 4.1.3.1.  
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Na EUP ZI_31 je predvidena ureditev male čistilne naprave v Idrijski Beli. Ugotovitve so podane v 

poglavju 4.1.3.2.  

Ocenjujemo da bo vpliv posegov na KP Zgornja Idrijca nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (ocena C). 

 

4.2 ALTERNATIVNE REŠITVE 

Alternativne rešitve niso bile obravnavane.  

4.3 RAZLAGA O MOŽNOSTIH OMILITVE ŠKODLJIVIH VPLIVOV Z NAVEDBO 

USTREZNIH OMILITVENIH UKREPOV IN RAZLOGI ZA KONKRETEN 

IZBOR OMILITVENEGA UKREPA  

4.3.1 ZAKONSKA IZHODIŠČA 

Obvezni omilitveni ukrepi so pripravljeni na osnovi naslednje zakonodaje: 

• Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Ur. l. RS, 130/04, 53/06, 38/10, 3/11); 

• Direktiva Sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih 

živalskih in rastlinskih vrst - Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora - Direktiva o habitatih;   

101b. člen (posebne določbe o potrditvi plana v postopku celovite presoje vplivov na okolje) ZON 

v 2. odstavku določa, da se v primeru, ko je potrditev plana pogojena z izvedbo omilitvenih 

ukrepov, njihovo izvajanje podrobneje preveri oziroma določi z okoljevarstvenim soglasjem, 

skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali naravovarstvenim soglasjem na podlagi 105. člena 

tega zakona. Člen 101e. členu (posegi v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) 

istega zakona v v točki (5) določa, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo ugodna, če se 

ugotovi, da poseg v naravo ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje območij, njihovo celovitost 

in povezanost. Pri ugodni oceni se lahko upoštevajo tudi sprejemljivi omilitveni ukrepi. Omilitveni 

ukrepi so v prvem odstavku 102. člena (izravnalni in omilitveni ukrepi), opredeljeni kot posegi ali 

ravnanja s katerimi se omili izvajanje posega v naravo ali njegove posledice. 104a. člen (presoja 

sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvajajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo) v 4. točki 

določa, da je ocena posega v naravo ugodna, če se ugotovi, da poseg v naravo ne bo škodljivo 

vplival na varstvene cilje posameznih območij, njihovo celovitost ter povezanost. Pri ugodni oceni 

se lahko upoštevajo tudi sprejemljivi omilitveni ukrepi. 105a. člen (presoja sprejemljivosti posegov 

v okviru naravovarstvenega soglasja) v 2. točki določa, da Ministrstvo odloči o sprejemljivosti 
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posega v naravo na podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Mnenje mora 

vsebovati oceno o vplivih oziroma posledicah nameravane gradnje objekta na varstvene cilje 

območij iz prvega odstavka 101. člena tega zakona in navedbo morebitnih omilitvenih ukrepov za 

izvedbo posega. 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Ur. l. RS, 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) v 24. členu (omilitveni ukrepi) določa: (1) Če so 

ugotovljeni škodljivi vplivi načrtovanega plana ali s planom načrtovanega posega v naravo, se 

preveri, ali se jih z omilitvenimi ukrepi lahko omili v taki meri, da postanejo vplivi plana neškodljivi. 

(2) Preveritev omilitvenih ukrepov iz prejšnjega odstavka vključuje: navedbo ustreznih omilitvenih 

ukrepov; oceno posledic omilitvenih ukrepov na škodljive učinke načrtovanega plana ali s planom 

načrtovanega posega v naravo v skladu z 21. členom tega pravilnika in Prilogo 7, ki je sestavni del 

tega pravilnika; utemeljitev ustreznosti in verjetnost uspešnosti izbranega omilitvenega ukrepa; 

izvedljivost umestitve načrtovanih omilitvenih ukrepov v plan. (3) Izvedljivost umestitve 

načrtovanih omilitvenih ukrepov se dokazuje z naslednjimi podatki: navedbo o tem, kdo bo 

poskrbel za izvedbo omilitvenega ukrepa in kako bo omilitveni ukrep izveden: časovno 

opredelitev izvedbe plana in omilitvenega ukrepa in navedbo načina spremljanja uspešnosti 

izvedenega omilitvenega ukrepa. 

Vzpostavitev primernih omilitvenih ukrepov na območjih Natura 2000 je zahtevana tudi v okviru 

Direktiva o habitatih, ki v 2. točki 6. člena določa, da države članice storijo vse potrebno, da na 

posebnih ohranitvenih območjih preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst 

ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko 

pomembno vplivalo na cilje te direktive. V točki 3 pa določa, da pri vsakem načrtu ali projektu, ki 

ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z 

drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, treba opraviti ustrezno presojo 

njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic 

za območje in ob upoštevanju določb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom 

ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja in, 

če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti. 

 

4.3.2 SPLOŠNI OMILITVENI UKREPI 

Ohranjajo se vsi veljavni splošni omilitveni ukrepi, podani v že veljavnem OPN. Novi splošni ukrepi 

niso predvideni.  

4.3.3 KONKRETNI OMILITVENI UKREPI IN USMERITVE 

Konkretni omilitveni ukrepi za posamezne EUP-je so podani v preglednici 22, poglavja 4.4 

pričujočega dodatka in v poglavju 9 okoljskega poročila.  
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4.4 DOLOČITEV ČASOVNEGA OKVIRJA IZVEDBE OMILITVENIH UKREPOV, 

NAVEDBA NOSILCEV NJIHOVE IZVEDBE IN NAČIN SPREMLJANJA 

USPEŠNOSTI IZVEDENIH OMILITVENIH UKREPOV 

Omilitvene ukrepe je potrebno upoštevati v OPN pred potrditvijo plana. Na terenu se ukrepi 

izvajajo v času gradnje, sanaciji po gradnji in v fazi obratovanja posameznih posegov. 

Za izvedbo vseh omilitvenih ukrepov so zadolženi investitorji oz. lastniki zemljišč in občina Idrija. 

V času gradnje naj izvaja reden nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov pristojni 

inšpektor oz. naravovarstveni nadzornik ter občina.  

Vsi našteti omilitveni ukrepi so izvedljivi, verjetnost uspešnosti njihove izvedbe je zmerna do zelo 

verjetna. 
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Preglednica 22: Omilitveni ukrepi in presoja pozitivnih učinkov posameznega omilitvenega ukrepa, pregled časovne izvedbe ukrepov in nadzor nad 

izvajanjem. 

Prizadeta vrsta/ HT/varovano 

območje 
EUP Omilitveni ukrep 

Izvedljivost  ukrepa Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva 

ali njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim 

ukrepom 

Ocena 

ustreznosti in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

Časovni okvir 

izvedbe 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec 

izvedbe 

HT 3220, HT 3240, soška postrv, 

kapelj, POO Idrijca s pritoki; 

širokouhi netopir, dolgokrili 

netopir, veliki navadni netopir, 

mali podkovnjak, dolgonogi 

netopir, POO Trnovski gozd - 

Nanos 

ID_51/5 Ohrani se pas vegetacije na 

južni strani EUP, ob cesti. 

Objekte naj se osvetljuje z 

oranžnimi (amber) LED svetili 

ali belimi LED s filtrom, ki ne 

prepušča modre svetlobe pod 

500 nm. Delež svetlobe, ki gre 

v nebo, naj bo manjši od 10 %. 

V primeru, da je potrebno 

nasutje ali utrjevanje poti se 

uporabijo inertni materiali (ne 

odpadki). Za preprečitev 

širjenja invazivnih vrst na  

območje ureditev ni dovoljen 

vnos zemljine od drugod. 

V času 

načrtovanja 

OPN 

Preverjanje 

plana 

Pripravljavec 

plana 

Ohranjanje 

habitatov in 

struktur 

pomembnih za 

vrste 

Verjetnost 

uspešnosti 

izvedbe OU je 

zmerna do zelo 

verjetna. 

HT 8310, POO Trnovski gozd - 

Nanos  

VP_97, 

CP_14 
Pri urejanju EUP CP_14 je 

potrebno predvideti čistilno 

napravo. 

Tehnologija čistilnih naprav 

mora zagotavljati nizke 

V času 

načrtovanja 

OPN 

Preverjanje 

plana 

Pripravljavec 

plana 

Ohranjanje 

habitatov in 

struktur 

pomembnih za 

vrste 

Verjetnost 

uspešnosti 

izvedbe OU je 

zmerna do zelo 

verjetna. 
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Prizadeta vrsta/ HT/varovano 

območje 
EUP Omilitveni ukrep 

Izvedljivost  ukrepa Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva 

ali njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim 

ukrepom 

Ocena 

ustreznosti in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

Časovni okvir 

izvedbe 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec 

izvedbe 

vsebnosti dušika in fosforja v 

odpadnih vodah  

Iztoke iz čistilnih naprav naj 

ureja na način, da se vod iz 

iztoka ČN ne usmerja na 

območja znanih jamskih 

sistemov. 

soška postrv, kapelj, POO Idrijca 

s pritoki 

ZI_31 Tehnologija čistilnih naprav 

mora zagotavljati nizke 

vsebnosti dušika in fosforja v 

odpadnih vodah  

 

V času 

načrtovanja 

OPN 

Preverjanje 

plana 

Pripravljavec 

plana 

Ohranjanje 

habitatov in 

struktur 

pomembnih za 

vrste 

Verjetnost 

uspešnosti 

izvedbe OU je 

zmerna do zelo 

verjetna. 

širokouhi netopir, dolgokrili 

netopir, veliki navadni netopir, 

mali podkovnjak, POO POO 

Trnovski gozd - Nanos 

ČV_24 Ne posega se v relief. 

V primeru, da je potrebno 

nasutje ali utrjevanje poti se 

uporabijo inertni materiali (ne 

odpadki). Za preprečitev 

širjenja invazivnih vrst na  

območje ureditev ni dovoljen 

vnos zemljine od drugod. 

Objekte naj se osvetljuje z 

oranžnimi (amber) LED svetili 

ali belimi LED s filtrom, ki ne 

prepušča modre svetlobe pod 

V času 

načrtovanja 

OPN 

Preverjanje 

plana 

Pripravljavec 

plana 

Ohranjanje 

habitatov in 

struktur 

pomembnih za 

vrste 

Verjetnost 

uspešnosti 

izvedbe OU je 

zmerna do zelo 

verjetna. 
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Prizadeta vrsta/ HT/varovano 

območje 
EUP Omilitveni ukrep 

Izvedljivost  ukrepa Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva 

ali njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim 

ukrepom 

Ocena 

ustreznosti in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

Časovni okvir 

izvedbe 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec 

izvedbe 

500 nm. Delež svetlobe, ki gre 

v nebo, naj bo manjši od 10 %. 
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4.5 NAVEDBE MOREBITNIH NAČRTOVANIH ALI OBRAVNAVANIH POBUD 

ZA OHRANJANJE NARAVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA BODOČE STANJE 

OBMOČJA 

Na območju Občine leži del predlaganega regijskega parka Trnovski gozd.  

5 NAVEDBE O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE PRIDOBITVE 

IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA VPLIVA IN PRESOJ 

5.1 MATERIALI  

Presoja vplivov na okolje je bila izdelana na podlagi: 

• Terenskih ogledov v avgustu 2019; 

• digitalnih ortofoto posnetkov in podatkov o varovanih območjih (Naravovarstveni 

atlas in Atlas okolja), oba dostopna na spletnih straneh ARSO in ZRSVN; 

• strokovnih podlag; 

• ostalih virov, ki so navedeni v nadaljevanju. 

Obstoječe stanje vrst in habitatnih tipov je bilo ocenjeno s pregledom obstoječe literature 

(predvsem recentnih podatkov) in ob terenskih ogledih. 
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5.2 ZAKONSKE OSNOVE 

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju 

prosto živečih ptic  

Direktiva Sveta 92/43/EGS  o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst  

Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 

– ZNOrg in 31/18) 

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15) 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 

43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16in 47/18). 

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) 

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03) 

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 

29/09, 91/10, 1/13 in 39/15). 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)  

PUN, 2015: Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 (PUN), pripravili 

Ministrstvo za okolje in prostor, potrdila. Program je sprejela Vlada Republike Slovenije na 30. seji 

dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog na 38. seji dne 28. maja 2015 in nato na seji 24. marca 

2016 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, Ministrstvo za infrastrukturo RS, 

junij 2017, URL (dosegljivo 29. 10. 2019): 
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https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-

Sloveniji-do-leta-2030.pdf 

5.3 VIRI 

ARSO, Interaktivni atlas okolja; gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

Naravovarstveni atlas; www.naravovarstveni-atlas.si/web/ 

Bravničar, J. 2012. Taksonomska analiza kaplja (Cottus sp.) v Sloveniji z uporabo molekularnih 

metod. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 

biologijo. 57 str. 

Čelik, T., Verovnik, R., Rebeušek, F., Gomboc, S. & Lasan, M. 2004. Strokovna izhodišča za 

vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut 

Jovana Hadžija ZRC SAZU, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana. 297 str., digitalne priloge. 

Čelik, T., Verovnik, R., Gomboc, S., Lasan, M. 2005. Natura 2000 v Sloveniji: Metulji (Lepidoptera). 

Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 288 str. 

Dietz, C., von Helversen, O., Nill, D. 2011. Bats of Britain, Europe & Northwest Africa. Reprint with 

corrections. A&C Black Publisher Ltd., London. 399 str. 

Drescher, C. 2004. Radiotracking of Myotis myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) in South Tyrol 

and implications for its conservation. Mammalia 68(4): 387-395. 

Drovenik, B. & Pirnat, A. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Hrošči 

(Coleoptera). Projektna naloga. Končno poročilo. 89 str. 

Frank, K. D. 2005. Effects of Artificial Night Lighting on Moths. V: Rich, C. & Longcore, T. (ur.), 

Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Island Press. 

Freyhof, J., Kottelat, M., Nolte, A. W. 2005. Taxonomic diversity of European Cottus with 

description of eight new species (Teleostei: Cottidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 

16: 107-172. 

Govedič, M., Bedjanič, M., Vrezec, A., Šalamun, A. 2011. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst 

Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno 
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poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, 

Miklavž na Dravskem polju. 87 str. 

Hönigsfeld Adamič, M. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – vidra 

(Lutra lutra) (Končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. LUTRA, Inštitut za ohranjanje 

naravne dediščine. 50 str., digitalne priloge. 

Huet, R., Lemaire, M., Arthur, L., Del Giudice, N. 2002. First results in radio-tracking Geoffroy's bats 

Myotis emarginatus in Centre region, France. Abstracts, IXth European Bat Research Symposium, 

Le Havre 2002: 25. 

Jogan, N. s sod. 2004. Habitatni tipi Slovenije: tipologija. Ljubljana, MOPE, ARSO. 

Jogan, N., Kotarac, M. & Lešnik, A. (ur.) 2004. Opredelitev območij evropsko pomembnih 

negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst [končno poročilo]. 

Naročnik: MOPE, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 961 

str., digitalne priloge. 

Kryštufek, B. (nosilec) 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji (končno 
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5.4 METODE 

Presoja sprejemljivosti vplivov SD5 OPN Idrija na varovana območja je izdelana na sledeč način: 

 

• pregledali smo SD5 OPN Idrija: zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve 

za razvoj poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev 

namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo 

gospodarske javne infrastrukture, območja naselij, vključno z območji razpršene 

gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.  

• Za SD5 OPN Idrija smo predvideli potencialne vplive, ki sledijo iz lastnosti 

posameznih prostorskih planov. Rezultat presoje je tukaj orientacija za nadaljnje 

načrtovanje v takšni meri, da bo doseganje varstvenih ciljev varovanih območij 

zagotovljeno. 

• Prostorsko umestitev podanih predlogov projektov oz. posegov izvedbenega dela 

smo preverili v kartografskih prilogah. 

• Območja predvidenih sprememb, ki bi lahko vplivali na varovana območja, smo si 

ogledali na terenu. 

• Glede na značilnosti posameznih posegov, njihove okvirne lokacije in možne 

vplive na ekološke pogoje za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, 

smo opredelili negativne vplive na posamezne vrste in habitatne tipe, in sicer za 

tiste posege, pri katerih gre za fizično prekrivanje, neposredni vpliv ali daljinski 

vpliv. Prav tako smo ocenili kumulativne in sinergijske vplive. 

• Pri oceni vplivov SD5 OPN Idrija smo upoštevali bližino varovanih območij ter 

varstvene cilje in zahteve kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov kot tudi varstvene 

režime in cilje za zavarovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna 

območja.  

• Iz nadaljne obravnave smo izločili posege, katerih vpliv smo ocenili kot vpliva ni 

(A) in vpliv je nebistven (B).  

• Kjer podrobnejše informacije o posegih niso znane, smo podali le splošno oceno 

vpliva na varovana območja po načelu previdnosti. Za plane, ki se v nadaljevanju 

priprave načrtujejo z OPPN, bo v skladu z 119. členom 57. členom Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) potrebna ponovna presoja 

sprejemljivosti, v kolikor na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora 

in na podlagi podrobnih podatkov plana tako določi Ministrstvo za okolje in 

prostor.  
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• Glede na možne vplive smo podali omilitvene ukrepe, ki naj se uporabijo pri 

določanju namenske rabe prostora v naslednjih fazah oz. na naslednjih stopnjah 

prostorskega načrtovanja. 

Za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana smo pregledali razpoložljivo literaturo in javno 

dostopne podatke ter opravili terenski ogled.   

Presoja posledic učinkov plana na varstvene cilje obravnavanega varovanega območja in njihovo 

celovitost ter povezanost se ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih: 

Preglednica 23:  Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe plana na varovana območja 

Ocena Opredelitev razreda učinka 

A 

vpliva ni: 

Vplivi oziroma učinki plana bodo ohranjali obstoječe stanje ali celo izboljšali stanje 

varovanih območij. 

B 

vpliv je nebistven: 

Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

na povezanost bodo nebistveni. Specifični ukrepi niso predvideni. 

C 

vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: 

Vpliv plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

na povezanost ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.  

D 

vpliv je bistven: 

Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

na povezanost bodo bistveni in jih ni mogoče omiliti (znatno poslabšanje stanja vsaj 

ene vrste ali habitatnega tipa zaradi katerih je območje razglašeno kot Natura 2000 

območje oz. degradacija prvin, zaradi katerih je neko območje zavarovano). 

E 

vpliv je uničujoč: 

Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

na povezanost bodo uničujoči (izumrtje/izginotje vsaj ene vrste ali habitatnega tipa 

zaradi katerih je območje razglašeno kot Natura 2000 območje oz. popolna degradacija 

prvin, zaradi katerih je neko območje zavarovano). 

 

Če se podocene in ocene za katerokoli posledico učinka ne uvrstijo v velikostni razred D ali E, 

vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti niso 

škodljivi. 

Če se podocene in ocene za katerokoli posledico učinka uvrstijo v velikostni razred D ali E, so 

vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti 

pomembni in škodljivi. 

Plan ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma habitatnega tipa zaradi neposrednega, daljinskega 

oziroma kumulativnega in sinergijskega vpliva. Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom 

načrtuje poseg v naravo na območju neposrednega vpliva.  
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V skladu z 20. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) se daljinski vpliv 

ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2 

tega pravilnika, na območju daljinskega vpliva, razen za vrste posegov, za katere je presoja vplivov 

na okolje obvezna v skladu s predpisom, ki določa vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje. Za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da 

se daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, 

navedenega v Prilogi 2 tega pravilnika, razen če se iz predhodnih ugotovitev na terenu, 

podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugotovi, da je 

območje daljinskega vpliva drugačno. 

Plan ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma habitatnega tipa zaradi neposrednega, daljinskega 

oziroma kumulativnega vpliva. Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v 

naravo na območju neposrednega vpliva. Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje 

poseg v naravo, na območju daljinskega vpliva.  

Pri izdelavi presoje so uporabljeni obstoječi, javno dostopni podatki o stanju prosto živečih 

rastlinskih in živalskih vrst njihovih habitatov in habitatnih tipov. 
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