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1. UVOD 

To gradivo predstavlja dopolnitev Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt občine Cerkno, ki ga je 

bilo potrebno opraviti v skladu z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor z dne 28. 4. 2010. Mnenje 

Ministrstva za okolje in prostor, skupaj z mnenji Ministrstva za zdravje ter Zavoda RS za varstvo narave, na 

podlagi katerij je bilo le to pripravljeno, ter razlago njihovega upoštevanja v pričujočem gradivu, je priloţeno v 

prilogi 2. 

1.1 PODLAGA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA IN NJEGOV NAMEN 

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je po 40. členu Zakona o varstvu 

okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt in 70/08-ZVO-1B), 

treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v 

nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo 

vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev 

varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti 

potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 

Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za 

katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena ZVO-1-UPB1, ali če je 

zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 

Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova 

izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

Celovita presoja vplivov plana na okolje se izvede na podlagi okoljskega poročila. Okoljsko poročilo je 

strokovno gradivo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pričakovani vplivi izvedbe plana na okolje. 

Če jih plan predvideva, se opišejo in vrednotijo tudi moţne alternative. 

Metodologija izdelave okoljskega poročila ter postopek izvedbe celovite presoje vplivov na okolje sta 

določena z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005). 

O potrebi izvedbe postopka celovite presoje vplivov plana na okolje Ministrstvo za okolje in prostor odloči z 

odločbo. 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 08.  9. 2008 izdalo odločbo o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov 

na okolje za Občinski prostorski načrt občine Cerkno. Sestavni del postopka mora biti tudi izvedba presoje 

sprejemljivosti vplivov izvedba plana in posegov v naravo na varovana območja. Vzrok za potrebo izvedbe 

CPVO so načrtovana območja turistično-namestitvenih dejavnosti v skupni velikosti 34,2 ha, območja 

športnih površin (smučarske proge in smučarska infrastruktura) v skupni velikosti 40,5 ha ter območje vodne 

akumulacije namenjene umetnemu zasneţevanju v naselju Gorenji Novaki. Po določilu 12. poglavja 

»Turizem in prosti čas« iz Priloge II Uredbe o vrsti posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09), je za počitniško vas zunaj območja naselja, ki ima 250 leţišč oz. 

125 leţišč, če gre za varovano območje, za smučarsko progo v velikosti 5 ha, če se spreminja morfologija tal 

smučišča, če gre za varovano območje ter za umetno zasneţevanje in dosneţevanje površine 10 ha, če gre 

za varovano območje, treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Celovito presojo za vplivov na okolje je treba izvesti tudi za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na 

zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po 

sebi ali v povezavi z drugimi plani (101. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, 96/4 - ZON-UPB2). 

Načrtovane prostorske ureditve nahajajo v posebnih varstvenih območjih Natura 2000 ter na nekaterih 

zavarovanih območjih (naravnih spomenikih). 
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Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica v svojem mnenju (št. 5-III-368/2-O-08 BFKB z dne 22.8. 

2008) ugotavlja, da glede na vrsto rabe, načrtovane z obravnavanim OPN znotraj varovanih območij ter 

glede na varstvene cilje in kvalifikacijske vrste, zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, lahko 

pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivajo na varovana območja. To je tudi vzrok za potrebo 

izvedbe postopka sprejemljivosti vplivov izvedba plana in posegov v naravo na varovana območja. 

Odločba je priloţena v prilogi 1. 

1.2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA 

V skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005) izhodišča za pripravo okoljskega poročila predstavljajo okoljski cilji plana, 

merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, 

varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino. 

Okoljski cilji plana so okoljski cilji, ki se nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju 

oziroma področju plana. Opredelijo se glede na značilnosti plana, ki vključujejo zlasti območje in vsebino 

plana.  

Okoljski cilji plana so določeni na podlagi okoljskih izhodišč. To so s predpisi določeni cilji varstva okolja, na 

podlagi katerih se pripravljajo in celovito presojajo plani, programi, načrti in drugi akti na področju urejanja 

prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, 

industrije, transporta, telekomunikacij, turizma, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter oskrbe 

prebivalstva s pitno vodo, s katerimi se načrtuje poseg v okolje ali raba naravnih dobrin. 

Okoljska izhodišča so zlasti stanje okolja in njegovih delov, obveznosti ratificiranih in objavljenih 

mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, nacionalni 

program varstva okolja, operativni programi varstva okolja, varstvena, varovana, zavarovana, degradirana in 

druga območja, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja voda, varstva naravnih virov 

ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni reţim, območja ali deli okolja, ki so skladno s predpisom 

razvrščeni v razrede ali stopnje, predpisane omejitve rabe prostora zaradi obratov, v katerih lahko pride do 

večje nesreče in veljavni pravni reţimi na območjih ali delih okolja. Okoljska izhodišča vsebujejo tudi cilje 

preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja in okvire za programiranje, planiranje in načrtovanje 

posegov v okolje, da se glede na obstoječo stopnjo obremenitve okolja ali občutljivost okolja za posamezno 

vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša obremenjevanje okolja. 

Na podlagi okoljskih ciljev plana se ugotavljanje pomembnih vplivov plana in njihovo vrednotenje izvede z 

uporabo ustreznih meril vrednotenja vplivov plana in ustrezne metodologije. 

Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in 

kulturno dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev in 

druga merila, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana. 

Pri izdelavi okoljskega poročila je treba izbrati taka merila vrednotenja in take metode ugotavljanja ter 

vrednotenja vplivov plana, da bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni vsi pomembni vplivi plana na 

doseganje okoljskih ciljev in bodo ugotovljeni vplivi tudi ustrezno ovrednoteni. 

Na podlagi izhodišč za pripravo okoljskega poročila se vpliv izvedbe plana na okolje in njegove dele ter 

vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v 

plan ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjuje v dveh fazah: 

 v prvi fazi se ugotovi posledice izvedbe plana na vsa izbrana merila vrednotenja, 

 v drugi fazi se ocenita vpliv in pomembnost ugotovljenih posledic izvedbe plana na uresničevanje 

okoljskih ciljev plana. 
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1.3 VSEBINA OKOLJSKEGA POROČILA 

V skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005) mora biti okoljsko poročilo pripravljeno ob upoštevanju vsebine in 

natančnosti plana. Imeti mora tekstualni in kartografski del, ki mora biti prilagojen merilu izdelave plana, na 

katerega se nanaša. Pri njegovi izdelavi morajo biti uporabljeni tisti kazalci stanja okolja, ki skupaj z izbranimi 

metodami ob določitvi najprimernejših ciljev celovite presoje zagotavljajo optimalno doseganje okoljskih ciljev 

na območju obravnave plana. 

Okoljsko poročilo mora vsebovati zlasti naslednje informacije: 

 podatke o planu, 

 podatke o stanju okolja, 

 podatke o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za zagotavljanje in vrednotenje vplivov 

plana, 

 podatke o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja, 

 predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana, 

 opis poteka izdelave okoljskega poročila, 

 poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazloţitvijo ter 

 navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila. 
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2. METODOLOŠKI PRISTOP 

Metodologija priprave okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt občine Cerkno (v nadaljevanju OPN) 

sledi metodi in vsebini priprave okoljskega poročila, ki je določena z Uredbo o okoljskem poročilu in 

podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005). 

Okoljsko poročilo je bilo izdelano na podlagi: 

 dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno, 

 smernic nosilcev urejanja prostora, 

 veljavnih planskih aktov občine Cerkno, 

 terenskega ogleda, 

 javno dostopnih baz podatkov, 

 zakonskih izhodišč ter 

 razpoloţljivih strokovnih podlag. 

2.1 SEZNANJANJE S PLANOM TER STANJEM OKOLJA  

Najprej je bilo opravljeno seznanjanje z obravnavanim načrtom, v prvi fazi predvsem z njegovo strukturo ter 

vsebino. V drugi fazi pa je bilo potrebno identificirati načrtovane posege s pomembnejšimi vplivi na okolje, ki 

so v bili v nadaljnjem postopku priprave okoljskega poročila vrednoteni. 

Opis stanja okolja je pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov o stanju okolja, na podlagi terenskega 

ogleda območja ter na podlagi obstoječih študij, ki vsebujejo podatke, ki se nanašajo na obravnavano 

območje. 

Opis stanja je pripravljen za segmente okolja, na katere bi obravnavani OPN lahko pomembno vplival. To pa 

so: 

 kakovost zraka, 

 obremenjenost okolja s hrupom, 

 elektromagnetno sevanje, 

 obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, 

 ravnanje z odpadki, 

 tla in kmetijska zemljišča, 

 gozd, 

 vode, 

 narava, 

 kulturna dediščina, 

 krajina in vidne kakovosti ter 

 bivalno okolje. 

Pri vsakem segmentu okolja so povzete tudi splošne smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

Smernice, ki se nanašajo na konkretne lokacije, so predstavljene pri vrednotenju posameznih posegov 

oziroma skupin posegov. 

2.2 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

Okoljski cilji in kazalci 

Okoljski cilji plana so po Uredbi o okoljskem poročilu okoljski cilji, ki se nanašajo na plan in ustrezajo 

značilnostim okolja na območju oziroma področju plana. Kot okoljski cilji plana so torej opredeljeni tisti 

okoljski cilji, ki jih je mogoče dosegati z inštrumenti prostorskega načrtovanja, v tem primeru z občinskim 
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prostorskim načrtom, bodisi s strateškimi cilji in usmeritvami, bodisi z ustreznim načrtovanjem umestitve 

dejavnosti in posegov v prostor oziroma posebnimi izvedbenimi pogoji. 

Izbrani okoljski cilji plana so utemeljeni z navedbo ciljev, ki jih za posamezno področje predvidevajo NPVO 

ter na njegovi osnovi pripravljeni operativni programi ter sektorska zakonodaja, programi in strategije. 

Nacionalni program varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: NPVO) je namreč osnovni strateški dokument na 

področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti ţivljenja ter varstvo naravnih 

virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in 

prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in 

je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne 

naloge, ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako pomeni izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega 

reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih 

dokumentih Evropske skupnosti. 

Pri določanju okoljskih ciljev plana se upoštevajo tudi usmeritve OPN-ju nadrejenih prostorskih aktov, 

predvsem Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

Pri vsakem segmentu okolja so opredeljene tudi dejavnosti in posegi, ki vplivajo nanj. Predstavljajo neke 

vrste opomnik za določanje posegov OPN z vplivi na okolje. 

Kot merila za vrednotenje so povzete usmeritve in ukrepi, ki jih za posamezno področje predvidevajo 

sektorski dokumenti in jih je mogoče uresničevati s prostorskim načrtovanjem, še posebej tistih, ki so 

navedeni v smernicah nosilcev urejanja prostora.  

Pri vsakem segmentu okolja so določeni tudi kazalci za spremljanje doseganja okoljskih ciljev plana z 

izvajanjem OPN. 

Metoda vrednotenja 

Za vsak segment okolja je določen način preverjanja vplivov OPN nanj. Za ocenjevanje sprejemljivosti plana 

so v skladu s postavljenimi merili vrednotenja opredeljeni velikostni razredi: 

 A: ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv, 

 B: vpliv je nebistven, 

 C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, 

 D: vpliv je bistven, 

 E: vpliv je uničujoč, 

 X: ugotavljanje vpliva ni moţno. 

Za vsak segment okolja posebej, v nekaterih primerih tudi za posamezne okoljske cilje plana, so pripravljeni 

podrobnejši opisi ocene, ki odraţajo merila vrednotenja. 

2.3 DOLOČITEV VPLIVOV PLANA, NJIHOVO VREDNOTENJE TER DOLOČITEV 

OMILITVENIH UKREPOV 

Opis opredelitve posega ter njegovih vplivov 

Na podlagi ugotovljenih posegov, ki so predvideni z obravnavanim načrtom, smo opredelili verjetne vplive 

izvedbe plana na posamezne segmente okolja. Doseganje okoljskih ciljev smo vrednotili na podlagi 

ocenjenih sprememb kazalcev stanja okolja oziroma na podlagi vključevanja usmeritev in ukrepov za 

doseganje okoljskih ciljev v obravnavanem načrtu.  

Vrednotenje vplivov posameznih oziroma skupin posegov z vplivi na okolje, ki so opredeljeni v OPN je 

potekalo na različne načine, odvisno načina njihove opredelitve v OPN (strateško, samo opredelitev 
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namenske rabe, opredelitev namenske rabe s podrobnejšim programom (izdelane strokovne podlage), …) 

ter od razpoloţljivih podatkov za izračun določenih kazalcev. Vrednotenje vplivov je tako potekalo na osnovi 

izračunov kazalcev, na podlagi ocen sprememb kazalcev, v nekaterih primerih pa se je lahko preverjala le 

vključenost/upoštevanje usmeritev oziroma ukrepov v OPN. Vrednotenje vplivov je natančneje opisano za 

vsak segment okolja posebej posebej. 

V skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005) je treba opredeliti tudi vrsto vpliva plana na okolje. Izvedba plana ima lahko 

na okolje neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive. 

Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana neposredno 

vpliva na izbrana merila vrednotenja. 

Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe plana in 

se zgodijo oddaljeno od posega v okolje. 

Kumulativni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrana 

merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so načrtovani ali se izvajajo 

na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali kadar ima več posameznih za okolje 

zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki na izbrana merila 

vrednotenja niso zanemarljivi. 

Sinergijski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote 

posameznih vplivov. 

Glede na trajanje vplivov ločimo: 

 kratkoročni vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih letih od začetka vplivanja, 

 srednjeročni vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi in desetimi leti od 

začetka vplivanja, 

 dolgoročni vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih letih od začetka 

vplivanja, 

 trajni vpliv pusti trajne posledice, 

 začasni vpliv predstavlja vpliv začasne narave. 

Ugotovili smo, da bodo vplivi, ki so posledica plana preteţno, trajni.  

Opredelitev potrebnih popravkov OPN 

V primeru, da je bilo v postopku vrednotenja vplivov ugotovljeno, da je določen vpliv za okolje bistven 

oziroma uničujoč, se je pripravljavcu OPN predlagalo, da dopolnjen osnutek OPN v spornem segmentu 

popravi, pri podajanju ocene vpliva pa se je upošteval popravljen dopolnjen osnutek OPN. 

Upoštevanje smernic 

Poseben del vrednotenja predstavlja ocena usklajenosti dopolnjenega osnutka OPN s smernicami nosilcev 

urejanja prostora. V tem delu je opisan način njihovega vključevanja v OPN, v primeru da smernice niso v 

celoti upoštevane pa tudi potrebne dopolnitve. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Za vsako vrsto posegov je za vsak segment okolja podana ocena sprejemljivosti vplivov. 
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Omilitveni ukrepi ter priporočila za zmanjševanje vplivov 

V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da se lahko vplivi, ki so bili spoznani za bistvene oziroma uničujoče, z 

določenimi ukrepi omilijo do mere, da postanejo sprejemljivi, so bili določeni omilitveni ukrepi oziroma 

priporočila za zmanjšanje vplivov.  

2.4 PROGRAM SPREMLJANJA STANJA OKOLJA V ČASU IZVAJANJA PLANA 

(MONITORING) 

Občina je odgovorna tudi za spremljanje stanja okolja zaradi izvajanja OPN. V okviru le tega je potrebno 

določiti obseg spremljanja izvajanja plana, kazalce stanja okolja oziroma druga merila vrednotenja, na 

podlagi katerih se ugotavljajo kratkoročni ali začasni vplivi na okolje v času izvajanja plana ter srednjeročni, 

dolgoročni in trajni vplivi po izvedbi plana, nosilci spremljanja izvajanja plana ter načini in roki poročanja o 

rezultatih spremljanja izvajanja plana. 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razviden tudi način izvajanja posameznega omilitvenega ukrepa in 

po potrebi podani predlogi za izboljšavo.  
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3. OPIS PLANA 

3.1 OSNOVNI PODATKI O PLANU 

Občinski prostorski načrt Občine Cerkno (V nadaljevanju OPN) se nanaša na celotno območje občine 

Cerkno. Območje občine je prikazano v prilogi 3 – kartografske priloge. 

Pripravljavec OPN je Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 

Izdelovalec OPN je podjetje LOCUS prostorske informacijske rešitve d. o. o., Ljubljanska 76, 1230 Domţale. 

3.2 VSEBINA PLANA 

OPN sestavljata strateški in izvedbeni del. Tako strateški kot izvedbeni del imata tekstualni in grafični del. 

Celoten OPN je priloţen na CD. 

Osnutek OPN, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic še ni imel tekstualnega 

dela izvedbenega dela (prostorski izvedbeni pogoji). Z okoljskim poročilom vrednotimo dopolnjen osnutek 

OPN, ki je ţe popravljen v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora, ima pa ţe tudi prostorske 

izvedbene pogoje. Razlike med osnutkom in dopolnjenim osnutkom so prikazane v poglavju 4. Obravnavani 

posegi po posameznih namenskih rabah prostora. 

3.2.1 STRATEŠKI DEL OPN 

S strateškim delom OPN so določeni glavni razvojni cilji občine. Cilji prostorskega razvoja občine Cerkno so 

opredeljeni z namenom zagotavljanja dobrih pogojev za bivanje ter gospodarski razvoj ob hkratni skrbi za 

ohranjanje kvalitet okolja ter racionalne rabe prostora in njegove urejenosti. Upoštevajo se načela vzdrţnega 

prostorskega razvoja določena z ZPNačrt ter ZUreP-1 in načela vzdrţnega prostorskega razvoja, ki izhajajo 

iz evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil, določbe Strategije prostorskega razvoja Slovenije, 

Prostorskega reda Slovenije, razvojnih dokumentov nosilcev urejanja prostora ter njihove smernice, rezultate 

analize stanja in teţenj prostorskega razvoja občine ter druge strokovne podlage. 

Cilji prostorskega razvoja s področja poselitve 

 Zagotavljanje uravnoteţenega razvoja urbanega sistema predvsem s spodbujanjem razvoja naselij v 

skladu z njihovo funkcijo v omreţju naselij, izboljšanjem omreţja druţbene javne infrastrukture in 

oskrbnih ter servisnih dejavnosti.  

 Zagotavljanje prostorskih moţnosti za razvoj dejavnosti in bivanja na podlagi dejanskih potreb in 

razvojnih teţenj v prostoru.  

 Zagotavljanje zadostnih količin stanovanj znotraj naselij. 

 Spodbujanje zgoščevanja naselij in prenove stavbnega fonda.  

 Sanacija območij razpršene gradnje v občini. 

 Zagotavljanje kvalitete bivanja v naseljih z ustrezno infrastrukturno opremljenostjo, z dostopnostjo do 

druţbene javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti in delovnih mest. 

 Zagotavljanje zadostnih elementov zelenega sistema (parkovnih površin, igrišč…) znotraj naselij s 

poudarkom na naselju Cerkno. 

 Zagotavljanje vključevanja kulturne dediščine v urejanje in prenovo naselij ter ohranjanje njihovih 

arhitekturnih kvalitet s poudarkom na območjih naselbinske kulturne dediščine.  

 Zagotavljanje prostorskih moţnosti za krepitev turistične ponudbe občine s poudarkom na termalnem 

turizmu v naselju Cerkno. 
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 Spodbujanje energetsko varčne in potresno varne gradnje.  

 Zagotavljanje uravnoteţenega obsega nove stanovanjske gradnje s potrebami druţbenih, oskrbnih in 

storitvenih dejavnosti. 

 Izboljšanje urbane podobe naselij s primernimi urbanistično-arhitekturnimi rešitvami.  

 Zavarovanje interesov občine predvsem za zagotavljanje zemljišč za druţbeno infrastrukturo, javno 

dobro in za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, in sicer s podrobnim prostorskim načrtovanjem in 

ukrepi aktivne zemljiške politike. 

Cilji prostorskega razvoja s področja gospodarske javne infrastrukture  

 Določanje prostorskih pogojev za dostopnost javnega cestnega omreţja in ustrezno komunalno 

opremljenost celotnega območja občine. 

 Vzpostavljanje varnih javnih kolesarskih poti predvsem z namenom povezave naselja Cerkno z 

okoliškimi naselji. 

 Reševanje problematike zadostnih količin pitne vode na vododeficitarnih območjih – predvsem na 

območju Šebreljske planote, Dolenjih Novakov in Zakriţa.  

 Saniranje in prevzem v upravljanje vseh vodovodnih sistemov v občini kot del lokalne gospodarske 

javne infrastrukture. 

 Zagotavljanje ustreznega prostorskega razvoja na območjih varstva pitne vode. 

 Nadgrajevanje kanalizacijskih sistemov na celotnem območju občine in opremljanje vseh večjih naselij s 

čistilnimi napravami. 

 Zagotavljanje kvalitetne telekomunikacijske infrastrukture na celotnem območju občine. 

Cilji prostorskega razvoja s področja krajine  

 Zagotavljati ustrezno vključevanje naravnih in kulturnih kakovosti v gospodarjenje z naravnimi viri in 

prostorom. 

 Zagotavljati uravnoteţeno oskrbo z mineralnimi surovinami s poudarkom na okoljevarstvenem vidiku 

odvzema mineralnih surovin in motilnosti do drugih dejavnosti v širšem prostoru odvzema.   

 Spodbujati razvoj ekološkega kmetovanja in omogočiti razvoj podeţelskih delov občine z 

vzpodbujanjem razvoja novih delovnih mest v turizmu in dopolnilnih dejavnostih kmetij.  

 Zagotavljati ohranjanje raznolikosti kulturnih krajin v občini s poudarkom na ohranjanju avtohtonih 

krajinskih vzorcev (visokogorskih pašnikov, celkov z razpršeno poselitvijo…) 

 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogroţajo naravne ali druge nesreče. 

Prioritete uresničevanja ciljev 

 Ureditev nove glavne prometne povezave z Gorenjsko.  

 Opremljanje naselij z oskrbnimi dejavnostmi s poudarkom na trgovinskih dejavnostih v naselju Cerkno.  

 Opremljanje naselij – predvsem naselja Cerkno – z javno druţbeno infrastrukturo. Prednostno se v 

naselju Cerkno ureja problematika doma starejših občanov in večnamenske športne dvorane.  

3.2.2 IZVEDBENI DEL OPN 

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa: 

 območja namenske rabe prostora, 
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 prostorske izvedbene pogoje, 

 območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt. 

3.2.2.1 Namenska raba prostora 

Območja namenske rabe prostora so določena v grafičnem delu izvedbenega dela. 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 določena naslednja območja namenskih rab: 

Tabela 1: Površine posameznih kategorij namenske rabe prostora v občini Cerkno 

namenska raba prostora površina v ha deleţ občine v % 

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ   

OBMOČJA STANOVANJ  
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim 178,73 0,69 

SS - stanovanjske površine 59,53 0,23 

SK - površine podeţelskega naselja 117,09 0,45 

SB - stanovanjske površine za posebne namene 0,78 0 

SP - površine počitniških hiš 1,34 0,01 

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 
namenjena oskrbnim, storitvenim in druţbenim dejavnostim ter bivanju 15,94 0,06 

CU - osrednja območja centralnih dejavnosti 6,36 0,02 

CD - druga območja centralnih dejavnosti 9,58 0,04 

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
preteţno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim 
dejavnostim 17,33 0,07 

IP - površine za industrijo 7,23 0,03 

IG - gospodarske cone 9,25 0,04 

IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 0,85 0 

POSEBNA OBMOČJA 
namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in 
podobno 20,76 0,08 

B - posebna območja 0,06 0 

BD - površine drugih območij 1,70 0,01 

BT - površine za turizem 19,00 0,07 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
namenjena preţivljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in 
izboljšavi kakovosti bivanja 54,58 0,21 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 47,48 0,18 

ZP - parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju 0,82 0 

ZD - druge urejene zelene površine 5,06 0,02 

ZK - pokopališča 1,22 0 

OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluţb s področja prometa 1,62 0,01 

PH - heliporti 0,80 0 

PO - ostale prometne površine 0,82 0 

O - OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE  
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluţb s področja oskrbe z vodo, čiščenja 
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki 6,04 0,02 

E- OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE  
namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluţb s področja energetike 0,62 0 

A - POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE  
avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, 
zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloţenih naselij ter 132,60 0,51 
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drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja) 

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 3625,13 13,84 

K1 -  NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 1024,61 3,91 

K2 -  DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 2600,51 9,93 

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 9046,73 34,55 

G - GOZDNA ZEMLJIŠČA  
Zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu 
izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih 
določena kot gozd. 9046,73 34,55 

IV. OBMOČJA VODA 43,08 0,16 

V -  OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA  
Namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda. 0,00   

VC - celinske vode 41,29 0,16 

VI - območje vodne infrastrukture 1,79 0,01 

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 13,52 0,05 

L - območja mineralnih surovin  
Namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin 7,31 0,03 

LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora 7,31 0,03 

OO -  OSTALA OBMOČJA 6,22 0,02 

Neplodna območja, zlasti gorovja nad gozdno mejo ter pašništvom in tista območja, ki jih 
ni mogoče uvrstiti v zgoraj navedene kategorije 6,22 0,02 

SKUPAJ 25798,29 100 

Namenska raba prostora je v prilogi 3 – kartografske priloge.  

Z obravnavanim OPN se glede na trenutno veljavni prostorski akt predvideva 126,95 ha sprememb zemljišč 

iz primarne rabe v stavbna zemljišča.  Na drugi strani pa je iz stavbnih zemljišč v primarno rabo vrnjenih 

135,92 ha stavbnih zemljišč. 

Tabela 2: Spremembe namenske rabe prostora 

sprememba namenska rabe ha 

iz primarne rabe v stavbna zemljišča 126,95 

Iz gozdnih v stavbna zemljišča 30,34 

iz najboljših kmetijskih v stavbna zemljišča 31,45 

iz drugih kmetijskih v stavbna zemljišča 64,99 

iz vodnih v stavbna zemljišča 0,17 

iz stavbnih zemljišč v primarno rabo 135,92 

iz stavbnih v gozdna zemljišča 29,75 

iz stavbnih v najboljša kmetijska zemljišča 28,56 

iz stavbnih v druga kmetijska 77,09 

iz stavbnih v vodna zemljišča 0,52 

V predstavljene spremembe namenske rabe prostora so vključene vse spremembe rabe, ki so nastale pri 

pripravi OPN v primerjavi s trenutno veljavnim prostorskim aktom občine, kar pomeni da so vključene tudi 

spremembe, ki so nastale zaradi prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma 

prilagajanju mej stavbnih zemljišč na zemljiški kataster oziroma parcelne meje. 

Spremembe namenske rabe prostora, ki dejansko pomenijo posege, ki lahko imajo pomembnejše vplive na 

okolje, so po posameznih namenskih rabah podrobneje predstavljeni v okviru poglavja 6. Vplivi plana, 

njihovo vrednotenje ter določitev omilitvenih ukrepov. 

Prikaz vseh obravnavanih sprememb namenske rabe oziroma posegov s pomembnejšimi vplivi na okolje je 

v prilogi 3 – kartografske priloge. 
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3.2.2.2 Prostorski izvedbeni pogoji 

S prostorskimi izvedbenimi pogoji so določeni pogoji za načrtovanje posegov v prostor glede namembnosti, 

lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije, priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 

grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih 

dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb ter varovanja zdravja ljudi. 

Prostorski izvedbeni pogoji so v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Cerkno deljeni na: 

 splošne prostorske izvedbene pogoje, ki se nanašajo na celotno območje občine, 

 podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki se nanašajo na posamezne namenske rabe prostora na 

območju celotne občine, 

 posebne prostorsko izvedbene pogoje, ki se nanašajo na posamezne enote urejanja prostora ter 

 prostorske izvedbene pogoje na območjih predvidenih OPPN. 

3.3 ODNOS DO DRUGIH USTREZNIH PLANOV 

3.3.1 PROSTORSKI AKTI OBČINE CERKNO 

Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno bo prenehala veljavnost prostorskih sestavin 

dolgoročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana 

občine Cerkno za obdobje 1986-1990 (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 102/03), Prostorski 

ureditveni pogoji za območje urbanistične zasnove Cerkno (Ur. l. RS, št. 102/03, Prostorski ureditveni pogoji 

za območje občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 102/03) ter Odlok o Spremembah in dopolnitvah prostorskih 

ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno (Ur. l. RS, št. 01/08). 

Poleg tega bodo prenehali veljati naslednji prostorski izvedbeni akti: 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986–2000 in prostorske sestavine 

srednjeročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986–1990. 

V veljavi bo ostal naslednji prostorski izvedbeni akt: 

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste 

R3T912, v Cerknem«, Ur. l. RS, št 118/05 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09 

3.3.2 PROSTORSKI AKTI SOSEDNJIH OBČIN 

Občina Cerkno meji na občine Idrija, Gorenja vas - Poljane, Ţelezniki in Tolmin. V okviru OPN omenjenih 

občin, OPN drugih občin oziroma drugih ustreznih planov se lahko načrtujejo tudi posegi, ki bi lahko imeli 

vplive tudi na okolje občine Cerkno oziroma bi skupaj z načrtovanimi posegi v občini Cerkno povzročali 

kumulativne vplive.  

Posebno pozornost pri vrednotenju teh vplivov je potrebno nameniti predvsem daljinskim vplivom na vode, 

predelavo in odlaganje odpadkov ter kumulativnim vplivom na naravo. 

Na kraškem svetu zaradi hitrega ponikanja vode v podtalje ter nizke samočistilne sposobnosti kraškega 

sveta obstaja velika moţnost onesnaţenja voda tudi na večje razdalje.  

Kumulativne vplive na naravo je potrebno upoštevati predvsem na varovana območja, naravne vrednote ter 

ekološko pomembna območja, ki segajo v območje več občin. Kumulativne vplive lahko imajo OPN vseh 

občin, na ozemlja katerih segajo varovana območja, naravne vrednote ter ekološko pomembna območja. Od 

varovanih območij, ki segajo v občino Cerkno, segajo v sosednje občine tudi območja Natura 2000, ekološko 

pomembna območja in naravne vrednote. 
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Tabela 3: Območja Natura 2000, ki segajo v občino Cerkno in sosednje občine 

šifra območje skupina 
 

občina velikost v m
2
 % 

SI3000230 Idrijca s pritoki pSCI 2582987,97 
   

    
CERKNO 538221,07 20,83715 

    
IDRIJA 550402,29 21,30874 

    
TOLMIN 1494364,74 57,85411 

SI3000119 Porezen pSCI 8474715,12 
   

    
CERKNO 1723357,77 20,33529 

    
TOLMIN 6750069,19 79,64951 

    
ŢELEZNIKI 1288,17 0,0152 

Tabela 4: Območja naravnih vrednot, ki segajo v občino Cerkno in sosednje občine 

Naravna vrednota zvrst velikost v m
2
 pomen občina velikost v m

2
 % 

Davča s Poreznom geomorf, (hidr) 32109421,63 drţavni 
   

    
TOLMIN 10742,63 0,03 

    
CERKNO 3437240,70 10,71 

    

GORENJA VAS-
POLJANE 1057182,82 3,29 

    
ŢELEZNIKI 27604255,48 85,97 

Idrijca s pritoki 
hidr, geomorf, (bot, 
zool) 4060779,51 drţavni 

   

    
CERKNO 768104,07 18,96 

   
drţavni IDRIJA 2009165,37 49,48 

   
drţavni TOLMIN 1283510,07 31,61 

Porezen - vrh in greben bot 1189604,32 
    

    
CERKNO 1112879,22 93,55 

    
TOLMIN 76725,10 6,45 

Tabela 5: Ekološko pomembna območja, ki segajo v občino Cerkno in sosednje občine 

EPO velikost v m
2
 občina velikost v m

2
 % 

Idrijca s pritoki 2848715,75  
  

  
CERKNO 538233,83 18,89 

  
IDRIJA 502961,55 17,66 

  
TOLMIN 1807520,36 63,45 

Porezen-Cimprovka 17554783,53  
  

  
CERKNO 10359705,83 59,01 

  
TOLMIN 7168626,37 40,84 

  
ŢELEZNIKI 26451,34 0,15 

3.3.3 DRŢAVNI PROSTORSKI AKTI NA OBMOČJU OBČINE CERKNO 

Na območju občine ni veljavnih drţavnih prostorskih aktov. Na strateškem nivoju sta z OPN predvideni dve 

drţavni cesti in sicer obvoznica za naselje Cerkno, ki rešuje problematiko neustreznega poteka drţavne 

ceste skozi naselje, ter nova regionalna povezava proti Gorenjski in osrednji Sloveniji. Obe cesti se bosta 

načrtovali z drţavnimi prostorskimi načrti. 

Z drţavnim prostorskim aktom bo načrtovan tudi daljnovod 2X400 kV Okroglo-Udine. 

3.4 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA 

OPN Občine Cerkno se bo predvidoma začel izvajati konec leta 2010. Izvajal se bo do takrat, ko se bodo 

izkazale nove razvojne oziroma varstvene pobude, zaradi katerih bodo potrebne njegove spremembe. 

Strateški del naj bi veljal za daljše časovno obdobje (do 15 let).  
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3.5 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH 

Glede na z OPN predviden razvoj občine in trende v dosedanjem razvoju lahko pričakujemo povečane 

potrebe po prostoru, pitni in tehnološki vodi ter energiji.  

Večina novih stavbnih zemljišč posega na druga kmetijska zemljišča, v manjši meri pa na najboljša kmetijska 

zemljišča in gozd. Spremembe niso takšne, da bi bistveno vplivale  na stanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v 

občini. 

Potrebe po pitni in tehnološki vodi bodo zaradi razvoja občine sicer povečane, vendar zaradi tega ne bo 

potrebno iskati novih vodnih virov. Vsi posegi v občini so v prostor umeščeni tako in pod takimi pogoji, da ne 

povzročajo konfliktov z varstvom vodnih virov. 

Povečane potrebe po energiji zaradi razvoja v občini ob energetsko varčni gradnji ter soproizvodnji energije 

v tehnoloških procesih ne bodo bistvene. 

3.6  PREDVIDENE EMISIJE IN ODPADKI TER RAVNANJE Z NJIMI 

Odpadki 

Trendi kaţejo, da se količina nastalih odpadkov iz leta v leto povečuje ne samo na občinski, temveč tudi na 

drţavni ravni. Z izvedbo plana se pričakuje porast količine komunalnih odpadkov, predvsem zaradi razvoja 

proizvodnih dejavnosti, ureditve novih centralnih območij, širitve stanovanjskih območij ter povečanega 

števila turistov in dnevnih gostov zaradi razvoja turističnih in rekreativnih dejavnosti. 

Nastajale bodo različne vrste odpadkov: komunalni, nevarni, gradbeni, itd.. Z odpadki je potrebno ravnati v 

skladu z veljavno zakonodajo na področju odpadkov. Z OPN je zagotovljeno zmanjševanje nastajanja 

odpadkov na izvoru z dopolnjevanjem mreţe ekoloških otokov. Komunalni odpadki se odlagajo na 

odlagališču v Idriji, celoten sistem pa prehaja na regionalno ravnanje z odpadki v Regionalne centru za 

ravnanje z odpadki Stara gora. 

Glede na to, da je količina komunalnih odpadkov na prebivalca v občini Cerkno kar za tretjino manjša od 

povprečja za Slovenijo (Statistični letopis, 2008), sklepamo, da se količine komunalnih odpadkov v občini 

Cerkno tudi z načrtovanim prostorskim razvojem ne bodo povečale do te mere, da bi bile potrebne bistvene 

spremembe na področju ravnanja z odpadki. 

V proizvodnih procesih na industrijskih območjih lahko prihaja do nastajanja nevarnih odpadkov in 

sekundarnih surovin. Na območjih namenjenih za kmetijsko proizvodnjo lahko nastajajo odpadki kot so 

embalaţe fitofarmacevtskih sredstev in krme ter druge odpadne embalaţe, in odpadki, ki nastanejo s 

splakovanjem seča in iztrebkov ţivali. Nevarni odpadki, sekundarne surovine in odpadne embalaţe 

fitofarmacevtskih sredstev se v skladu z zakonom predajajo pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali 

odstranjevanjem odpadkov. Ravnanje z odpadki, ki nastanejo s splakovanjem seča in iztrebkov ţivali, določa 

ZVO-1. 

Odpadne vode 

Na območju občine ima samo naselje Cerkno urejeno kanalizacijo s čistilno napravo. Poleg Cerknega so 

kanalizacijski vodi prisotni še v nekaterih drugih naseljih. V teh naseljih kanalizacijski vodni niso povezani v 

kanalizacijski sistem, niti se nobena od navedenih kanalizacij ne konča ustrezno – torej s čistilno napravo. 

Vsi objekti v občini, ki niso povezani z obstoječimi kanalizacijskimi sistemi, imajo odpadne vode speljane v 

greznice.  

Zaradi razvoja poselitve v občini Cerkno se bodo količine odpadnih voda povečale. Kljub temu pa se bo z 

izvajanjem OPN stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda izboljšalo. Predvidena je dograditev 

kanalizacije v vseh naseljih večjih naseljih. S čistilnimi napravami pa se bodo prednostno opremljala naselja, 

za katera se predvideva večji razvoj poselitve – Šebrelje, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Zakriţ in Dolenji 

Novaki.  
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Vse širitve območij stavbnih zemljišč, kakor tudi nezazidana stavbna zemljišča znotraj obstoječih stavbnih 

zemljišč, se pojavljajo v naseljih, za katere se z OPN predvideva izgradnja kanalizacijskih sistemov s 

čistilnimi napravami.  

Emisije iz prometa in kurišč 

Na območju občine se ne pričakuje bistvenega povečanja prebivalcev, kljub temu pa se pričakuje porast 

prometa predvsem zaradi povečane mobilnosti, nekoliko pa tudi zaradi širitve gospodarskih con in razvoja 

turizma. Onesnaţenost zraka zaradi emisij iz prometa v centru naselja Cerkno se bo z izgradnjo obvoznice 

zmanjšala.  

V občini prevladuje individualno ogrevanje stavb. Daljinskih sistemov ogrevanja ni, prav tako ni plinovodnega 

omreţja. Zaradi širitve naselij se bo povečalo število individualnih kurišč. Zaradi spodbujanja energetsko 

varčne gradnje ter uporabe alternativnih virov energije, pa naj bi se emisije iz kurišč vseeno zmanjšale. 

Emisije iz proizvodnih dejavnosti 

Proizvodne dejavnosti so pomemben vir emisij, zato se jih z OPN usmerja v zaokroţene gospodarske cone 

na obrobjih naselij, znotraj katerih se zagotovi tudi ustrezno komunalno infrastrukturo in potreben nadzor 

emisij. Pomembna je predvsem strateška usmeritev občine, ki zadeva umik proizvodnih obratov iz centra 

naselja Cerkno. 

Dolgoročno pa lahko pričakujemo zmanjšanje emisij zaradi posodobitev proizvodnih procesov, uporabe 

alternativnih virov energije, energetsko varčne gradnje ter soproizvodnje energije.  

Emisije iz kmetijstva 

Vir onesnaţenj v kmetijstvu predstavlja predvsem uporaba fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. V občini 

Cerkno se intenzivna kmetijska proizvodnja, ki uporablja največ omenjenih snovi, ne načrtuje. Kljub temu pa 

je treba zagotoviti, da se kmetijska dejavnost v občini izvaja v skladu z zahtevami za varstvo tal in voda. 

Emisije hrupa 

Vir hrupa v občini predstavljajo predvsem prometnice in proizvodni obrati v gospodarskih conah. Bistveno 

povečanje hrupa zaradi prometa ter razvoja gospodarskih con se sicer ne pričakuje. Konfliktna območja 

predstavljajo stiki območij, z II. ali III. stopnjo varstva pred hrupom (območja stanovanj, območja za razvoj 

turizma, zelene površine, površine razpršene poselitve) z območji, kjer je predpisana IV. stopnja varstva 

pred hrupom (območja proizvodnih dejavnosti in prometnice). 

Elektomagnetno sevanje 

Negativen vpliv elektromagnetnega sevanja na ljudi je moţen, v kolikor območja stanovanj, šol, igrišč, javnih 

parkov ter drugih javnih območij, kjer se zadrţujejo ljudje (območja, kjer je potrebna povečana stopnja 

varstva pred emisijami elektromagnetnega sevanja) niso ustrezno odmaknjene od virov elektromagnetnega 

sevanja.  

Glavni viri elektromagnetnega sevanja v občini so 110 kV daljnovodi. Z vidika varstva pred elektromagnetnim 

sevanjem so tako pomembni predvsem konflikti med območji stanovanj, območji razpršene poselitve, 

območji centralnih dejavnosti in območji zelenih površin ter varovalnimi pasovi 110 kV daljnovodov.  

Novi objekti 110 kv daljnovodi v občini niso predvideni. Čez ozemlje občine pa je predviden potek trase 

2x400 kV daljnovoda Okroglo – Udine.  

Emisije svetlobe 

Bistveni pokazatelj obremenjenostoi okolja s svetlobnim onesnaţevanjem je v skladu z Uredbo letna poraba 

elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin, ki jih upravlja občina. Le ta ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
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Trenutna poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Cerkno (podatki so za leto 2008) znaša 

45,4 kW na prebivalca, kar minimalno presega ciljno vrednost. Z razvojem poselitve se bodo območja in 

število objektov, jih bo treba osvetljevati, povečali. Obstoječa javna razsvetljava je na območju občine 

Cerkno glede na novo Uredbo o svetlobnem onesnaţevanju v veliki meri neprimerna in nepravilno 

nameščena. Dobršen del svetilk še vedno povzroča sevanje svetilk nad vodoravnico. Še vedno so vgrajene 

nevarčne ţarnice. Prenova javne razsvetljave je bila deloma izvedena na območju naselja Cerkno, v skladu 

z Uredbo pa mora Občina Cerkno izvesti prenovo javne razsvetljave na celotnem območju občine.  

Po prenovi obstoječe javne razsvetljave ter ustrezno novo javno razsvetljavo se bodo emisije svetlovbe 

zmanjšale. 

3.7 OPIS RAZVOJA BREZ IZVEDBE PLANA 

Brez izvedbe plana bi dolgoročen razvoj občine Cerkno bil najverjetneje odvisen od posameznih investitorjev 

oziroma lastnikov zemljišč, ki bi v prostor posegali stihijsko, v skladu z lastnimi razvojnimi potrebami. Takšen 

razvoj bi imel za posledico ustvarjanje konfliktov v prostoru, tako med različnimi razvojno usmerjenimi 

dejavnostmi kot tudi med razvojno in varstveno usmerjenimi dejavnostmi. V prostoru bi se odraţal predvsem 

kot nadaljevanje razpršene poselitve brez ustrezne komunalne opreme, krajinsko razvrednotenje prostora, 

uničevanje kulturne dediščine ter z vidika narave pomembnih območij, v poslabšanju stanja okolja, 

predvsem pa bi vplivalo na poslabšanje kakovosti bivanja. 
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4. OBRAVNAVANI POSEGI PO POSAMEZNIH NAMENSKIH RABAH PROSTORA 

4.1 OBMOČJA STANOVANJ 

Razvoj naselij v občini Cerkno se prvenstveno zagotavlja v smeri dviga kakovosti naselij z notranjim 

razvojem – z zgostitvami, s celovitimi prenovami naselij ter sanacijami degradiranih območij, v skladu z 

razvojnimi potrebami pa tudi s širitvami in zaokroţitvami obstoječih naselij. 

Na področju stanovanjske gradnje se predvideva predvsem enodruţinska stanovanjska gradnja, 

večstanovanjska gradnja se predvideva samo v naselju Cerkno. 

V osnutku OPN je bilo kot območij stanovanj opredeljenih 180,6 ha zemljišč. Od tega je bilo v primerjavi s 

trenutno še veljavnim aktom na novo opredeljenih 37,1 ha stavbnih zemljišč. 

Po usklajevanju osnutka s smernicami nosilcev urejanja prostora, popravki občine ter tehničnimi popravki je 

v dopolnjenem osnutku predvidenih skupno 178,7 ha območij stanovanj, od tega je sprememb iz primarne 

namenske rabe 32,5 ha.  

Tabela 6: Spremembe na območjih stanovanj med osnutkom in dopolnjenim osnutkom OPN 

OSNUTEK DOPOLNJEN OSNUTEK PIA 

površina  

m²  vzrok spremembe 

CE-19 SS del v V. del v K2 . 728,64 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

CE-22 SS del priključen CE-15 CU, del v V . 5060,92 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

CE-25 SS del v V . 336,26 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

CE-32 SK CE-23 CU . 1128,38 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

ČP-04 SK del v K1 . 1299,41 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

DN-03 SS DN-16 CD . 605,98 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

DN-05 SS del v K2, del v G OPPN 4281,08 popravek občine 

DN-06 SK del v V, del v K2 . 638,03 uskladitev s smernicami za kulturno dediščino 

DN-07 SK del v A 300, del v K2, del v G . 2556,73 uskladitev s smernicami za kulturno dediščino 

GN-07 SP del v G . 1323,06 popravek občine 

GR-02 SK del v A 305, del v K2 . 4402,05 uskladitev s smernicami za kulturno dediščino 

GR-04 SK del v A 277, del v K1, del v G OPPN 13211,46 

uskladitev s smernicami za kmetijstvo,  

uskladitev s smernicami za naravo 

OT-05 SK del v K1 . 2301,78 popravek občine 

OT-06 SK del v K2, del v G . 5738,24 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

PC-03 SS del v A 192, del v K1 OPPN 10244,30 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

PC-08 SS del v K1 . 1090,11 

uskladitev s smernicami za kmetijstvo,  

uskladitev s smernicami za kulturno dediščino 

PC-10 SK del v A 172, del v K2 . 3515,44 popravek občine 

PČ-03 SS del v K2 . 2315,24 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

PL-01 SK del v K1 . 914,07 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

RC-03 SK del v K1 . 3371,24 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

RC-07 SK del v K1 . 1724,12 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

RC-08 SK del v K1 . 1992,31 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

TB-04 SK del v A 267, del v K1 . 7636,69 popravek občine 

TR-01 SK del v K1 . 2376,04 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

TR-02 SS del v A 7, del v K1 . 2839,18 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

ZK-03 SK del v A 357, del v A 354, del v K1, del v G . 7961,18 uskladitev s smernicami za kmetijstvo 

iz G, K1, K2 nova enota CE-03 SSe OPPN 7090,24 popravek občine 

del CE-20 IG priključeno k CE-17 SSe . 632,36 uskladitev rabe z dejanskim stanjem 

iz K1, K2 priključeno k CE-18 SSe OPPN 2525,02 popravek občine 

iz A 180, K2, G nova enota CE-36 SSe OPPN 12223,18 popravek občine 

iz K2, G priključeno k DN-07 SK . 642,35 popravek občine 
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OSNUTEK DOPOLNJEN OSNUTEK PIA 

površina  

m²  vzrok spremembe 

iz K1 priključeno k LB-01 SK . 553,96 popravek občine 

iz K2 priključeno k RC-03 SK . 1127,23 popravek občine 

RC-06 BT RC-06 SK . 3666,99 popravek občine 

iz A 108, A 105, K2 priključeno k ŠB-02 SK OPPN 20912,27 popravek občine 

iz K2, g nova enota TB-03 SS OPPN 22186,98 popravek občine 

 

V nadaljevanju obravnavamo dopolnjen osnutek OPN. 

Spremembe namenske rabe prostora v območja stanovanj, ki jih obravnavamo v okoljskem poročilu, delimo 

na zapolnjevanja in zaokroţevanja stavbnih zemljišč ter na širitve stavbnih zemljišč. Vse ostale spremembe 

namenske rabe iz primarne rabe v območja stanovanj, ki se izkazujejo v bilancah, so nastale zaradi 

prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma prilagajanju mej stavbnih zemljišč na 

zemljiški kataster oziroma parcelne meje. 

Kot zapolnjevanja ter zaokroţevanje stavbnih zemljišč obravnavamo območja novih stavbnih zemljišč, ki se 

pojavljajo med obstoječo pozidavo oziroma med obstoječo pozidavo in obstoječimi prometnicami 

velikostnega razreda do 5000 m
2
. Na tak način določena nova stavbna zemljišča predstavljajo 5,4 ha 

zemljišč. V nekaterih enotah se poleg novih stavbnih zemljišč pojavljajo tudi območja nezazidanih stavbnih 

zemljišč, ki skupaj z novimi stavbnimi zemljišči, predstavljajo večja območja namenjena stanovanjski gradnji. 

Tabela 7: Zaokroţevanja in zapolnjevanja območij stanovanj z nezazidanimi stavbnimi zemljišči 

EUP PIA 

NOVO 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

M
2
 

NEZAZIDANO 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

M
2
 

SKUPAJ 

RAZPOLOŢLJIVO 

ZA GRADNJO M
2
 

RC-07 SK . 496,88   496,88 

RC-08 SK . 553,46   553,46 

RC-08 SK . 597,67   597,67 

ZA-03 SK . 729,54 4060,57 4790,11 

ČP-04 SK . 901,80   901,80 

RC-03 SK . 1123,40   1123,40 

DN-03 SS . 1210,85   1210,85 

DN-02 SS . 1216,04 10034,15 11250,19 

DN-01 SK . 1224,93   1224,93 

JZ-03 SK . 1455,50   1455,50 

BK-01 SK OPPN 1494,60   1494,60 

JG-01 SK . 1495,75 3182,08 4677,82 

JS-01 SK . 1497,13 6459,88 7957,01 

PD-01 SK . 1627,63   1627,63 

PD-03 S . 1630,87   1630,87 

RE-04 SK . 1781,30 6989,53 8770,83 

RC-03 SK . 1828,11 2871,50 4699,61 

GR-02 SK . 1862,13   1862,13 

CE-51 SSe . 1984,77   1984,77 

OT-06 SK . 2063,88 3235,73 5299,61 

GR-02 SK . 2138,96   2138,96 

PD-01 SK . 2148,93   2148,93 

TR-02 SS . 2699,03 999,30 3698,33 

CE-46 SSe . 2740,88   2740,88 

JZ-01 SK . 2849,47   2849,47 

TR-01 SK . 2857,41 2092,17 4949,58 
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EUP PIA 

NOVO 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

M
2
 

NEZAZIDANO 

STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 

M
2
 

SKUPAJ 

RAZPOLOŢLJIVO 

ZA GRADNJO M
2
 

ŠB-02 SK OPPN 3750,67  34652,21 38402,88 

DN-07 SK . 3803,79   3803,79 

PC-03 SS OPPN 4532,36   4532,36 

    54297,74 39924,91 94222,64 

 

Kot širitve naselij pa obravnavamo nova stavbna zemljišča, ki se pojavljajo na robovih naselij in dejansko 

pomenijo njihovo prostorsko širjenje. Novih stavbnih zemljišč pridobljenih na tak način je skupno 10,1 ha. 

Pojavljajo se v naseljih Cerkno, Dolenji Novaki, Jesenica, Laznica, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Reka ter 

Straţa. V večini enot se poleg širitev pojavljajo tudi območja nezazidanih stavbnih zemljišč, ki skupaj z 

novimi stavbnimi zemljišči, predstavljajo večja območja namenjena stanovanjski gradnji. 

Tabela 8: Širitve območij stanovanj z nezazidanimi stavbnimi zemljišči 

EUP PIA 

NOVO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

NEZAZIDANO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

SKUPAJ 
RAZPOLOŢLJIVO 
ZA GRADNJO M

2
 

CE-11 SSe OPPN 5399,33 3107,51 8506,84 

CE-18 SSe OPPN 5712,31 13697,88 19410,19 

PC-01 SS . 5867,59   5867,59 

DN-01 SK . 8274,93 4484,76 12759,69 

OT-02 SS OPPN 8524,99 2218,18 10743,17 

PC-03 SS OPPN 10447,33   10447,33 

CE-10 SK . 10606,54   10606,54 

CE-03 SSe OPPN 10914,30 6835,15 17749,45 

DN-05 SS OPPN 11328,42 4047,87 15376,29 

LZ-01 SS OPPN 11570,04 2958,45 14528,49 

ST-01 SK OPPN 12121,74 8193,15 20314,89 

  100767,52 45542,96 146310,48 

 

Po naseljih je poleg ţe omenjenih na razpolago še pribliţno 35 ha nezazidanih stavbnih zemljišč namenjenih 

stanovanjski gradnji.  

Tabela 9: Ostala nezazidana stavbna zemljišča 

EUP PIA 

NEZAZIDANO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

 

EUP PIA 

NEZAZIDANO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

CE-16 SSs OPPN 4596,75  ČP-03 SS . 6070,80 

CE-57 SS . 1012,29  BK-04 SK . 6639,07 

ZK-02 SK . 1217,22  ZA-07 SS OPPN 6749,65 

LA-02 SK . 1244,04  ŐB-01 SK . 6982,25 

DN-06 SK . 1523,19  RC-07 SK . 7233,01 

GR-01 SS . 1775,52  GN-07 SP . 7317,53 

PO-02 SK . 1970,73  ZA-05 SK . 7462,45 

CE-09 SB . 6835,51  PD-05 SS OPPN 7663,94 

PÄ-01 SS . 2194,66  BK-01 SS OPPN 7681,93 

PC-10 SK . 2245,38  RE-05 SS OPPN 7692,80 

RE-01 SS . 2577,87  BK-09 SK . 7890,58 

LZ-02 SS . 3052,02  CE-36 SS OPPN 8235,14 

JZ-02 SK . 3129,48  ZK-01 SK . 8351,04 
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EUP PIA 

NEZAZIDANO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

 

EUP PIA 

NEZAZIDANO 
STAVBNO 

ZEMLJIŠČE 
M

2
 

OT-05 SK . 3370,37  ŐB-03 SK . 8418,24 

ZA-04 SK . 3575,12  ŐB-12 SK . 8852,43 

PC-09 SS OPPN 3622,38  LA-01 SK . 9121,57 

PL-01 SK . 3793,27  LA-03 SS OPPN 10122,99 

DN-07 SK . 3816,77  ŐB-05 SS OPPN 10462,61 

TB-02 SK . 3834,15  ZA-08 SS OPPN 11066,00 

GR-02 SK . 4336,10  BK-08 SS OPPN 12133,31 

PC-02 SK . 4905,76  GN-11 SP . 13787,20 

OR-02 SK . 5167,48  TB-04 SK . 14648,05 

PČ-01 SS OPPN 5232,70  ŐB-02 SS OPPN 15253,61 

PO-01 SS OPPN 5639,34  ZA-01 SS OPPN 17024,88 

CE-33 SK . 5840,27  TB-03 SS OPPN 30876,99 

 

OPOMBA:  

V času priprave okoljskega poročila je občina na območju smučišča Cerkno OPN nekoliko spremenila. 

Smučišču Cerkno je določila svojo prostorsko enoto. Enote urejanja prostora znotraj te prostorske enote so 

preimenovane. Med območji stanovanj sta se preimenovali enoti: 

- GN-07 SP v SC-06 SP ter 

- GN-11 SP v SC-15 SP. 

4.2 POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE  

V osnutku OPN je bilo območij razpršene poselitve opredeljenih skupno 132 ha zemljišč od tega je bilo 33 ha 

sprememb namenske rabe zemljišč iz primarne rabe v območja razpršene poselitve. Po usklajevanju 

osnutka s smernicami nosilcev urejanja prostora ter tehničnimi popravki je v dopolnjenem osnutku 

predvidenih 133 ha območij razpršene poselitve od tega 34 ha sprememb iz primarne rabe. Spremembe 

namenske rabe pri območjih razpršene poselitve med osnutkom in dopolnjenim osnutkom OPN so 

predstavljene v tabeli 10. 

Tabela 10: Območja razpršene poselitve – spremembe med osnutkom in dopolnjenim osnutkom OPN 
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A 302 K2  cela enota uskladitev s stanjem 142,36 

A 313 K2  del enote uskladitev s stanjem 1727,83 

A (CD) 354 LA-05 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 731,19 

A (CD) 355 RE-09 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 701,09 

A (CD) 356 PO-03 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 541,94 

A (CD) 357 TB-06 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 955,54 

A (CD) 358 ŠB-15 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 407,80 

A 362 ZK-03 SK  cela enota sprememba namenske rabe 3693,12 

A 363 DN-06 SK  cela enota smernice kultura 1543,43 

A 364 BK-14 BT  cela enota spr. namenske rabe, zmanjšanje območja stavbnih z. 4460,40 

A 365 TB-04 SK  cela enota sprememba namenske rabe 7459,39 

A 366 K2  del enote uskladitev s stanjem 2407,20 

A 367 GR-02 SK  cela enota smernice kultura 4020,13 

A 368 TR-02 SS  cela enota smernice kmetijstvo 1564,70 
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A 369 PC-10 SK  cela enota smernice kmetijstvo 2871,86 

A 370 ZK-03 SK  cela enota spr. namenske rabe, zmanjšanje območja stavbnih z. 2427,44 

A 371 GR-04 SK  del enote smernice narava 2879,34 

A 372 G, K1  cela enota pobuda občana 278,07 

A 373 K1  cela enota uskladitev s stanjem 651,85 

A 374 K1  cela enota uskladitev s stanjem 312,59 

A 375 PC-03 SS  cela enota spr. namenske rabe, zmanjšanje območja stavbnih z. 1777,24 

A 376 G, K1  cela enota uskladitev s stanjem 499,17 

A 377 G, K2  cela enota uskladitev s stanjem 1584,10 

A 378 K2  cela enota uskladitev s stanjem 302,50 

A 379 G, K2  cela enota uskladitev s stanjem 1436,83 

A (CD) 380 ST-04 CDk  cela enota sprememba namenske rabe 718,61 

G, K2 A 85 . del enote uskladitev s stanjem 3464,03 

ŠB-02 SK A 105 OPPN cela enota A 105 priključena ŠB-02 SK pobuda občine  4298,32 

ŠB-02 SK A 108 OPPN cela enota A 108 priključena ŠB-02 SK pobuda občine  3505,62 

G A 142 . del enote smernice kmetijstvo 2615,08 

K2 A 146 . del enote smernice kmetijstvo 6267,20 

G A 154 . del enote smernice kmetijstvo 537,14 

G, K2 A 163 . del enote smernice kmetijstvo 364,89 

CE-36 SSe A 180 OPPN cela enota A 180 priključena CE-36 SSe pobuda občine  1439,67 

K2 A 214 . del enote smernice kmetijstvo 751,44 

G, K2 A 216 . del enote smernice kmetijstvo 1509,54 

K1, K2 A 230 . del enote smernice kmetijstvo 471,37 

G, K2 A 235 . del enote smernice kmetijstvo 1446,63 

G A 236 . del enote smernice kmetijstvo 590,54 

G, K2 A 265 . del enote smernice kmetijstvo 2176,76 

DN-15 BT A 286 . cela enota sprememba namenske rabe 1852,62 

G, K1, K2 A 301 . del enote smernice kmetijstvo, kultura 2868,90 

K2 A 302 . del enote uskladitev s stanjem 701,17 

ZK-03 CD A 347 . cela enota sprememba namenske rabe 2303,51 

 

V nadaljevanju obravnavamo dopolnjen osnutek OPN.  

Spremembe namenske rabe prostora v območja razpršene poselitve, ki jih obravnavamo v okoljskem 

poročilu predstavljajo zapolnjevanja in zaokroţevanja stavbnih zemljišč. Vse ostale spremembe namenske 

rabe iz primarne rabe v območja razpršene poselitve, ki se izkazujejo v bilancah, so nastale zaradi 

prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma prilagajanju mej stavbnih zemljišč na 

zemljiški kataster oziroma parcelne meje. 

Zaokroţevanja ter zapolnjevanja skupno predstavljajo nekaj manj kot 6,2 ha novih stavbnih zemljišč.  

Tabela 11: Nova stavbna zemljišča za potrebe stanovanjske gradnje - zaokroţevanja in zapolnjevanja 

EUP Velikost m
2
  EUP Velikost m

2
 

A 14 1441,82  A 209 1221,14 

A 19 1482,99  A 216 1413,50 

A 22 687,23  A 221 611,92 

A 25 617,35  A 255 1736,47 

A 27 3089,72  A 264 1811,61 

A 28 1278,25  A 274 1321,85 
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EUP Velikost m
2
  EUP Velikost m

2
 

A 32 2269,59  A 283 970,25 

A 33 1357,65  A 284 1627,29 

A 41 1952,57  A 295 3147,63 

A 77 1477,71  A 309 1415,09 

A 84 2437,25  A 312 801,35 

A 87 1329,95  A 318 2369,01 

A 100 690,29  A 332 1036,32 

A 123 1003,36  A 337 1168,45 

A 134 818,43  A 352 1242,10 

A 141 1371,98  A 362 1488,48 

A 142 3729,81  A 364 2699,16 

A 146 2131,05  A 370 531,67 

A 148 1188,03  A 381 1447,89 

A 151 2850,86  A 383 1097,45 

 

V večini primerov gre za širitve za potrebe kmečkih gospodarstev, redkeje pa se širitve pojavljajo zaradi 

sanacije razpršene gradnje. V primerih sanacije razpršene gradnje gre za priključitev enega, največ dveh 

objektov razpršene gradnje k obstoječemu območju razpršene poselitve 

Večjih območij nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih razpršene ni.  

Med območji razpršene poselitve prevladujejo samotne kmetije ter strnjene oblike manjših naselij. V skladu z 

Odlokom o OPN je v območjih razpršene poselitve prevladujoča dejavnost bivanje, dovoljene pa so tudi 

druge dejavnosti, ki sluţijo tem območjem, predvsem kmetijska dejavnost. Dovoljeno pa je izvajanje tudi 

predelovalnih dejavnosti, ki izhajajo iz kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva. 

4.3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI  

V skladu z uravnoteţenim razvojem omreţja naselij bo glavni nosilec razvoja v občini še vedno Cerkno s 

svojo okolico. V naselju se bo spodbujal urbani razvoj, za katerega je značilna koncentracija stanovanjske 

gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti. Cerkno bo krepilo svojo upravno, izobraţevalno in 

poslovno funkcijo. 

Površine za razvoj glavnih oskrbnih dejavnosti se poleg naselja Cerkno določijo v predvidenih razvojnih 

centrih na podeţelskem območju: Šebrelje, Otaleţ, Ravne pri Cerknem, Bukovo, Zakriţ, Dolenji Novaki in 

Planina pri Cerknem. 

Tabela 12: Funkcije naselij / središč  

NASELJE / SREDIŠČE FUNKCIJE 

Cerkno upravne, druţbene, trgovske, gostinske, zdravstvene, kulturne, prometne, 
športno-rekreacijske, turistične, stanovanjske,  gospodarske, poslovne in 
storitvene, šolske in izobraţevalne, vzgojno-varstvene 

Šebrelje turistične, kulturne, druţbene,  trgovske, gostinske, športno-rekreacijske, 
stanovanjske, poslovne in storitvene, šolske in izobraţevalne, vzgojno-
varstvene 

Otaleţ druţbene, trgovske, gostinske, kulturne, športno-rekreacijske, 
stanovanjske,  šolske in izobraţevalne, vzgojno-varstvene 

Dolenji Novaki druţbene, trgovske, gostinske, športno-rekreacijske, stanovanjske,  
poslovne in storitvene, šolske in izobraţevalne, vzgojno-varstvene 

Bukovo druţbene, trgovske, gostinske, kulturne, športno-rekreacijske, stanovanjske 

Ravne pri Cerknem trgovske, gostinske, kulturne, turistične, športno-rekreacijske, stanovanjske,   

Planina pri Cerknem trgovske, gostinske, športno-rekreacijske, stanovanjske,  poslovne in 
storitvene 

Zakriţ trgovske, gostinske, kulturne, športno-rekreacijske, stanovanjske,  poslovne 
in storitvene 
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V osnutku OPN je bilo opredeljenih 14,5 ha območij centralnih dejavnosti. Od tega je bilo 3,4 ha osrednjih 

območij centralnih dejavnosti ter 11,1 ha drugih območij centralnih dejavnosti. 

V dopolnjenem osnutku, ki ga vrednotimo, je zaradi usklajevanja s smernicami, zaradi tehničnih popravkov 

oziroma zaradi pobud občine prišlo do določenih sprememb. Spremembe med opredelitvijo centralnih 

dejavnosti v osnutku in dopolnjenem osnutku so predstavljene v spodnji tabeli.  

Tabela 13: Spremembe namenske rabe v območjih centralnih dejavnosti med osnutkom in dopolnjenim 

osnutkom OPN 

OSNUTEK DOPOLNJEN OSNUTEK  

EUP OBSEG PIA EUP PIA VELIKOST M
2
 

CE-38 CD del enote . KE-06 V . 1104,54 

CE-23 CU del enote . KE-06 V . 1037,85 

PC-06 CU del enote . KE-06 G . 497,76 

PC-06 CU del enote . KE-06 K1 . 268,51 

DN-03 SS del enote . DN-16 CD . 605,98 

A 347 cela enota . ZK-03 CD . 2303,51 

ŠB-09 ZD del enote . ŠB-07 CD . 6514,36 

CE-22 SS del enote . CE-15 CU . 474,07 

CE-32 SK del enote . CE-23 CU . 1128,38 

CE-22 SS del enote . CE-23 CU . 3949,74 

RC-05 ZD cela enota . RC-05 CU . 1839,74 

A (CD) 354 cela enota 
. 

LA-05 CDk 
. 

731,19 

A (CD) 355 cela enota 
. 

RE-09 CDk 
. 

701,09 

A (CD) 356 cela enota 
. 

PO-03 CDk 
. 

541,94 

A (CD) 357 cela enota 
. 

TB-06 CDk 
. 

955,54 

A (CD) 358 cela enota 
. 

ŠB-15 CDk 
. 

407,80 

 

V dopolnjenem osnutku je skupaj 15,9 ha območij centralnih dejavnosti, med njimi je 6,3 ha osrednjih 

območij centralnih dejavnosti (CU) ter 9,6 ha drugih območij centralnih dejavnosti (CD). CU območja se 

pojavljajo v naseljih Cerkno, Jagršče, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Ravne pri Cerknem, Šebrelje in Zakriţ.  

CD območja pa se pojavljajo v naseljih Bukovo, Cerkno, Dolenji Novaki, Orehek, Ravne pri Cerknem, 

Šebrelje ter Zakojca.  

V večini primerov gre za obstoječa stavbna zemljišča. Nova stavbna zemljišča za območja centralnih 

dejavnosti skupno predstavljajo 1,5 ha. Dejanskih sprememb je 1,2 ha. Ostale spremembe iz primarne rabe 

v območja centralnih dejavnosti so nastale tudi zaradi prilagajanja dejanskemu stanju oziroma zemljiškemu 

katastru. 

Večjih območij širitev pravzaprav ni. Največje območje spremembe primarne rabe v območja centralnih 

dejavnosti predstavlja širitev v Šebreljah (ŠB-07 CD, 0,6 ha). Vse ostale spremembe so manjše. 

Predstavljene so v spodnji tabeli.  

Tabela 14: Širitve območij centralnih dejavnosti 

EUP PIA VELIKOST M
2
 

CE-58 CDi . 3568,57 

OR-03 CD . 728,62 

RC-02 CD . 1465,75 

ŠB-07 CD . 6353,84 

  12116,78 
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Nepozidanih je še 1,9 ha obstoječih stavbnih zemljišč območij centralnih dejavnosti. Pojavljajo se v naseljih 

Bukovo, Cerkno, Dolenji Novaki, Jagršče, Otaleţ, Ravne pri Cerknem, Šebrelje ter Zakriţ. V večini primerov 

gre samo za dele deloma ţe pozidanih enot urejanja prostora. V celoti nepozidani enoti sta le BK-07 CD ter 

ZA-06 CU. V enotah CE-58 CDi, RC-02 CD ter ŠB-07 CD se poleg nepozidanih obstoječih stavbnih zemljišč 

pojavljajo še širitve območij.  

Tabela 15: Nepozidana območja centralnih dejavnosti 

EUP PIA VELIKOST M
2
 

BK-07 CD . 730,68 

CE-58 CD . 6934,90 

DN-04 CD . 3384,88 

JG-02 CU . 1964,06 

OT-01 CD . 1445,91 

OT-01 CD . 1034,63 

RC-02 CD . 646,40 

ŠB-07 CD . 2211,39 

ZA-06 CU . 1090,23 

 

4.4 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI  

Z OPN je določeno, da se v naselja umešča različne dejavnosti, s čimer se zagotavlja delovna mesta blizu 

bivalnih območij.  

Proizvodne dejavnosti se umešča v gospodarske cone. V taka območja se lahko umeščajo tudi obrtne in 

storitvene dejavnosti, če niso konfliktne s proizvodnimi dejavnostmi.  

V osnutku OPN je bilo kot območja proizvodnih dejavnosti opredeljenih 17,6 ha zemljišč. Od tega je bilo 9,1 

ha gospodarskih con, 7,9 ha površin za industrijo ter 0,6 ha površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo. 

Zaradi usklajevanj s smernicami nosilcev urejanja prostora, pobud občine ter tehničnih popravkov je med 

opredelitvami območij proizvodnih dejavnosti v osnutku in dopolnjenem osnutku prišlo do manjših 

sprememb. Predstavljene so v spodnji tabeli. 

Tabela 16: Razlike med osnutkom in dopolnjenim osnutkom OPN na območjih proizvodnih dejavnosti 

OSNUTEK DOPOLNJEN OSNUTEK OBSEG SPREMEMBE 

EUP PIA  PIA 

CE-20 IG . CE-21 BD . spremenjen del enote CE-20 IG 

CE-20 IG . CE-20 IG . spremenjen del enote CE-20 IG 

ST-03 IG . K2 . spremenjen del enote ST-03 IG 

ST-03 IG . G . spremenjen del enote ST-03 IG 

CE-49 IP . CE-72 O . spremenjen del enote CE-49 IP 

CE-49 IP . V . spremenjen del enote CE-49 IP 

G  PL-03 IK . cela enota opredeljena na novo 

K2  PL-03 IK . cela enota opredeljena na novo 

BK-12 LN OPPN BK-12 IG OPPN spremenjen del enote BK-12 LN 

K2  RC-09 IK . cela enota opredeljena na novo 

G  RC-09 IK . cela enota opredeljena na novo 

V dopolnjenem osnutku je tako opredeljenih 17,3 ha zemljišč za proizvodne dejavnosti. Gospodarskih con je 

9,2 ha, površin za industrijo je 7,2 ha, površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo pa je 0,9 ha. 

V večini primerov gre za obstoječa stavbna zemljišča. Nova stavbna zemljišča za območja proizvodnih 

dejavnosti skupno predstavljajo 3,3 ha. Dejanskih sprememb je 2,6 ha. Vse ostale spremembe predstavljajo 

uskladitve z dejanskim stanjem. 
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Tabela 17: Širitve območij proizvodnih dejavnosti 

EUP PIA Velikost m
2
 

BK-12 IG OPPN 6967,68 

CE-07 IG . 2455,89 

PC-04 IG OPPN 13256,11 

PD-04 IK . 2350,45 

RC-09 IK . 1110,74 

    26140,87 

 

V gospodarskih conah v naseljih Cerkno in Planina pri Cerknem je na razpolago še nekaj nezazidanih 

stavbnih zemljišč, skupno 1,9 ha. Podrobneje so predstavljena v spodnji tabeli. 

Tabela 18: Nezazidana stavbna zemljišča na območjih proizvodnih dejavnosti 

EUP PIA Velikost m
2
 

CE-47 IG . 8094,41 

CE-59 IG OPPN 4651,49 

CE-62 IG OPPN 4452,85 

PC-04 IG  2255,78 

  19454,53 

 

4.5 POSEBNA OBMOČJA 

OPOMBA:  

V času priprave okoljskega poročila je občina na območju smučišča Cerkno OPN nekoliko spremenila. 

Smučišču Cerkno je določila svojo prostorsko enoto. Enote urejanja prostora znotraj te prostorske enote so 

preimenovane. Med posebnimi območji so se preimenovale enote: 

- GN-04 BT v SC-03 BT, 

- GN-05 BT v SC-11 BT, 

- GN-08 BT v SC-07 BT ter 

- GN-12 BT v SC-16 BT. 

Posebna območja so območja, ki so namenjena dejavnostim kot so turizem, športna in nakupovalna 

središča ter podobnim dejavnostim in se v občini kot večje enote pojavljajo v naseljih Cerkno, Čeplez, 

Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Ravne pri Cerknem in Šebrelje.     

Posebna območja se delijo na površine za turizem (BT), površine drugih območij (BD) ter območja športnih 

centrov (BC). V osnutku OPN je bilo opredeljenih 47,31 ha posebnih območij, od tega 45,58 ha kot površine 

za turizem in 1,73 kot površine drugih območij. 

V dopolnjenem osnutku, ki ga vrednotimo, so bile nekatere enote ali deli enot izvzeti iz posebnih območij, 

drugi pa so bili spremenjeni v posebna območja.  

Tabela 19: Spremembe namenske rabe v posebnih območjih med osnutkom in dopolnjenim osnutkom  

naselje osnutek dopolnjen osnutek površina (m2) sprememba 

Bukovo BK-14 BT 
A 364 

K2 

4460,4 

2555,51 
celotna 

Cerkno CE-42 E CE-42 B 646,09 del 

Cerkno CE-45 BD 
K2 

V 

253,06 

1737,87 
del 

Čeplez K2 ČP-02 BT 342,02 del 
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naselje osnutek dopolnjen osnutek površina (m2) sprememba 

Čeplez ČP-02 BT K2 2705,53 del 

Dolenji Novaki A 286 DN-15 BT 1852,62 celotna 

Dolenji Novaki DN-11 BT 
G 

K2 

167,56 

4741,22 
del 

Gorenji Novaki GN-08 BT G 19573,60 del 

Gorenji Novaki GN-11 BT 
G 

K2 

177078,85 

54617,24 
del 

V dopolnjenem osnutku je skupaj 20,76 ha posebnih območij, med njimi je 19 ha površin za turizem, 1,7 ha 

površin drugih območij in 0,06 ha območij je brez podrobnejše opredelitve rabe (samo oznaka B). V 

dopolnjenem osnutku so se površine posebnih območij zmanjšale za 26,55 ha.  

Nova stavbna zemljišča za posebna območja predstavljajo 8,49 ha.  

Tabela 20: Spremembe posebnih območij po enotah 

EUP m² namen 

CE-21 BD 3577,25 nov trgovski center s kmetijsko trgovino 

CE-29 BT 647,12 nova tur nastanitvena cona z javnim programom 

CE-42 B 646,09 predvidena toplarna 

CE-55 BT 4555,43 nova vstopna tur-info točka 

DN-11 BT 4504,58 turistična kmetija s predvideno širitvijo 

DN-15 BT 1852,62 turistično-informacijska točka 

GN-01 BT 4243,40 apartmajska hiša 

GN-02 BT 416,39 apartmajska hiša 

GN-03 BT 4434,02 apartmajska hiša 

SC-07 BT (stara enota GN-08 BT) 7597,72 turistično namestitvena cona 

SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) 19727,66 športno turistična cona z izhodiščem na smučišče 

GN-21 BT 10060,30 turistično namestitvena cona 

RC-01 BT 6555,34 turistično namestitvena cona -wellness 

ČP-02 BT 3484,60 bungalovi 

ŠB-04 BT 12647,16 turistično namestitvena cona 

 

Nekaj sprememb v posebna območja je nastalo tudi zaradi prilagajanja dejanskemu stanju oziroma 

zemljiškemu katastru. Teh sprememb posebej ne vrednotimo.  

Poleg sprememb vrednotimo tudi območja, ki so ţe bila opredeljena kot posebna območja, a še niso 

pozidana. 

Tabela 21: Nezazidana stavbna zemljišča posebnih območij 

UREDITVENA ENOTA POVRŠINA v m2 

CE-29 BT 3392,30 

CE-45 BD 4447,37 

SC-03 BT (stara enota GN-04 BT) 25506,73 

SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 25278,38 

 

4.6 OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN  

OPOMBA:  

V času priprave okoljskega poročila je občina na območju smučišča Cerkno OPN nekoliko spremenila. 

Smučišču Cerkno je določila svojo prostorsko enoto. Enote urejanja prostora znotraj te prostorske enote so 

preimenovane. Med območji zelenih površin so se preimenovale enote: 

- GN-19 ZS v SC-08 ZS, 

- GN-20 ZS v SC-04 ZS, 

- GN-14 ZS, GN-15 ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS ter GN-18 ZS pa v SC-02 K. 
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Območja zelenih površin v OPN se delijo na: 

 površine za šport in rekreacijo, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športu na prostem (oznaka ZS), 

 parke kot urejena območja odprtega prostora v naseljih (oznaka ZP),  

 druge urejene zelene površine kot so zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (oznaka ZD) ter 

 pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle (oznaka ZK). 

V občini se kot večje enote pojavljajo v naseljih Gorenji Novaki (smučarski center), Šebrelje in Cerkno, v 

ostalih naseljih se pojavljajo kot manjše enote zelenih površin.  

V osnutku OPN je bilo kot zelene površine opredeljenih 88,5 ha območij, od tega največ (49,2 ha) površin za 

oddih, rekreacijo in šport, 37,9 ha drugih zelenih površin, 1,2 ha pokopališč in samo 0,3 ha parkov. 

V dopolnjenem osnutku, ki ga vrednotimo, so bile nekatere enote ali deli enot izvzeti iz območij zelenih 

površin, drugi pa so bili spremenjeni v zelene površine.  

Tabela 22: Spremembe namenske rabe na območjih zelenih površin med osnutkom in dopolnjenim 

osnutkom 

naselje osnutek dopolnjen osnutek velikost spremembe (m2) 

BUKOVO 
G 
K2 BK-15 ZS 

1968,54 

1234,91 

CERKNO 
K1 
G CE-68 ZP 

1492,55 

3113,07 

CERKNO K1 CE-69 ZP 146,41 

CERKNO CE-43 ZS 
CE-43 ZSi 3187,73 

VC 1716,63 

GORENJI NOVAKI 
G 

GN-15 ZS 
38142,44 

K2 11249,09 

GORENJI NOVAKI GN-08 BT GN-19 ZS 6110,88 

GORENJI NOVAKI K1 GN-22 ZS 2208,19 

GORENJINOVAKI GN-05 ZS GN-05 BT 93608,12 

GORENJI NOVAKI 

GN-14 ZD GN-15 ZS 32988,94 

GN-15 ZD GN-15 ZS 147014,96 

GN-16 ZD GN-15 ZS 10736,84 

GN-17 ZD GN-15 ZS 7605,27 

GN-18 ZD GN-15 ZS 22649,16 

GN-19 ZD GN-15 ZS 60415,55 

GORENJI NOVAKI GN-20 ZS GN-20 ZS 9072,23 

PLANINA PRI 
CERKNEM 

PC-07 ZD PC-07 ZD 
1673,54 

PLUŢNJE PŢ-03 ZS PŢ-03 ZS 4398,46 

RAVNE PRI CERKNEM RC-05 ZD RC-05 CU 1839,73 

REKA RE-07 ZS RE-07 ZS 10373,28 

ŠEBRELJE 
K2 ŠB-13 ZD 247,99 

K2 ŠB-13 ZD 560,88 

K2 ŠB-13 ZD 4176,90 

ŠEBRELJE ŠB-09 ZD ŠB-07 CU, ŠB-09 ZD 6667,08 

ZAKRIŢ G ZA-09 ZP 762,64 

V dopolnjenem osnutku je kot zelene površine opredeljeno 54,6 ha površin. Največji deleţ še vedno pripada 

površinam za oddih, rekreacijo in šport (47,5 ha), veliko manj pa drugim urejenim zelenim površinam (5,1 

ha), pokopališčem (1,2 ha) in parkom (0,8 ha). V dopolnjenem osnutku so se območja zelenih površin 

zmanjšala za 33,9 ha. 

Nova stavbna zemljišča za zelene površine predstavljajo 42, 6 ha. 

Večja območja širitev so naslednja:  
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Tabela 23: Spremembe območij zelenih površin po enotah 

EUP VELIKOST (m2) NAMEN 

BK-02 ZSi 1653,45 območje zelenih površin z otroškim igriščem 

BK-15 ZS 3203,45 travnato športno igrišče 

CE-37 ZSi 14450,40 športna površina z igrišči 

CE-40 ZK 7179,58 pokopališče s cerkvijo 

CE-52 ZD 2463,74 ločilni pas med dejavnostmi 

CE-68 ZP 4605,63 povojno grobišče 

SC-08 ZS (stara enota  GN-19 ZS) 6110,87 smučarski center Cerkno 

SC-04 ZS (stara enota GN-20 ZS) 14572,56 smučarski center Cerkno 

GN-22 ZS 2208,19 motokros 

OT-04 ZP 2139,40 javne zelene površine, otroško igrišče 

PŢ-03 ZS 2331,78 športno in otroško igrišče 

RE-07 ZS 5689,67 kamp 

ŠB-08 ZS 1463,41 javne zelene površine 

ŠB-09 ZD 8078,83 členitveni pas med  starim naseljem in novo gradnjo 

TB-01 ZS 4477,74 športno igrišče 

ZA-09 ZP 762,64 vojno grobišče 

 

Nekaj sprememb, v minimalnem obsegu, iz primarne rabe v območja zelenih površin je nastalo tudi zaradi 

prilagajanja dejanskemu stanju oziroma zemljiškemu katastru. Teh posebej ne vrednotimo. Med njimi je tudi 

majhna enota CE-69 ZP (146 m
2
), ki je bila dodana v dopolnjenem osnutku in varuje območje spomenika 

(Cerkno- spomenik 47 padlim gojencem partijske šole; EŠD 4811).  

Poleg sprememb vrednotimo tudi območja, ki so ţe bila opredeljena kot stavbno zemljišče, a še niso 

pozidana oziroma uporabljena. Njihova površina znaša 9,7 ha.  

4.7 OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  

Prometne površine v OPN obsegajo površine za helioport (PH) in ostale prometne površine (PO). 

V osnutku OPN je bilo določenih 1,93 ha površin namenjenih za prometno infrastrukturo, ki so bile v 

dopolnjenem osnutku zmanjšane na skupno površino 1,62 ha. Med osnutkom in dopolnjenim osnutkom OPN 

so se pri opredelitvi območij prometne infrastrukture območja zmanjšala za 0,31 ha. 

V dopolnjenem osnutku je za območje helioporta namenjenih 0,80 ha (obe varianti skupaj), za območja 

ostale prometne površine pa 0,82 ha. 

V dopolnjenem osnutku, ki ga vrednotimo, so območja prometne infrastrukture opredeljena nekoliko drugače 

kot v osnutku. Razlike med osnutkom in dopolnjenim osnutkom so prikazane v spodnji tabeli.  

Tabela 24: Spremembe namenske rabe v območjih prometne infrastrukture med osnutkom in 

dopolnjenim osnutkom 

NASELJE OSNUTEK DOPOLNJEN OSNUTEK POVRŠINA SPREMEMBE (m2) 

Bukovo K2 BK-16 PO 392,64 

Cerkno CE-24 BT CE-26 PO 64,89 

Cerkno CE-26 PO VC 16,26 

Poljane K1,  K2 PL-04 PH 3197,11 

Cerkno CE-01 PH del v K2 6683,20 

Cerkno CE-50 PO K2 110,26 

 

Nova stavbna zemljišča za prometne površine predstavljajo 0,84 ha.  
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Enota BK-16 PO predstavlja  ţe obstoječe stanje (parkirno površino), zato ga v okoljskem poročilu ne 

vrednotimo.  Dejanske širitve pomenijo 0,80 ha. 

Tabela 25: Spremembe območij prometne infrastrukture po enotah 

EUP POVRŠINA (m2) NAMEN 

BK-16 PO 392,64 nova avtobusna postaja 

CE-01 PH 4774,70 helioport 

PL-04 PH 3197,11 helioport 

 

Na strateškem nivoju so z OPN predvidene še obvoznica za naselje Cerkno, ki rešuje problematiko 

neustreznega poteka drţavne ceste skozi naselje, predvidena je tudi rekonstrukcija Keltike (prednostno v 

smeri proti Tolminu) ter ceste proti Planini pri Cerknem in čez Kladje. Načrtuje se tudi vzpostavitev nove 

regionalne povezave proti Gorenjski in osrednji Sloveniji, ki pa se bo presojalo skozi drţavni prostorski načrt.  

Nezazidanih površin za prometno infrastrukturo ni. 

4.8 OBMOČJA ENERGETSKE  INFRASTRUKTURE  

V osnutku OPN je za območja elektroenergetske infrastrukture namenjenih 0,65 ha zemljišč. Z dopolnjenim 

osnutkom posamezna območja po površini nekoliko spremenijo, bodisi zaradi usklajevanja s smernicami ali 

zaradi tehničnih popravkov.  

Povečalo se je območje CE-67 E, območje CE-70 E pa je na novo dodano. Zmanjšalo se je območje JG-03 

E in del območja CE-42 E.  

V dopolnjenem osnutku je energetski infrastrukturi namenjenih 0,62 ha površin.  

Nova stavbna zemljišča predstavljajo 0,26 ha. Večinoma gre za območja ţe obstoječih malih hidroelektrarn. 

Dejanske širitve območij za potrebe razvoja energetske infrastrukture se pojavljajo v naseljih Dolenji Novaki 

in Jagršče in obsegajo 0,1 ha. 

Tabela 26: Nova območja namenjena elektroenergetski infrastrukturi 

EUP sprememba [m²]  

DN-09 E 538,64 predvidena mHE  

DN-12 E 76,51 predvidena mHE 

JG-03 E 343,29 predvidena mHE 

 

Nezazidano stavbno zemljišče za potrebe elektroenergetske infrastrukture je na območju CE-42 E in je 

namenjeno izgradnji toplarne.  

Tabela 27: Nezazidana območja za potrebe elektroenergetske infrastrukture: 

EUP m² ha 

CE-42 E 2287,17 0,23 

 

Čez občino je predvidena trasa elektroenergetskega daljnovoda 2X400 kV Okroglo-Udine. Njegov varovalni 

koridor bo širine 50m.  

Rezervirana trasa 400 kV daljnovoda je podana s tremi variantami. Trasa je v večji meri načrtovana izven 

sklenjenih gozdov, oz. ob gozdnem robu ter čez kmetijska zemljišča. Prva varianta poteka na območju 

Bukovo – Cerkno – Čeplez – Gorenji Novaki, druga varianta Police – Ravne pri Cerknem – Planina pri 

Cerknem – Gorenji Novaki. Tretja se od druge razlikuje le na območju naselja Police. Podatki o poteku trase 

so zgolj informativne narave in še niso natančno določeni. Območje ureja Drţavni prostorski načrt, znotraj 

katerega bo izvedena tudi okoljska presoja. 
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4.9 OBMOČJA OKOLJSKE  INFRASTRUKTURE 

OPOMBA: 

V času priprave okoljskega poročila je občina na območju smučišča Cerkno OPN nekoliko spremenila. 

Smučišču Cerkno je določila svojo prostorsko enoto. Enote urejanja prostora znotraj te prostorske enote so 

preimenovane. Med območji okoljske infrastrukture se je preimenovala enot GN-10 O v SC-13 O. 

Razvoj okoljske infrastrukture je v obravnavanem OPN vezan na razvoj objektov in vodov za oskrbo z vodo, 

za čiščenje in odvajanje odpadnih vod ter na ravnanje z odpadki in na njihovo odlaganje.  

V osnutku je bilo za območja okoljske infrastrukture namenjenih 6 ha površin. Z dopolnjenim osnutkom se je 

del območij vrnil v primarno rabo. Območje TB-05 O se je zmanjšalo za 0,19 ha in območje PL-02 O za 0,15 

ha. Razširilo se je območje CE-72 O (0,39 ha).  

V dopolnjenem osnutku je za območje okoljske infrastrukture namenjenih 6,04 ha površin.  

Vse spremembe v stavbna zemljišča za potrebe okoljske infrastrukture znašajo 3,32 ha. V primeru GN -13 O 

gre za ţe obstoječe območje odlagališča kremenčevega peska, na območju SC-13 O (stara enota GN-10 O) 

pa je ţe obstoječa čistilna naprava in spremembi predstavljata prilagoditev rabe dejanskemu stanju. Vsa 

ostala območja pa so načrtovana na novo.  Dejanske spremembe znašajo 2,96 ha.  

Tabela 28: Spremembe v stavbna zemljišča za potrebe okoljske infrastrukture

EUP ha stanje 

CE-53 O 1,06 predvidena sortirnica komunalnih odpadkov 

CE-54 O 0,62 predvideno odlagališče gradbenih odpadkov 

PL-02 O 0,70 območje okoljske infrastrukture 

TB-05 O 0,58 predvidena sortirnica komunalnih odpadkov 

 

Nezazidano stavbno zemljišče za potrebe okoljske infrastrukture obsega 1,86 ha površine.  

Tabela 29: Nezazidano stavbno zemljišče 

EUP ha namen širitve 

GN-13 O 1,86 odlagališče kremenčevega peska 

 

V prostorskih izvedbenih pogojih je v 43. členu (dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni 

posegi v prostor) določeno, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture drţavnega in lokalnega pomena 

dovoljena na celotnem območju občine (na vseh namenskih rabah), če s podrobnejšimi prostorskimi 

izvedbenimi pogoji oziroma z drugim predpisom ni določeno drugače.

4.10 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

Območja mineralnih surovin se delijo na površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) in površine 

podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo (LP). V OPN Cerkno 

se nahajajo samo površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN). 

V osnutku OPN je bilo kot območje mineralnih surovin opredeljeno eno območje, in sicer  s površino 8,0 ha. 

V dopolnjenem osnutku, ki ga vrednotimo, je bil del enote izvzet iz območja mineralnih surovin, tako da 

znaša 7,3 ha. Območje je zmanjšano za 0,7 ha.  

Tabela 30: Spremembe namenske rabe na območjih mineralnih surovin med osnutkom in dopolnjenim 

osnutkom 

NASELJE OSNUTEK POVRŠINA (m2) DOPOLNJEN OSNUTEK POVRŠINA (m2) 

Bukovo BK-12 LN 80018,59 
BK-14 LN 73050,93 

BK-12 IG 6967,68 
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Nova stavbna zemljišča (širitve) za območja mineralnih surovin predstavljajo 1,45 ha. Od tega je 0,31 ha 

sprememb iz gozda in 1,15 ha iz drugih kmetijskih zemljišč. Širitev ne predstavlja dejanske spremembe, 

ampak ţe obstoječe območje, ki ni imelo opredeljene namenske rabe. 

Poleg sprememb vrednotimo tudi območja, ki so ţe bila opredeljena kot območja mineralnih surovin, a še 

niso pozidana oziroma uporabljana. Njihova površina znaša 3,5 ha.  

4.11 OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

Tla in kmetijska zemljišča so v okoljskem poročilu obravnavana kot eden izmed segmentov okolja, na 

katerega posamezne dejavnosti lahko vplivajo. V tem poglavju pa obravnavamo kmetijstvo kot eno izmed 

dejavnosti, ki lahko ima vplive na okolje. 

Kmetijstvo je glavni oblikovalec kulturne krajine v občini. Zaznamuje predvsem območje na planotah in 

izravnavah v hribovitem svetu (Šebrelje, Cerkljanski Vrh, Gorenji Novaki, Bukovo…) ter tudi ob rekah (Idrijca, 

Cerknica). Z vidika ohranjanja krajinske slike in varstva vodnih virov problem predstavlja intenzifikacija 

kmetijske proizvodnje. 

Na drugi strani pa se z zaraščanjem kmetijskih površin v hribovitejših predelih izgublja tradicionalen krajinski 

vzorec. Predvsem je problematično intenzivnejše zaraščanje pobočij Porezna in okolice Bukovega ter 

posameznih celkov na območju Gorenjih Novakov, Cerkljanskega Vrha… 

S strateškim delom OPN so kot izrazito kulturna krajina (o kmetijsko intenzivni krajini v občini teţko 

govorimo) s tradicionalno rabo ter značilno razpršeno poselitvijo opredeljena predvsem območje Gorenjih 

Novakov, Podlanišča in Cerkljanskega Vrha.  

Kmetijske dejavnosti je treba spodbujati tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom, če se s tem 

omogoča ohranjanje kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ali biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot. 

Spodbuja se pašna ţivinoreja ter ekološko kmetijstvo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predvsem 

v povezavi s predelovanjem kmetijskih pridelkov ter mesnih in mlečnih izdelkov, lesa ter s kmetijstvom 

povezanega turizma. Spodbuja se preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. 

Na območjih ogroţenih zaradi škodljivega delovanja voda in na območju zaradi neugodnih vremenskih 

razmer je treba kmetovanje prilagoditi razmeram. 

Kmetijska dejavnost se izvaja tako, da se ohranjajo naravne značilnosti in kakovosti območja ter 

prepoznavne značilnosti območja.  

V OPN sta predvideni tudi dve krčitvi gozda z namenom vzpostavitve kmetijskih zemljišč - OT-07 K2 v 

velikosti 1,4 ha ter OT-08 K2 v velikosti 1,8 ha. 

4.12 OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 

 
Gozd je v okoljskem poročilu obravnavan kot eden izmed segmentov okolja, na katerega posamezne 

dejavnosti lahko vplivajo. V tem poglavju pa obravnavamo gozdarstvo kot eno izmed dejavnosti, ki lahko ima 

vplive na okolje.  

V strateškem delu OPN je določeno, da se bodo območja, kjer prevladujejo strnjeni gozdovi ohranjala kot 

preteţno naravna krajina. To so območja skrajnega severa občine in sicer pobočja Porezna ter nekaterih 

drugih nenaseljenih predelov-preteţno ozkih dolin in grap (Sevnica, Otuška, Daberšček, Poličanka, 

Kazarska, Cerenščica, Pasica…).   

V gozdovih je moţno izvajanje dejavnosti, ki dolgoročno ne vplivajo na spremembo stanja gozda ter ne 

ovirajo gospodarjenja z gozdom. 
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Gozdove v naseljih se ohranja in se jih vključuje v zelene sisteme naselij, v bliţini naselij se jih lahko nameni 

za poselitev, če se s tem ekološko ravnovesje bistveno ne spremeni.  

Posegi v gozd so moţni tam, kjer ni poudarjenih socialnih in ekoloških ali proizvodnih funkcij. Posege v 

gozdni prostor je treba usmerjati v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo 

oziroma na območja zaraščajočih površin (povratna raba kmetijskih površin). Krčitve varovalnih gozdov 

praviloma niso dovoljene.  Gospodarjenje v teh gozdovih s posebnim namenom, mora biti v skladu z zanje 

določenimi reţimi. 

Gozdovi ob robovih naselij, ki imajo ekološko izravnalno in krajinsko vlogo, se bodo ohranjali in bodo  

vključeni v zelene sisteme naselja s primernimi oblikami rekreacijske rabe.  
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5. ZRAK IN PODNEBNE SPREMEMBE 

5.1 OPIS STANJA 

Podnebne značilnosti 

Za območje občine Cerkno je značilno zmerno celinsko podnebje. Povprečna letna količina padavin se giblje 

med 1536 mm in 2096 mm. Dna dolin prejmejo okoli 1600 mm letnih padavin, na višinah okoli 800 m je 

padavin ţe pribliţno 1800 mm. Najbolj namočeni pa so hriboviti predeli zaradi orografskih učinkov (okolica 

Porezna). Padavinski reţim je submediteranski z glavnim padavinskim viškom jeseni in drugotnim na 

prehodu pomladi v poletje. Najmanj padavin je na prehodu zime v pomlad ter v obeh osrednjih poletnih 

mesecih.  

V vseh mesecih v povprečju pade več padavin, kot jih lahko izhlapi. Do sušnosti pride občasno le na 

najplitvejših prsteh na dolomitu.  

Glede temperatur izstopa termalni pas na prisojnih pobočjih med 600 in 800 m nadmorske višine. Povprečna 

letna temperatura je 8,3°C. Manj ugodne temperaturne razmere so na vetrovnih slemenih. Za naselje  

Cerkno je značilen pojav toplotnega obrata. 

Podnebne spremembe 

Na podnebne spremembe vplivajo predvsem emisije toplogrednih plinov ter snovi, ki povzročajo tanjšanje 

ozonskega plašča. Na emisije toplogrednih plinov se lahko vpliva tudi z ustreznim prostorskim načrtovanjem, 

medtem, ko je ravnanje s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča vezano predvsem na uporabo 

halonov ter klorofluoroogljikovodikov oziroma naprav in opreme, ki jih vsebujejo. 

Emisije toplogrednih plinov je mogoče zmanjševati zlasti z zamenjavo tehnologij, zamenjavo goriv in surovin 

ter z zmanjšanjem obsega ali opustitvijo nekaterih dejavnosti. Emisije so povezane predvsem z obsegom in 

načinom proizvodnje in porabe energije. Poleg emisij zaradi kurjenja goriv se toplogredni plini sproščajo tudi 

iz nekaterih industrijskih procesov, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki ter v prometu, kar povečuje 

kompleksnost problematike. Dodatna značilnost je torej velika razpršenost virov neposrednih in posrednih 

emisij, tako da je njihovo zmanjševanje odvisno od mnoţice odločitev individualnih porabnikov (NPVO). 

V Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so vključeni ukrepi, katerih instrumenti za 

njihovo izvedbo so na celotnem območju EU harmonizirani ter imajo znatne in merljive učinke zmanjšanja 

emisij TGP. V nadaljevanju so povzeti inštrumenti za doseganje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki 

jih je mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem:  

- spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije, 

- spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, 

- spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov, 

- spodbujanje učinkovite rabe energije pri porabnikih, 

- energetske lastnosti stavb, 

- strategija prostorskega in regionalnega razvoja, izgradnja ustrezne prometne infrastrukture ter prometne 

ureditve, 

- zmanjšanje onesnaţenosti zunanjega zraka zaradi prometa, 

- ravnanje z odpadki. 
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Kakovost in obremenjenost zraka  

Onesnaţenost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in ţivali, 

povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi.  

Območje občine Cerkno skladno z Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 

52/02) in Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida, dušikovih 

oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) 

sodi v območje SI4 (Goriška, Notranjsko-Kraška in Obalno-Kraška statistična regija).  

Območje SI4 je pod vplivom sredozemskega podnebja. Prevetrenost je boljša kot v notranjosti drţave. 

Velikih virov onesnaţenja ni, nekaj industrije je v urbanih središčih. To območje meji na Padsko niţino, ki je 

velik vir onesnaţenja zraka, zato je to območje bolj občutljivo za čezmejni transport onesnaţenja zraka. 

V skladu s kriteriji Uredbe o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. 

RS št. 52/02, 18/03, 121/06) in Uredbe o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 

52/02) je za območje SI4 določena II. stopnja onesnaţenosti.  

Za območje SI4 je značilno, da je:  

 ţveplov dioksid (SO2) pod spodnjim pragom ocenjevanja, 

 svinec (Pb), ogljikov monoksid (CO) in benzen (C6H6) pod spodnjim pragom ocenjevanja,  

 dušikov dioksid (NO2) in delci (PM10) med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem ter da 

 ozon presega mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno 

vrednost. 

Tabela 31: Raven koncentracije onesnaţeval na območju SI 4  

oznaka območja  SO2 NO2 PM10 Pb CO Benzen Ozon 

SI4 5 2 2 5 5 5 1 

 
Opomba: 

- oznaka 1 za preseţeno mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno vrednost, če gre za ozon, 

- oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem, 

- oznaka 3 za koncentracijo med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo, 

- oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in 

- oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevanja. 

Vir: Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, 
ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03). 

Merilni postaji onesnaţenosti zraka za območje SI4 se nahajata v Kopru in Novi Gorici. To sta območji, kjer 

je problematika z ozonom in delci PM10 največja. Kljub temu je znano, da koncentracije ozona presegajo 

opozorilne vrednosti na celotnem SI4 območju, koncentracije dušikovega dioksida in prašnih delcev pa so 

povečane le ob najbolj obremenjenih cestah.  

V okviru Ocene onesnaţenosti zraka v Sloveniji (ARSO, september 2009) so bile podane ocene 

onesnaţenosti zraka po posameznih upravnih enotah. Občina Cerkno sodi v UE Idrija. 

Tabela 32: Emisije SO2, NOx. NMVOC, PM10 in Pb v letu 2006 

onesnaţilo Slovenija Povprečje 

po UE 

UE 

Idrija 

UE 

Koper 

UE Nova  

Gorica 

UE z najmanjšo  

količino 

UE z največjo  

količino 

SO2 17975 t 308,6 t 42 t 127 t 158 t 33 t Ribnica 2731 t Trbovlje 

NOx 47988 t 806,9 t 248 t 780 t 960 t 127 Metlika 9862 t Velenje 

NMVOC 41015 t 707,2 t 331 t 970 t 1833 t 140 Metlika 5476 t Ljubljana 

PM10 10825 t 186,6 t 61 t 164 t 290 t 33 t Metlika 2717 t Ptuj 

Pb 17,883 t 0,31 t 0,031 t 0,089 0,0343 0,015 t Metlika 4,769 t Ravne na Kor. 

 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  39/319 

 

Na območju upravne enote Idrija k emisijam SO2 največ prispevajo industrijske kotlovnice (21268 t/leto) ter 

mala kurišča (18533 t/leto). K emisijam NOx daleč največ prispeva promet (217205 t/leto), sledijo pa mala 

kurišča (29057 t/leto). Za onesnaţenje s prašnimi delci sicer za upravno enoto ni podatka, glede na 

Slovenijo pa so največji onesnaţevalec mala kurišča in promet. 

Glede na izkazane podatke kakovost zraka na območju upravne enote Idrija ni problematična.  

Dejavnosti, ki vplivajo na podnebne spremembe ter kakovost in obremenjevanje zraka 

Na podnebne spremembe ter kakovost zraka v občini vpliva predvsem poraba energije zaradi poselitev ter 

industrije. Poraba energije se deli na porabo energije za ogrevanje objektov, za pripravo tople sanitarne 

vode ter za tehnološke procese. Precejšen porabnik energije v občini pa je tudi javna razsvetljava 

(obravnavana v okviru svetlobnega onesnaţevanja) 

Na podnebne spremembe ter kakovost zraka v občini pa vplivajo tudi emisije iz tehnoloških procesov 

industrijskih obratov, emisije iz prometa ter emisije iz kmetijstva. 

Poselitev 

Priključenost na sisteme daljinskega ogrevanja 

Poselitev na podnebne spremembe ter kakovost in obremenjevanje zraka vpliva predvsem s kurišči. 

Daljinskih sistemov ogrevanja v občini trenutno ni. Objekti se ogrevajo iz individualnih kurišč, ki so tudi 

največji onesnaţevalec zraka v občini. 

Individualna kurišča kot energent večinoma uporabljajo tekoča goriva. Le ta med vsemi gorivi povzročajo 

nastanek največjih količin CO2. Onesnaţenost zraka s CO2 je v dolinskem delu občine lahko močno 

povečana v času kurilne sezone ob temperaturnem obratu, ko se hladen zrak zadrţuje v dolini.  

Obnovljivi viri energije 

Raba obnovljivih virov energije v občini Cerkno je zanemarljivo majhna. 

Potencialni viri energije v občini Cerkno so lesna biomasa, geotermalne vode, vodni viri in drugi obnovljivi viri 

energije. Prednostno naj bi se izrabljali vodni viri, na katerih so izgrajene male hidroelektrarne, lesna 

biomasa in sončna ter vetrna energija. Kot dodatni vir ogrevanja na območju naselja Cerkno se lahko 

uporablja tudi termalno vodo. 

V občini se vodni energetski potencial izkorišča v malih hidroelektrarnah na vodotokih Cerknica, Zapoška, 

Črna, Čerinščica, Zaganjalščica, Zmrzla, Luknjica, Hobovščica in Trševka. Kljub velikemu številu 

izkoriščevalcev vodne energije, vodni potencial ni v celoti izkoriščen.  

Energetski potencial javnih stavb 

V zadnjem času so bile od javnih stavb prenovljene občinska stavba, stavba glasbene šole, muzeja ter 

dijaškega doma. Ostale javne stavbe, predvsem pa šola in vrtec, so stare in potrebne sanacije. Energetski 

potencial sanacije se kaţe v slabi izolaciji stavb, slabe ogrevalne regulacije in slabega stanja zasteklenih 

površin. 

Promet 

Cestni promet 

Obremenjenost cest 

Cestni promet je eden izmed glavnih vzrokov emisij v zrak. Emisije iz prometa vplivajo predvsem na 

človekovo zdravje. Benzen in njemu podobne spojine so namreč rakotvorni, prašne usedline povzročajo 
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poškodbe in bolezni dihal, iz dušikovih spojin (NOx) pa pod vplivom sončnih ţarkov nastaja prizemski ozon 

(O3), ki oteţuje dihanje. Za dušikove okside je poleg tega znano, da prispevajo k učinku tople grede. 

Najbolj obremenjene ceste in promet na njih so prikazane v spodnji tabeli.  

Tabela 33: Prikaz prometa 2009 (DRSC) 
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G2 DOL TREBUŠA - ŢELIN Stopnik 1.663 58 1.331 19 109 44 73 12 17 

G2 

ŢELIN - SPODNJA 

IDRIJA(MAROF) Otaleţ 2.583 70 2.181 34 178 32 53 15 20 

R1 TREBIJA - SOVODENJ Trebija 1.282 23 1.108 7 74 23 32 7 8 

R1 CERKNO - ŢELIN Cerkno 2.660 24 2.316 61 165 47 29 9 9 

Zelo obremenjene ceste so tiste, na katerih znaša povprečni letni dnevni promet (PLDP) več kot 50 

odstotkov ocenjene zmogljivosti za določeno kategorijo ceste, pri dani urni distribuciji prometa. Ocenjene 

zmogljivosti in mejne vrednosti PLDP za določanje obremenjenosti so naslednje:  

KATEGORIJE CEST KAPACITETA CESTE MEJNA OBREMENJENOST  

glavne ceste 30.000 vozil na dan 15.000 vozil na dan  

regionalne ceste 20.000 vozil na dan  10.000 vozil na dan   

(www.dars.si) 

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja 

Najbolj obremenjene ceste v posameznih odsekih potekajo tudi skozi naselja, v skupni dolţini nekaj več kot 

7 km. V največjem obsegu potekajo skozi Cerkno (3 km), Čeplez in Planino pri Cerknem (2600 m) ter 

Dolenje Novake (1200 m) v manjšem obsegu pa tudi skozi naselja Reka in Straţa. 

V Cerknem mejijo večinoma na območja centralnih ter proizvodnih dejavnosti, območja za turizem ter 

območja stanovanj. V Čeplezu in Dolenjih Novakih tečejo čez območja stanovanj, v Planini pri Cerknem pa 

tudi čez območje proizvodnih dejavnosti.  

Kolesarski promet 

V občini trenutno ni vzpostavljenih kolesarskih povezav. 

Javni potniški promet 

Javni prevoz je zagotovljen samo v večjih naseljih ob glavnih cestah, ostala naselja so povezana s šolskim 

prevozom ali delavskimi avtobusi. 

Proizvodni procesi 

Zavezanci po Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se 

uporabljajo organska topila (Ur. l. RS št. 112/05 in 37/07- v nadaljevanju uredba HOS) in/ali Uredbi o mejnih 

vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska 

topila (Ur. l. RS št.112/05 in 37/07- v nadaljevanju uredba HHOS) 

Kot lokalni onesnaţevalec je pomemben le proizvodni obrat ETA Cerkno d.o.o., ki je zavezanec po Uredbi 

HOS in/ali Uredbi HHOS. Ostala podjetja so manjša oziroma se ukvarjajo z dejavnostjo, ki ni okoljsko 

problematična. 

http://www.dars.si/
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Zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja pripraviti  

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01 in 17/03), 

morajo vsi zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja 

pripraviti letno poročilo. V občini Cerkno je edini zavezanec ETA Cerkno d.o.o.. 

Na osnovi oddanih letnih poročil so na Agenciji RS za okolje zbrali podatke o letnih količinah izpuščenih 

snovi v zrak iz industrijskih obratov, ki so zavezani za posredovanje podatkov. Podatki za obrat ETA Cerkno 

d.o.o. so zbrani v spodnji tabeli. 

Tabela 34: Letne količine izpuščenih snovi v zrak - ETA 

Onesnaţilo Letna količina [Kg] 

baker in njegove spojine, izraţene kot Cu 0,06 

krom in njegove spojine, izraţene kot Cr 3,1 

mangan in njegove spojine, izraţene kot Mn 0,09 

nikelj in njegove spojine, izraţene kot Ni 0,03 

ogljikov monoksid (CO) 0,05 

organske spojine, izraţene kot skupni organski ogljik (TOC) 1132,9 

skupni prah 1429,1 

svinec in njegove spojine, izraţene kot Pb 0,02 

vanadij in njegove spojine, izraţene kot V 0,95 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev. sk. 0,07 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. sk. 4,2 

VSOTA prašnate anorg. snovi II. 4,3 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraţeni kot NO2 21,8 

ogljikov monoksid (CO) 76,3 

organske spojine, izraţene kot skupni organski ogljik (TOC) 3030,5 

skupni prah 110,92 

tetrakloreten (C2Cl4) 14,625 

ţveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraţeni kot SO2 47,4 

IPPC zavezanci 

V skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaţevanje okolja večjega obsega 

(Ur. l. RS, št. 97/2004, 71/2007, 122/2007), morajo upravljavci dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaţevanje okolja večjega obsega pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja 

varstvo okolja. V občini Cerkno je edini zavezanec ETA Cerkno d.o.o.. 

Konfliktna območja 

Kot konfliktna območja so spoznana območja stikov območij stanovanj in območij proizvodnih dejavnosti. 

Trenutno v občini povrzročajo konflikte 4 območja proizvodnih dejavnosti in sicer z 8 enotami urejanja 

prostora, preteţno območij stanovanj.  

Tabela 35: Obstoječa konfliktna območja med območji proizvodnih dejavnosti ter območji stanovanj 

oziroma območji centralnih dejavnosti   

CE-07 IG obstoječa gospodarska cona CE-06-SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-08 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-14 CDz obstoječe območje centralnih dejavnosti (zdravstvo in 

socialno varstvo) z moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-20 IG obstoječa gospodarska cona CE-17 SSe  obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 
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CE-19 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje z 

moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-22 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-49 IG obstoječa gospodarska cona CE-48 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

PC-04 IG delno nepozidana obstoječa gospodarska 

cona 

PC-03 SS obstoječe območje stanovanj z moţnostjo dopolnilnih 

gradenj 

5.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za področje zraka niso podane posebne smernice. 

5.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE  

5.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

1. Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti zraka - 

zmanjšanje emisij v zrak 

2. Zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe - 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

 

Operativni program za ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti zunanjega zraka 

Doseganje mejnih oz. ciljnih vrednosti po 

območjih za: 

 NOx do 2010 

 SO2 in PM10 do 2005 

 NO2 in Pb do 2010 

 CO do 2005benzen in ozon do 2010 

Operativni program zmanjševanja emisij TGP 
 

 povečati deleţ obnovljivih virov energije v celotni 
energetski oskrbi drţave do leta 2010 (na 12%) 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti (za 30 % do 
leta 2015 v primerjavi z letom 2000) 

 2 % deleţ biogoriv v prometu do leta 2005 in 
5,75 % do leta 2010 

 16 % deleţ SPTE do leta 2012 v proizvodnji 
električne energije 

 30 % niţja poraba energije v novih stavbah in 
moţnost zniţanja porabe energije v javnem 
sektorju za 15 % 

CILJI SPRO  Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 
razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 
infrastrukture. 

 Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 

 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo, podprto z 
javnim potniškim prometom. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 

 raba energije v industriji in gradbeništvu 

 raba energije v široki rabi (gospodinjstva, storitveni, javni sektor ter ostala široka raba, kmetijstvo) 

 promet 

 odpadki  

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 uporaba obnovljivih virov energije – male hidroelektrarne, sončna energija, energija vetra, 

geotermalna energija 

 energetsko varčna gradnja 

 energetska sanacija javnih stavb  

 zmanjševanje potreb po prometu (spodbujanje JPP, kolesarjenja, peš prometa; racionalna 

razmestitev oskrbnih in storitvenih dejavnosti – vzpostavljanje omreţja naselij) 

 soproizvodnja električne energije in toplote 

 vzpostavljanje sistemov daljinskega ogrevanja (zmanjševanje števila individualnih kurišč) 

 spodbujanje pašništva 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

- deleţ prebivalcev priključenih na sisteme daljinskega ogrevanja  

- uporaba obnovljivih virov energije 

- energetska sanacija javnih stavb  

- dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja  

- obremenjenost cest 

- dolţina kolesarskih povezav  

- število konfliktnih območij (območja proizvodnih dejavnosti/območja stanovanj, območja centralnih 

dejavnosti)  
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5.3.2 METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na zrak in podnebne spremembe se preverja ali OPN predvideva posege, ki bi 

lahko bili potencialni viri toplogrednih plinov ter emisij v zrak, ter ali vključuje okoljske cilje in ukrepe, ki 

prispevajo k zmanjševanju onesnaţenosti zraka in zmanjševanju podnebnih sprememb in ki jih je mogoče 

dosegati s prostorskim načrtovanjem.  

V občini Cerkno na zrak vpliva ogrevanje objektov, promet ter proizvodni procesi. 

Glede na to, da OPN ni dokument, ki bi načrtovane posege in prostorske ureditve opredeljeval do take mere, 

da bi bilo na njegovi podlagi mogoče opredeljevati količino onesnaţil in toplogrednih plinov v zraku kot 

posledico izvedbe plana, smo za doseganje okoljskih ciljev izbrali posredne kazalce, s katerimi je moţno 

sklepati na povečanje oziroma zmanjšanje omenjenih snovi v zraku zaradi izvedbe OPN.  

Tudi teh kazalcev v večini primerov ni mogoče izraziti s točnimi številkami, večinoma gre za ugotovitve ali se 

bo vrednost kazalca povečala/zmanjšala oziroma ali so z OPN podani pogoji, da se vrednost kazalca lahko 

poveča/zmanjša. 

V primeru vrednotenja vplivov OPN na zrak vrednotimo neposredne, trajne in daljinske vplive enotno, ker jih 

je zaradi narave problema med seboj teţko ločiti. V primeru vplivov prometa na zrak ocenjujemo tudi 

kumulativni vpliv OPN ter DPN za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti Gorenjski. 

Sklepna ocena vplivov OPN na zrak je podana glede na stopnjo doseganja okoljskih ciljev plana za področje 

zraka. Za utemeljevanje ocene se uporabljajo naslednji kazalci: 

Deleţ prebivalcev priključenih na sisteme daljinskega ogrevanja– Za kazalec lahko glede na stopnjo 

natančnosti OPN ugotovimo le ali se bo ta deleţ povečal, zmanjšal ali pa bo ostal v enakem obsegu. 

Povečanje deleţa pomeni, da se bo zmanjšal deleţ ogrevanja iz individualnih kurišč. S tem se bo zmanjšalo 

število kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi. Emisija dimnih plinov je lahko nadzorovana. Izraba energije je 

racionalnejša. Daljinsko ogrevanje omogoča uporabo energije nastale s soproizvodnjo ali izrabo odpadne 

toplote iz industrijskih obratov. Kazalec je posredni kazalec tako za ugotavljanje vplivov na podnebne 

spremembe, kakor tudi na kakovost zraka. 

Uporaba obnovljivih virov energije – Za kazalec lahko ugotovimo le ali so z OPN podani pogoji oziroma 

spodbude, da se bo uporaba obnovljivih virov energije povečala/zmanjšala oziroma ostala na isti ravni. 

Povečanje uporabe obnovljivih virov energije pomeni zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2), 

ogljikovega monoksida CO, dušikovih in ţveplovih oksidiov (NOx in SOx) ter prašnih delcev. Kazalec je 

posredni kazalec tako za ugotavljanje vplivov na podnebne spremembe, kakor tudi na kakovost zraka. 

Energetska saniracija javnih stavb – Za kazalec ugotavljamo ali so z OPN podani pogoji oziroma spodbude 

za energetsko sanacijo javnih stavb. Z energetsko sanacijo se bo zmanjšala potrebna energija za ogrevanje 

oziroma hlajenje objektov, posledično pa zmanjšanje emisij v zrak zaradi njene proizvodnje. Kazalec je 

posredni kazalec tako za ugotavljanje vplivov na podnebne spremembe, kakor tudi na kakovost zraka.  

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja – Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali ostal 

nespremenjen. Kazalec je pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med virom 

onesnaţenja ter bivalnim okoljem. 

Dolţina kolesarskih stez – Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali ostal nespremenjen. Z 

zagotavljanjem kolesarskih stez so podani pogoji za zmanjšanje motornega prometa  znotraj naselij, kakor 

tudi med bliţnjimi naselji. Kazalec je posredni kazalec tako za ugotavljanje vplivov na podnebne spremembe, 

kakor tudi na kakovost zraka (povečane/zmanjšane emisije iz prometa). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Soproizvodnja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odpadna_toplota
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odpadna_toplota
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_dioksid
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_monoksid
http://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ikov_oksid
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Obremenjenost cest – Pri kazalcu vrednotimo ali se bo obremenjenost cest povečala/zmanjšala ali ostala v 

enakem obsegu. Kazalec je posredni kazalec tako za ugotavljanje vplivov na podnebne spremembe, kakor 

tudi na kakovost zraka (povečane/zmanjšane emisije iz prometa). 

Število konfliktnih območij (območja proizvodnih dejavnosti/območja stanovanj, območja centralnih 

dejavnosti) - Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali ostal nespremenjen. Kazalec je 

pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med virom onesnaţenja ter bivalnim okoljem. 

Podajanje sklepne ocene vplivov OPN na zrak poteka v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv OPN  ima na kakovost zraka in podnebne spremembe pozitiven vpliv oziroma nima vpliva, 

saj se bodo z njegovo izvedbo emisije snovi v zrak zmanjšale oziroma se ne bodo 

spremenile. Povečal se bo deleţ prebivalcev priključenih na toplovodno omreţje, 

zmanjšale se bodo emisije iz prometa v naseljih, povečala se bo uporaba obnovljivih virov 

energije, zmanjšala se bo poraba energije za ogrevanje javnih stavb, zmanjšalo se bo 

število konfliktnih območij med viri onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji oziroma 

območji centralnih dejavnosti. 

B – vpliv je nebistven OPN na kakovost zraka in podnebne spremembe ne vpliva bistveno, emisije snovi v zrak 

se ne bodo bistveno povečale, kljub povečanim potrebam po ogrevanju, povečanemu 

prometu ter razvoju proizvodnih dejavnosti. Povečal se bo deleţ prebivalcev priključenih na 

toplovodno omreţje, zmanjšale se bodo emisije iz prometa v naseljih, povečala se bo 

uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšala se bo poraba energije za ogrevanje javnih 

stavb, število konfliktnih območij med viri onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji 

oziroma območji centralnih dejavnosti se ne bo povečalo. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

OPN na kakovost zraka in podnebne spremembe ne vpliva bistveno v primeru, da se 

zagotovijo omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja, da se emisije snovi v zrak ne bodo 

bistveno povečale. Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov se bo povečal deleţ prebivalcev 

priključenih na toplovodno oziroma plinovodno omreţje, zmanjšale se bodo emisije iz 

prometa v naseljih, povečala se bo uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšala se bo 

poraba energije za ogrevanje javnih stavb, število konfliktnih območij med viri 

onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji oziroma območji centralnih dejavnosti se ne bo 

povečalo. 

D – vpliv je bistven OPN na kakovost zraka in podnebne spremembe bistveno vpliva. Emisije v zrak se bodo  

ob njegovi izvedbi glede na izhodiščno stanje bistveno povečale, preseţene bodo mejne 

vrednosti. 

 Zmanjšal se bo deleţ prebivalcev priključenih na toplovodno omreţje, povečale  se bodo 

emisije iz prometa v naseljih, uporaba obnovljivih virov energije se bo zmanjšala, povečala 

se bo poraba energije za ogrevanje javnih stavb, povečalo se bo število konfliktnih območij 

med viri onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji oziroma območji centralnih dejavnosti.  

E – vpliv je uničujoč OPN na kakovost zraka in podnebne spremembe vpliva uničujoče. Emisije snovi v zrak bi 

se ob njegovi izvedbi povečale v taki meri, da bi bila doseţena oziroma preseţena kritična 

raven onesnaţenja. Zmanjšal se bo deleţ prebivalcev priključenih na toplovodno omreţje, 

povečale  se bodo emisije iz prometa v naseljih, uporaba obnovljivih virov energije se bo 

zmanjšala, povečala se bo poraba energije za ogrevanje javnih stavb, povečalo se bo 

število konfliktnih območij med viri onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

5.4 VARSTVO ZRAKA V OPN 

5.4.1 STRATEŠKI DEL 

V strateši del OPN je varstvo zraka vključeno posredno preko ciljev prostorskega razvoja občine ter zasnove 

prometne infrastrukture in zasnove energetske infrastrukture. 

Cilj prostorskega razvoja (6. člen), ki lahko prispeva k varstvu zraka v občini je »spodbujanje energetsko 

varčne gradnje«. 
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V zasnovi prometne infrastrukture (11. člen) je ključnega pomena gradnja obvoznice naselja Cerkno, ki bo 

pomenila razbremenitev glavne prometnice skozi naselje. 

V zasnovi energetske infrastrukture (13. člen) so kot obnovljivi viri energije, ki naj bi se uporabljali v občini 

prednostno opredeljeni vodni viri, na katerih so izgrajene male hidroelektrarne, lesna biomasa in sončna ter 

vetrna energija. Kot dodatni vir ogrevanja na območju naselja Cerkno se lahko uporablja tudi termalno vodo. 

Kljub velikemu številu izkoriščevalcev vodne energije, vodni potencial ni v celoti izkoriščen. Zato se 

predvideva izgradnja novih malih hidroelektrarn na Otuški, Cerknici in Pasici. 

Za ogrevanje šolskega kompleksa se predvideva izgradnja kotlovnice na biomaso.  

Na kvaliteto zraka v naseljih posredno vpliva tudi načrtovanje zelenih površin v naseljih. V naseljih se s 

strateškim delom OPN predvideva uravnoteţeno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami (17. člen 

(usmeritve za razvoj naselij)). 

5.4.2 IZVEDBENI DEL 

V izvedbenem delu OPN je varstvo zraka obravnavano v poglavju III.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in sicer v 72. členu (varstvo zraka), ki pravi, da je pri gradnji objektov in drugih prostorskih 

ureditvah treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. 

5.5 VPLIVI NA ZRAK TER NJIHOVO VREDNOTENJE  

Prostorski razvoj v občini Cerkno bo na zrak vplival predvsem z emisijami zaradi ogrevanja ter proizvodnih 

procesov.  S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi, s čimer se bo povečalo onesnaţevanje z 

izpušnimi plini.  

Zlasti hlevi in silosi, ki jih je moţno postavljati na območjih razpršene poselitve, na površinah podeţelskih 

naselij ter površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo, so lahko veliki onesnaţevalci zraka s smradom. 

Onesnaţevanje zraka s smradom je moteče predvsem, če se pojavlja v bliţini območij stanovanj oziroma 

območij, kjer se zadrţuje večje število ljudi.  

5.5.1 OGREVANJE OBJEKTOV 

Priključenost na sisteme daljinskega ogrevanja 

V občini ni plinovodnega omreţja in tudi ni načrtovano. V občini ni obstoječih sistemov daljinskega 

ogrevanja. S strateškim delom OPN je predvideno načrtovanje več manjših sistemov daljinskega ogrevanja. 

S tem namenom je treba na vseh območjih, ki se bodo načrtovala z OPPN, v sklopu njihove priprave 

praviloma načrtovati izvedbo lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem z biomaso. Če tega zaradi 

utemeljenih razlogov in omejitev ni moţno upoštevati, je to potrebno obrazloţiti in utemeljiti v postopku 

sprejemanja OPPN. 

Obnovljivi viri energije 

V energetski bilanci občine je predvsem za ogrevanje individualnih stanovanjskih objektov, treba povečati 

uporabo biomase. Povečati je potrebno predvsem učinkovitost proizvodnje toplote iz biomase, predvsem z 

zamenjavo zastarelih lesnih kotlov v individualnih hišah s tehnološko izpopolnjenimi.  

Za ogrevanje šolskega kompleksa se predvideva izgradnja kotlovnice na biomaso. V okviru OPPN-jev je 

treba praviloma načrtovati izvedbo lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem z biomaso. Če tega 

zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni moţno upoštevati, je to potrebno obrazloţiti in utemeljiti v 

postopku sprejemanja OPPN. 
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V občini so z OPN načrtovane 3 nove male hidroelektrarne. 

Energetski potencial javnih stavb 

Potencial za zmanjšanje porabe energije se kaţe tudi v energetski sanaciji obstoječih stavb, zato 

predlagamo, da se le ta doda med cilje prostorskega razvoja občine. Poudarek naj bo na javnih stavbah. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vpliv prostorskega razvoja občine Cerkno na zrak zaradi ogrevanja objektov ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Zaradi OPN se bo število objektov, ki jih bo 

potrebno ogrevati, sicer povečalo, vendar se emisije toplogrednih plinov in onesnaţil ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov ne bodo bistveno povečale. Povečal se bo namreč deleţ objektov priključenih na 

sisteme daljinskega ogrevanja, povečala se bo tudi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov 

energije. Zagotoviti pa je potrebno, da bo na vseh območjih, ki se bodo načrtovala z OPPN, načrtovana 

izvedba lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem z biomaso. Kot enega izmed ciljev občine je 

potrebno dodati tudi ohranjanje vsaj obstoječega deleţa uporabe biomase ter povečati učinkovitost 

proizvodnje toplote iz biomase. Spodbujati je treba energetsko sanacijo javnih stavb. 

Omilitveni ukrepi  

Na območjih, za katera je z OPN določeno, da se bodo urejala z OPPN, je treba praviloma načrtovati 

izvedbo lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem z biomaso. Če tega omilitvenega ukrepa zaradi 

utemeljenih razlogov in omejitev ni moţno upoštevati, je to potrebno utemeljiti v okviru postopka sprejemanja 

OPPN.  

V energetski bilanci občine je treba povečati obstoječi deleţ biomase. Povečati je potrebno predvsem 

učinkovitost proizvodnje toplote iz biomase, predvsem z zamenjavo zastarelih lesnih kotlov v individualnih 

hišah s tehnološko izpopolnjenimi. 

Med cilje prostorskega razvoja občine naj se doda spodbujanje energetske sanacije javnih stavb. 

5.5.2 PROMET 

Obremenjenost cest 

S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi. Promet se bo povečal predvsem zaradi razvoja 

območij proizvodnih dejavnosti. Povečal se bo tako tovorni promet, kakor tudi osebni promet zaradi prevoza 

zaposlenih. Promet se bo povečal tudi zaradi priseljevanja, zaradi razvoja turistične infrastrukture, kakor tudi 

zaradi povečevanja mobilnosti prebivalstva.  

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja 

Med prometnicami v občini je z vidika obremenjevanja bivalnega okolja problematična predvsem regionalna 

cesta skozi naselje Cerkno. 

Skozi naselje Cerkno potekajo ceste R1 Ţelin – Cerkno, RT Cerkno – Novaki ter R1 Sovodenj – Cerkno. 

Problem poteka regionalnih prometnic skozi naselje bo rešen z načrtovano obvoznico. Obvoznica bo 

umaknjena na jugovzhodni rob naselja. Natančna trasa še ni znana, tekla pa v bliţini enot CE-32 SK, CE-19 

SSe ter CE-21 BD (znotraj te enote je predvidena tudi gradnja stanovanj), kar bi lahko pomenilo poslabšanje 

zraka zaradi prometa v teh enotah. Skupna dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja se bo kljub temu 

zmanjšala za pribliţno 1 km.  

Ob cesti R1 Ţelin – Cerkno je načrtovano tudi območje CE-51 SSe. Ob cesti G2 Dolenja Trebuša – Ţelin sta 

načrtovani dve novi območji stanovanj in sicer RE-05 SS ter ST-01 SK. Obe območji se bosta načrtovali z 

OPPN. Ob cesti R1 Sovodenj – Cerkno so načrtovane širitve območij stanovanj v enotah CE-33 SK, CE-36 
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SSe, PC-09 SS, PC-01 SS, PC-02 SS, PC-03 SS, ČP-03 SS ter PD-02 SK. Skupno to predstavlja novih 1,5 

km odsekov drţavnih cest skozi naselja. 

Kljub temu, da so to najbolj obremenjene ceste v občini, obremenitve niso takšne, da bi povzročale takšno 

onesnaţevanje zraka, da bi škodljivo vplivalo na zdravje ljudi v teh območjih. 

Dolţina kolesarskih povezav 

Na zmanjšanje obremenjenosti cest bo vplival tudi razvoj kolesarske infrastrukture. S strateškim delom OPN 

sta načrtovani dve kolesarski povezavi in sicer kolesarska povezava občinskega pomena v smeri proti 

Dolenjim Novakom (Bolnica Franja), na nacionalnem nivoju pa je načrtovana  vzpostavitev kolesarske poti 

od Cerknega proti Tolminu in Idriji.  

Dolţina kolesarskih povezav se bo z OPN povečala.  

Javni potniški promet 

OPN na javni potniški promet ne bo vplival. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vpliv prostorskega razvoja občine Cerkno na zrak zaradi prometa ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Zaradi z OPN načrtovanega prostorskega razvoja se bo potreba po prometu v občini sicer 

povečala. Zaradi izgradnje obvoznice naselja Cerkno se bo zmanjšala dolţina drţavnih cest, ki potekajo 

skozi naselja, k zmanjšanju uporabe osebnih vozil pa bo prispevalo tudi zagotavljanje kolesarskih povezav. 

Glede na trenutno gostoto prometa v občini, ni pričakovati, da bi se količina prometa povečala do te mere, 

da bi bistveno vplivala na kakovost zraka. Prispevk k obstoječim emisijam ne bo povzročal bistvenih 

sprememb, še posebej ob dejstvu, da so obstoječe emisije škodljivih snovi v zrak relativno nizke. 

Kumulativni vpliv OPN  ter DPN – jev za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti Gorenjski ocenjujemo 

z oceno B – vpliv je nebistven. Prometni tokovi se bodo zaradi prostorskega razvoja občine povečali, 

vendar ne do takšne mere, da bi povzročali bistveno povečanje onesnaţevanja zraka. Povečanja prometa 

izključno zaradi načrtovanih cest ne pričakujemo. Prispevk k obstoječim emisijam ne bo povzročal bistvenih 

sprememb, še posebej ob dejstvu, da so obstoječe emisije škodljivih snovi v zrak relativno nizke.   

5.5.3 PROIZVODNI PROCESI 

Širitev gospodarskih oziroma industrijskih con bo omogočala razvoj dejavnosti, ki lahko prestavljajo nov vir 

emisij. Emisije iz proizvodnih procesov morajo biti sicer skladne z zakonodajo s področja varstva zraka. Kljub 

temu pa lahko v primeru, da se razvoj proizvodnih dejavnosti predvideva v neposredni bliţini stanovanjskih 

območij, predstavljajo vir poslabšanja bivalnih kakovosti, v najslabšem primeru tudi vir neugodnega 

zdravstvenega stanja prebivalcev na območju. 

Število konfliktnih območij (območja proizvodnih dejavnosti/območja stanovanj, območja centralnih 

dejavnosti) 

Širitve območij proizvodnih dejavnosti oziroma nezazidana zemljišča znotraj obstoječih območij proizvodnih 

dejavnosti, ki se nahajajo v neposredni bliţini stanovanjskih območij oziroma območij, kjer se lahko zadrţuje 

večje število ljudi (šole, športne površine ter ostala druţbena infrastruktura, površine namenjene turizmu, …), 

bi lahko bile zaradi povečanih emisij v zrak konfliktne z njimi. V neposredni bliţini takih območij se pojavljajo 

območja proizvodnih dejavnosti, ki so predstavljena v spodnji tabeli. 

CE-07 IG obstoječa gospodarska cona CE-06-SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-08 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-09 SB nepozidano stavbno zemljišče 
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območje predvidenega doma starejših občanov z 

zelenimi površinami 

CE-14 CDz obstoječe območje centralnih dejavnosti (zdravstvo in 

socialno varstvo) z moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-20 IG obstoječa gospodarska cona CE-16 SSs  nepozidano stavbno zemljišče 

območje predvidene strnjene enodruţinske stanovanjske 

gradnje 

CE-17 SSe  obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-19 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje z 

moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-22 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-47 IG nepozidana obstoječa gospodarska cona CE-44 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

CE-48 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

CE-49 IG obstoječa gospodarska cona CE-48 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

CE-59 IG nepozidana obstoječa gospodarska cona CE-48 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

PC-04 IG delno nepozidana obstoječa gospodarska 

cona 

PC-03 SS obstoječe območje stanovanj z moţnostjo dopolnilnih 

gradenj 

RE-06 IK obstoječe površine z objekti za kmetijsko 

proizvodnjo 

A 142 širitev območja razpršene poselitve za počitniške hiše 

Vir povečanih emisij, ki bi lahko negativno vplivale na kakovost zraka sosednjih stanovanjskih območij, je 

največkrat tovorni promet ter emisije zaradi proizvodnih procesov. Zato je na območjih, ki mejijo na območja 

stanovanj, potrebno zagotoviti zelene zaščitne pasove in zagotoviti, da se tovorni promet usmerja na 

območja, ki so kolikor je najbolj mogoče oddaljena od območij stanovanj. Manipulacijske površine, kjer se 

izvaja tovorni promet morajo biti tlakovane. 

Najbolj problematičen stik gospodarskih con s stanovanjskimi območji predstavlja stik CE-47 IG 

(nepozidano), CE-49 IG (obstoječa gospodarska cona) ter CE-59 IG (nepozidano) z obstoječima območjema 

površin podeţelskega naselja CE-48 SK ter CE-44 SK. Za območje enot CE-44 SK, CE-48 SK, CE-47 IG ter 

CE-59 IG je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, 

Ur. l. RS 86/09. V območjih CE-48 SK ter CE-44 SK so s tem odlokom dovoljene samo rekonstrukcije ter 

redna vzdrţevalna dela na obstoječih objektih, spremembe namembnosti objektov pa so moţne samo za 

poslovno in skladiščno dejavnost, kar dejansko pomeni dolgoročno prestrukturiranje teh območij v območja z 

namensko rabo IG. 

 

Konflikte, predvsem zaradi smradu iz kmetijske proizvodnje, pa lahko pričakujemo tudi v primeru enot RE-06 

IK (obstoječe površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo) ter širitvami v območju razpršene poselitve A 142. 

Na območju širitev razpršene poselitve je predvidena gradnja 4 počitniških hiš. Zaradi izvajanje kmetijske 

dejavnosti bi lahko prišlo do konfliktov z načrtovano dejavnostjo, predvsem zaradi smradu. Predlagamo, da 

se širitve območja razpršene poselitve v enoti A 142 vrnejo v primarno rabo (na sliki označeno z rdečo). 
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Kljub temu, da gre za obstoječo gospodarsko cono, je umestitev lesne industrije Celes v centru naselja 

Cerkno neustrezna. Zrak onesnaţuje predvsem s prašnimi delci ter izpušnimi plini zaradi tovornega prometa. 

Industrijo bi bilo potrebno umakniti iz centra naselja. Območje naj se ureja z OPPN, v okviru katerega se 

zagotovi, da se območje prestrukturira v območje z bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi.  

 

Neposredno ob območjih stanovanj se pojavlja tudi območje »Stara ETA« (CE-07 IG). Na območju delujejo 

orodjarna, skladišče in podobne dejavnosti (brez proizvodnje),  tako da s sosednjimi obstoječimi 

stanovanjskimi območji (CE-06 SS in CE-08 SSe), obstoječim zdravstvenim domom (CE-14 CDz) ter 

načrtovanim domom za starejše občane (CE-09 SB) z vidika onesnaţevanja zraka ne predstavljaja 

konfliktov. 

 

Ob območjih stanovanj se pojavlja tudi delno nepozidana gospodarska cona s predvideno širitvijo v naselju 

Planina pri Cerknem (PC-04 IG). Gospodarska cona je namenjena razvoju storitvenih in obrtnih dejavnosti, 

delno tudi turistični ponudbi (wellnes). Z vidika varstva pred onesnaţenjem zraka območji nista konfliktni. 
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Ocena sprejemljivosti posegov 

Dopolnjen osnutek OPN, ki je pripravljen za javno razgrnitev in je priloţen k okoljskemu poročilu za 

pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov OPN, je popravljen v skladu z navedenimi potrebnimi popravki 

(navedeni so v poglavju 5.6.1). Ocena vplivov OPN je podana za ta dokument. 

Vpliv prostorskega razvoja občine Cerkno na zrak zaradi proizvodnih procesov ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Emisije iz proizvodnih procesov morajo biti 

skladne z zakonodajo s področja varstva zraka, tako da količinske spremembe emisij toplogrednih plinov 

oziroma onesnaţil ne bodo takšne, da bi bistveno vplivale na podnebne spremembe oziroma kvaliteto zraka. 

Razvoj proizvodnih dejavnosti v neposredni bliţini stanovanjskih območij lahko predstavlja vir poslabšanja 

bivalnih kakovosti, v najslabšem primeru tudi vir neugodnega zdravstvenega stanja prebivalcev na območju. 

Z OPN se nova konfliktna območja s področja varstva zraka ne vzpostavljajo. Rešiti pa je potrebno problem 

gospodarske cone Celes v centru naselja Cerkno. Industrijo bi bilo potrebno umakniti iz centra naselja. 

Območje naj se ureja z OPPN, v okviru katerega se zagotovi, da se območje prestrukturira v območje z 

bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi. 

Omilitveni ukrepi 

Za območje CE-20 IG je potrebno predvideti prestrukturiranje. Območje naj se ureja z OPPN. Na območju 

naj se predvidi razvoj dejavnosti, ki ne bo imel negativnih vplivov na bivalne kakovosti v sosednjih območjih. 

5.6 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV OPN NA ZRAK 

5.6.1 POTREBNI POPRAVKI, DA BODO VPLIVI OPN SPREJEMLJIVI 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

1. A 142 

Širitve območja razpršene poselitve naj se vrnejo v primarno rabo v skladu s spodnjo sliko. 
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5.6.2 SKLEPNA OCENA VPLIVOV OPN NA ZRAK 

Dopolnjen osnutek OPN, ki je pripravljen za javno razgrnitev in je priloţen k okoljskemu poročilu za 

pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov OPN, je popravljen v skladu z navedenimi potrebnimi popravki. 

Ocena vplivov OPN je podana za ta dokument. 

Neposredni, trajni in daljinski vpliv OPN na zrak ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov. Prostorski razvoj v občini Cerkno na kakovost zraka in podnebne 

spremembe ne bo vplival bistveno, emisije snovi v zrak se ne bodo bistveno povečale ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. 

OPN ima lahko na kakovost zraka in podnebne spremembe bistven vpliv, zato so potrebni omilitveni ukrepi, 

s katerimi se zagotavlja, da se emisije snovi v zrak ne bodo bistveno spremenile oziroma povečale. Ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov se bo povečal deleţ prebivalcev priključenih na toplovodno omreţje, 

zmanjšale se bodo emisije iz prometa v naseljih, povečala se bo uporaba obnovljivih virov energije, 

zmanjšala se bo poraba energije za ogrevanje javnih stavb, število konfliktnih območij med viri 

onesnaţevanja ter stanovanjskimi območji se ne bo povečalo. 

5.6.3 POVZETEK OCEN VPLIVOV NA ZRAK PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH TER OCENA 

KUMULATIVNIH VPLIVOV 

Tabela 36: Ocena vplivov izvedbe plana na zrak po posameznih dejavnostih 

dejavnost 
neposredni trajni in 

daljinski vpliv 

ogrevanje objektov C 

promet B 

proizvodne dejavnosti C 

SKUPNA OCENA C 

 

Kumulativni vpliv na zrak povzročajo OPN  ter DPN – ji za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti 

Gorenjski. Ocenjujemo ga z oceno B – vpliv je nebistven. Prometni tokovi se bodo zaradi prostorskega 

razvoja občine povečali, vendar ne do takšne mere, da bi povzročali bistveno povečanje onesnaţevanja 

zraka. Povečanja prometa izključno zaradi načrtovanih cest ne pričakujemo. Prispevk k obstoječim emisijam 

ne bo povzročal bistvenih sprememb, še posebej ob dejstvu, da so obstoječe emisije škodljivih snovi v zrak 

relativno nizke.   
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5.6.4 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ZRAKA 

STRATEŠKI DEL ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

1. V strateški del OPN naj se med cilje prostorskega razvoja doda spodbujanje 

energetske sanacije obstoječih stavb s poudarkom na javnih stavbah. 

občina/lastniki 

stavb 

v obdobju 

izvajanja OPN 

2. V energetski bilanci občine je treba povečati obstoječi deleţ biomase. Povečati je 

potrebno predvsem učinkovitost proizvodnje toplote iz biomase, predvsem z 

zamenjavo zastarelih lesnih kotlov v individualnih hišah s tehnološko 

izpopolnjenimi. 

občina/lastniki 

stavb 

v obdobju 

izvajanja OPN 

OBMOČJA STANOVANJ   

3. Na območjih, za katera je z OPN določeno, da se bodo urejala z OPPN, je treba 

praviloma načrtovati izvedbo lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem z 

biomaso. Če tega omilitvenega ukrepa zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni 

moţno upoštevati, je to potrebno utemeljiti v okviru postopka sprejemanja OPPN.  

investitor 
v okviru priprave 

OPPN 

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI   

2. CE-20 IG 

Za območje je potrebno predvideti prestrukturiranje. Območje naj se ureja z OPPN. 

Na območju naj se predvidi razvoj dejavnosti, ki ne bo imel negativnih vplivov na 

bivalne kakovosti v sosednjih območjih. 

občina/investitor 
v okviru priprave 

OPPN 

 

5.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje varstva zraka zagotavljati spremljanje 

naslednjih kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 deleţ prebivalcev priključenih na sisteme daljinskega ogrevanja, 

 uporaba obnovljivih virov energije, 

 energetska sanacija javnih stavb (število),  

 dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja,  

 obremenjenost cest (PLDP), 

 dolţina kolesarskih stez, 

 število konfliktnih območij (območja proizvodnih dejavnosti/območja stanovanj, območja centralnih 

dejavnosti). 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Zato je za področje zraka potrebno spremljati še naslednji kazalec: 

 predvideni načini ogrevanja objektov v sprejetih OPPN 
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6. OBREMENJENOST OKOLJA S HRUPOM 

6.1 OPIS STANJA 

Hrup v okolju je vsak nezaţelen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno s 

hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, ţelezniškem in letalskem prometu ter naprave na 

območjih z industrijsko dejavnostjo, kot so na primer naprave, za katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno 

dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije naprav, ki lahko povzročajo onesnaţenje večjega obsega. 

(http://www.arso.gov.si) 

Glavni kazalec obremenjenosti okolja s hrupom je število oziroma deleţ prebivalcev, ki je izpostavljen 

prekomerni ravni hrupa glede na zakonsko določene dopustne mejne in kritične vrednosti obremenjenosti s 

hrupom. Mejne in kritične vrednosti obremenjevanja okolja s hrupom so določene z Uredbo o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09). Uredba predvideva štiri območja 

oziroma stopnje varstva pred hrupom, za vsako območje določa dopustne posege v okolje.Uredba tako 

določa dopustne ravni hrupa glede na rabo območij. 

Tabela 37: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldnv za posamezna območja varstva pred hrupom 

Območja varstva pred hrupom Lnoč (dB(A)) Ldnv (dB(A)) 

IV. območje 65 75 

III. območje 50 60 

II. območje 45 55 

I. območje 40 50 

Tabela 38: Kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldnv za posamezna območja varstva pred hrupom 

Območja varstva pred hrupom Lnoč (dB(A)) Ldnv (dB(A)) 

IV. območje 80 80 

III. območje 59 69 

II. območje 53 63 

I. območje 47 57 

Tabela 39: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldnv , ki ga povzroča uporaba ceste 

ali ţelezniške proge in obratovanje večjega letališča 

Območja varstva pred 
hrupom 

Ldan (dB(A)) Lvečer (dB(A)) Lnoč (dB(A)) Ldnv (dB(A)) 

IV. območje 70 65 60 70 

III. območje 65 60 55 65 

II. območje 60 55 50 60 

I. območje 55 50 45 55 

Tabela 40: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldnv , ki ga povzroča naprava, obrat, 

letališče, ki ni večje letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče 

Območja varstva pred 
hrupom 

Ldan (dB(A)) Lvečer (dB(A)) Lnoč (dB(A)) Ldnv (dB(A)) 

IV. območje 73 68 63 73 

III. območje 58 53 48 5 

II. območje 52 47 42 52 

I. območje 47 42 37 47 

 

Občina Cerkno nima izdelanega katastra virov hrupa, ocenjujemo pa, da so glavni viri hrupa v občini cestni 

promet, industrijski obrati ter pridobivanje mineralnih surovim. 

http://www.arso.gov.si/
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6.1.1 PROMET 

Obremenjenost cest 

Gostota prometa v občini Cerkno je bistveno niţja od povprečja v Sloveniji in območja prometnega kriţa. 

Najbolj obremenjene so relacije Idrija - Cerkno, Tolmin - Cerkno ter Cerkno - preko prelaza Kladje v Gorenjo 

vas ali v Ţiri. Podrobneje so podatki predstavljeni v poglavju 5. Zrak in podnebne spremembe. 

Za občinske ceste podatki o gostoti prometa niso zbrani. Predvideva se znatno niţja gostota kot na 

omenjenih drţavnih cestah v občini, saj gre predvsem za lokalne ceste in javne poti, ki med seboj povezujejo 

naselja znotraj občine. 

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja 

Obremenitev s hrupom je največja ob prometnih odsekih tranzitnega značaja, ki potekajo skozi območja 

strnjene stanovanjske pozidave. V takih naseljih je večina objektov v neposredni bliţini cest v varovalnem 

pasu cest, v katerem je raba prostora sicer omejena zaradi preprečitve škodljivih vplivov okolice na cesto in 

promet na njej in obratno. Največji tovrstni problemi se pojavljajo v naselju Cerkno, zlasti v smeri proti Davči. 

Povečan promet pa je v zimski sezoni zaznan tudi na dostopnih cestah do smučarskega središča Črni vrh.  

Najbolj obremenjene ceste v posameznih odsekih potekajo tudi skozi naselja, v skupni dolţini nekaj več kot 

7 km. V največjem obsegu potekajo skozi Cerkno (3 km), Čeplez in Planino pri Cerknem (2600 m) ter 

Dolenje Novake (1200 m) v manjšem obsegu pa tudi skozi naselja Reka in Straţa. 

V Cerknem mejijo večinoma na območja centralnih ter proizvodnih dejavnosti, območja za turizem ter 

območja stanovanj. V Čeplezu in Dolenjih Novakih tečejo čez območja stanovanj, v Planini pri Cerknem pa 

tudi čez območje proizvodnih dejavnosti.  

Število območij letaskega prometa 

V občini je heliport začasno vzpostavljen v enoti CE-45 BD (do izgradnje načrtovanega nakupovalnega 

centra). Lociran je v bliţini dveh območij stanovanj CE-44 SK ter CE-46 SSe. 

6.1.2 PROIZVODNE DEJAVNOSTI 

Število konfliktnih območij II. in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred hrupom 

Pomemben vir hrupa v občini Cerkno so tudi industrijski obrati, ki so zgoščeni na območju Cerknega (Eta, 

Celes ter manjše obrtne delavnice). Kot konfliktna območja so spoznana območja stikov območij stanovanj 

in območij centralnih dejavnosti z območji proizvodnih dejavnosti. Trenutno v občini povrzročajo konflikte 4 

območja proizvodnih dejavnosti in sicer z 8 enotami urejanj prostora, preteţno območij stanovanj.  

Tabela 41: Obstoječa konfliktna območja med območji II. in  III. stopnje varstva pred hrupom z območji 

IV. stopnje varstva pred hrupom   

CE-07 IG obstoječa gospodarska cona CE-06-SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-08 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-14 CDz obstoječe območje centralnih dejavnosti (zdravstvo in 

socialno varstvo) z moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-20 IG obstoječa gospodarska cona CE-17 SSe  obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-19 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje z 

moţnostjo dopolnilnih gradenj 

CE-22 SSe obstoječe območje enodruţinske stanovanjske gradnje 

CE-49 IG obstoječa gospodarska cona CE-48 SK obstoječe površine podeţelskega naselja 

PC-04 IG delno nepozidana obstoječa gospodarska 

cona 

PC-03 SS obstoječe območje stanovanj z moţnostjo dopolnilnih 

gradenj 
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6.1.3 PRIDOBIVANJE MINERALNIH SUROVIN 

V občini je edini kamnolom s koncesijo za izkoriščanje kamnolom pri vasi Bukovo. Pojavljajo pa se tudi 

manjši nelegalni kopi, ki jih je treba sanirati. V nobenem primeru se ne pojavljajo neposredno ob območjih, 

kjer bi lahko povzročali konflikte zaradi obremenjevanja z hrupom. 

6.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za področje hrupa niso podane posebne smernice. 

6.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE  

6.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

1. Obremenjenost s hrupom v okviru zakonsko dopustnih vrednosti 

2. Zmanjšanje obremenjenosti s hrupom z izboljšanjem prometnega reţima, preusmeritvijo pometa na 

obvozne ceste ter zmanjšanje obremenjenosti s hrupom zaradi delovanja ostalih virov hrupa (industrija, 

obrt, mehanizacija) 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

 Določitev stopnje izpostavljenosti prebivalstva okoljskemu hrupu (izdelava strateških kart hrupa in 
načrtovanje ukrepov za zmanjšanje hrupa) ter informiranje javnosti o izpostavljenosti hrupu 

CILJI SPRO 

 
 Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 

razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 

infrastrukture. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 

Vir onesnaţevanja okolja s hrupom je:  

 avtocesta, hitra cesta, glavna cesta I. in II. reda, regionalna cesta I., II. in III. reda in cesta, na kateri 

letni pretok presega milijon vozil   

 glavna ţelezniška proga in regionalna ţelezniška proga, vključno s pripadajočimi ţelezniškimi 

postajami  

 letališče in helikoptersko vzletišče,  

 pristanišče, skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 

10.000 ton  

 odprto parkirišče, na katerem letni pretok vozil presega milijon vozil, razen tistih, ki so v skladu s 

predpisom, ki ureja javne ceste, del avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ali regionalne 

ceste I., II. In III. reda,  

 naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih 

dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali občasen 

hrup. Ta naprava je tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišče ali poligon 

za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne ali druge javne prireditve, 

zasidrano plovilo, na katerem zaradi izvajanja proizvodne ali storitvene dejavnosti nastaja hrup, 

gostinski ali zabaviščni lokal v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave, 

nezagrajeno ali neprekrito gradbišče in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno 

strelišče). Za napravo šteje tudi gostinski ali zabaviščni lokal, za katerega je treba pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem 

prostoru stavbe,  

 obrat, če je na njegovem območju ena ali več naprav iz prejšnje alineje, ki so vir hrupa 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 načrtovanje namenske rabe prostora v skladu s stopnjami varstva pred hrupom  

 omejevanje širjenje hrupa s funkcionalnimi pregradami, 

 zaščita bivalnih prostorov z izboljšano zvočno izolacijo oken ter zvočno izolacijo fasadnih ali obodnih 

elementov. 

 zmanjšanje hrupa prometa (trajnostno načrtovanje prometnih tokov, uporaba manj hrupnih načinov 

transporta oziroma tehnični ukrepi pri virih hrupa, vpeljava omejitve hitrosti, promocija javnega 

prometa, 

OKOLJSKI KAZALCI  Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja 
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ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Število območij letalskega prometa  

 Število konfliktnih območij II. in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred 

hrupom (brez prometnic) 

6.3.2 METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na obremenjevanje okolja s hrupom se preverja vključevanje usmeritev in 

ukrepov, ki prispevajo k zmanjševanju obremenjenosti s hrupom oziroma preprečujejo nastanek 

obremenjevanja okolja s hrupom in jih je mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem.  

Glavni kazalec za vrednotenje vplivov OPN na obremenjenost okolja s hrupom je sicer število oziroma deleţ 

s hrupom prekomerno obremenjenih prebivalcev. Glede na to, da OPN ni dokument, ki bi načrtovane posege 

in prostorske ureditve opredeljeval do take mere, da bi bilo na njegovi podlagi mogoče natančno 

opredeljevati vrednost tega kazalca, smo za vrednotenje doseganja okoljskih ciljev izbrali posredne kazalce, 

s katerimi je moţno sklepati na povečanje oziroma zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom zaradi 

izvedbe OPN.  

Za utemeljitev sklepne ocene vplivov OPN na obremenjenost okolja s hrupom se uporablja vrednotenje 

naslednjih kazalcev: 

 Obremenjenost cest – Pri kazalcu vrednotimo ali se bo obremenjenost cest povečala/zmanjšala ali 

ostala v enakem obseg. Kazalec je pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med 

virom hrupa ter bivalnim okoljem. 

 Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja – Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali 

ostal nespremenjen. Kazalec je pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med virom 

hrupa ter bivalnim okoljem. 

 Število območij letalskega prometa - Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali ostal 

nespremenjen. Kazalec je pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med virom hrupa 

ter bivalnim okoljem.  

 Število konfliktnih območij II. in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred 

hrupom (brez prometnic) - Za kazalec ugotavljamo ali se bo povečal/zmanjšal ali ostal nespremenjen. 

Kazalec je pomemben za identifikacijo potencialnih konfliktnih območij med virom hrupa ter bivalnim 

okoljem. 

V primeru vrednotenja vplivov OPN na obremenjenost okolja s hrupom vrednotimo neposredne in trajne 

vplive. V primeru vplivov prometa na obremenjenost okolja s hrupom ocenjujemo kumulativni vpliv OPN ter 

predidenih DPN za obvoznico naselja Cerkno ter pvezavo proti Gorenjski. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv OPN ima na obremenjenost okolja s hrupom pozitiven vpliv oziroma nima vpliva, saj se bo 

z njegovo izvedbo obremenjenost okolja s hrupom zmanjšala oziroma se ne bo spremenila. 

Količina prometa se bo zmanjšala, zmanjšala se bo dolţina odsekov drţavnih cest skozi 

naselja, število konfliktnih območij zaradi proizvodnih dejavnosti se bo zmanjšalo. 

B – vpliv je nebistven OPN na obremenjenost okolja s hrupom ne vpliva bistveno, obremenjenost okolja s 

hrupom se ne bo bistveno povečala, kljub temu, da se bo količina prometa povečala. 

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja se ne bo povečala, prav tako se ne bo 

povečalo število konfliktnih območij zaradi razvoja proizvodnih dejavnosti. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

OPN na obremenjenost okolja s hrupom ne vpliva bistveno v primeru, da se zagotovijo 

omilitveni ukrepi,  s katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost okolja s hrupom ne bo 

bistveno povečala kljub povečani količini prometa ter novim območjem proizvodnih 

dejavnosti. Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov se dolţina odsekov drţavnih cest skozi 

naselja ne bo povečala, prav tako se ne bo povečalo število konfliktnih območij zaradi 
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razvoja proizvodnih dejavnosti. 

D – vpliv je bistven OPN na obremenjenost okolja s hrupom bistveno vpliva. Obremenjenost okolja s hrupom bi 

se ob njegovi izvedbi glede na izhodiščno stanje bistveno povečala, preseţene bodo 

zakonsko predpisane mejne vednosti. Povečala se bo količina prometa, povečala se bo 

dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja, povečalo se bo število konfliktnih območij 

zaradi razvoja proizvodnih dejavnosti. 

E – vpliv je uničujoč OPN na obremenjenost okolja s hrupom vpliva uničujoče. Obremenjenost okolja s hrupom 

bi se ob njegovi izvedbi povečala v taki meri, da bi presegla zakonsko predpisane kritične 

vednosti ravni hrupa. Povečala se bo količina prometa, povečala se bo dolţina odsekov 

drţavnih cest skozi naselja, povečalo se bo število konfliktnih območij zaradi razvoja 

proizvodnih dejavnosti. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

6.4 VARSTVO PRED HRUPOM V OPN 

6.4.1 STRATEŠKI DEL 

V strateši del OPN je varstvo pred hrupom vključeno posredno preko zasnove prometne infrastrukture.  

V zasnovi prometne infrastrukture (11. člen) je ključnega pomena gradnja obvoznice naselja Cerkno, ki bo 

pomenila razbremenitev glavne prometnice skozi naselje. 

6.4.2 IZVEDBENI DEL 

Varstvo pred hrupom je v izvedbenem delu obravnavano v 84. členu (varstvo pred hrupom), kjer so določene 

stopnje varstva pred hrupom za posamezne namenske rabe prostora. 

6.5 VPLIVI NA OBREMENJENOST OKOLJA S HRUPOM TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Na obremenjevanje okolja s hrupom v občini Cerkno bo vplivalo predvsem povečanje prometa zaradi 

povečanega števila prebivalcev zaradi širitev območij stanovanj, povečanega števila turistov zaradi razvoja 

turističnih območij ter povečanje tovornega prometa zaradi razvoja območij proizvodnih dejavnosti. Na 

povečano obremenjenost s hrupom pa lahko vplivajo tudi proizvodni procesi.   

6.5.1 PROMET 

Obremenjenost cest 

S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi. Promet se bo povečal predvsem zaradi razvoja 

območij proizvodnih dejavnosti. Povečal se bo tako tovorni promet, kakor tudi osebni promet zaradi prevoza 

zaposlenih. Promet se bo povečal tudi zaradi priseljevanja, zaradi razvoja turistične infrastrukture, kakor tudi 

zaradi povečevanja mobilnosti prebivalstva.  

Dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja 

Širitve območij stanovanj oziroma nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji se ob 

najbolj prometnih cestah pojavljajo v naseljih Cerkno, Planina pri Cerknem, Čeplez, Podlanišče, Reka in 

Straţa.  

Skozi naselje Cerkno potekajo ceste R1 Ţelin – Cerkno, RT Cerkno – Novaki ter R1 Sovodenj – Cerkno. 

Problem poteka glavne prometnice skozi naselje bo rešen z načrtovano obvoznico. Obvoznica bo 

umaknjena na jugovzhodni rob naselja. Natančna trasa še ni znana, verjetno pa bo vplivala na 

obremenjenost okolja s hrupom v enotah CE-32 SK, CE-19 SSe ter CE-21 BD (znotraj te enote je 

predvidena tudi gradnja stanovanj). Dolţina drţavne ceste skozi naselje se bo kljub temu zmanjšala (za 1 

km), posledično se bo zmanjšalo tudi število s hrupom obremenjenih prebivalcev zaradi prometa. V okviru 
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DPN, s katerim se bo načrtovala obvoznica, pa je treba zagotoviti ustrezen nivo hrupa za prej našteta 

območja. 

Ob cesti R1 Ţelin – Cerkno je načrtovano tudi območje CE-51 SSe. Ob cesti G2 Dolenja Trebuša – Ţelin sta 

načrtovani dve novi območji stanovanj in sicer RE-05 SS ter ST-01 SK. Obe območji se bosta načrtovali z 

OPPN. Ob cesti R1 Sovodenj – Cerkno so načrtovane širitve območij stanovanj v enotah CE-33 SK, CE-36 

SSe, PC-09 SS, PC-01 SS, PC-02 SS, PC-03 SS, ČP-03 SS ter PD-02 SK. Skupno to predstavlja novih 1,5 

km odsekov drţavnih cest skozi naselja. 

Kljub temu, da so to najbolj obremenjene ceste v občini, obremenitve niso takšne, da se ustreznim z 

načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi ne bi dalo zagotoviti ustreznega nivoja hrupa 

za predvidena območja.  

Število območij letalskega prometa 

Vir hrupa predstavljajo tudi prevozna sredstva v letalskem prometu. V občini je heliport začasno vzpostavljen 

v enoti CE-45 BD (do izgradnje načrtovanega nakupovalnega centra). Kot alternativni lokaciji sta določeni 

območji v Cerknem (CE-01 PH) ter Poljanah (PL-04 PH).  

Na območju helioporta se ob njegovi uporabi pričakuje povečan hrup. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) je po 31.12. 2009 za helikoptersko vzletišče potrebno 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Uredba tudi določa, da mora upravljavec hrupa v primeru 

helikopterskega vzletišča zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditve 

zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 

Z vidika varstva pred hrupom je boljša lokacija PL-04 PH, ker se ne nahaja neposredno ob območjih 

stanovanj (je pa v bliţini območij razpršene poselitve A 238). Območje CE-01 PH se nahaja neposredno ob 

CE-02 SK (obstoječe), CE-03 SS  (nezazidana stavbna zemljišča in širitev stavbnih zemljišč, OPPN), CE-04 

SK (obstoječe) ter CE-74 SS (obstoječe). Pristajanje in vzletanje helikopterjev povzroča velik hrup, vendar to 

ni stalna dejavnost. Izvaja se le občasno, kar ne povzroča prekomernih vplivov na zdravje ljudi. Vseeno pa je 

treba zagotoviti, da se pristajalna površina uredi čim dlje od stanovanjskih hiš. Pri odločitvi o ustreznejši 

lokaciji je potrebno upoštevati tudi vplive na druge segmente okolja. Heliport se vzpostavlja z namenom 

reševanja, kar pomeni, da je pri izbiri lokacije pomembna je predvsem prometna dostopnost. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vpliv prostorskega razvoja občine Cerkno na obremenjenost okolja s hrupom zaradi prometa ocenjujemo 

z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Zaradi z OPN načrtovanega 

prostorskega razvoja se bo potreba po prometu v občini povečala. Glede na trenutno obremenjenost cest v 

občini ocenjujemo, da se količina prometa ne bo povečala v taki meri, da bi bistveno vplivala na 

obremenjenost s hrupom. Zaradi izgradnje obvoznice naselja Cerkno se bo zmanjšala dolţina drţavnih cest 

skozi naselje, del prometa se bo umaknil iz centra naselja na njegovo obrobje, kar pomeni, da se bo 

zmanjšala tudi obremenjenost s hrupom v centru naselja. Na območjih nove stanovanjske gradnje ob 

drţavnih cestah je treba zagotoviti ustrezen nivo hrupa za predvidena območja ter po potrebi zagotoviti 

protihrupne ureditve in ukrepe. V primeru heliporta mora upravljavec hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za 

zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditve zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne 

obremenitve okolja s hrupom. 

Kumulativni vpliv OPN  ter DPN – jev za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti Gorenjski ocenjujemo 

z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Prometni tokovi se bodo zaradi 

prostorskega razvoja občine povečali, vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne do takšne mere, da bi 

povzročali bistveno povečanje obremenjevanja okolja s hrupom.   
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Omilitveni ukrepi 

Pri umeščanju stanovanjskih objektov ob obstoječe vire hrupa (drţavne ceste) je potrebno z načinom 

gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti ustrezen nivo hrupa  za predvidena območja. 

V primeru heliporta mora upravljavec hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje 

in prilagoditve zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 

6.5.2 PROIZVODNI PROCESI 

Število konfliktnih območij II in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred hrupom  

Hrup iz območij proizvodnih dejavnosti lahko povzroča konflikte s stanovanjskimi območji oziroma območji, 

kjer se lahko zadrţuje večje število ljudi (šole, športne površine ter ostala druţbena infrastruktura, površine 

namenjene turizmu, …). Konfilktna območja so podrobneje predstavljena ţe v poglavju 5. Zrak in podnebne 

spremembe. 

V veliki večini primerov, kjer se območja stanovanj oziroma območij, kjer se zadrţuje večje število ljudi stika 

z območji proizvodnih dejavnosti, gre za obstoječa območja, tako enih kot drugih. Varstvo pred prekomernim 

obremenjevanjem s hrupom v teh območjih se lahko zagotavlja s protihrupnimi ukrepi, sprememba 

namenske rabe območij je kratkoročno nesprejemljiva/neizvedljiva.  

Kljub temu, da gre za obstoječo gospodarsko cono, je umestitev lesne industrije Celes v centru naselja 

Cerkno neustrezna. Nahaja se med stanovanjskimi območji in posebnimi območji, namenjenimi turizmu. 

Industrijo bi bilo potrebno umakniti iz centra naselja. Območje naj se ureja z OPPN, v okviru katerega se 

zagotovi, da se območje prestrukturira v območje z bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi. V tem 

primeru tudi ne bo konfliktov z načrtovano stanovanjsko gradnjo v CE-16 SSs. 

Načrtovana oziroma nepozidana območja proizvodnih dejavnosti, ki bi lahko povzročala prekomerno 

obremenjevanje okolja s hrupom so območja CE-47 IG  ter CE-59 IG. Njihov vpliv bi bilo čutiti predvsem v 

enotah CE-48 SK ter CE-44 SK. Za območje enot CE-44 SK, CE-48 SK, CE-47 IG ter CE-59 IG je sprejet 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09. Za 

območji CE-48 SK ter CE-44 SK so s tem odlokom dovoljene le rekonstrukcije ter redna vzdrţevalna dela na 

obstoječih objektih, spremembe namembnosti objektov pa so moţne samo za poslovno in skladiščno 

dejavnost, kar dejansko pomeni dolgoročno prestrukturiranje teh območij v območja z namensko rabo IG. 

Neposredno ob območjih stanovanj se pojavlja tudi območje »Stara ETA« (CE-07 IG). Na območju delujejo 

orodjarna, skladišče ter podobne dejavnosti, tako da s sosednjimi obstoječimi stanovanjskimi območji (CE-

06 SS in CE-08 SSe), obstoječim zdravstvenim domom (CE-14 CDz) ter načrtovanim domom za starejše 

občane (CE-09 SB) z vidika obremenjevanja s hrupom ne predstavljaja konfliktov. Vseeno pa je potrebno na 

stičnem območju med območjem proizvodnih dejavnosti ter načtovanim domom za starejše občane 

zagotoviti zeleni zaščitni pas. 

Ob območjih stanovanj se pojavlja tudi delno nepozidana gospodarska cona s predvideno širitvijo v naselju 

Planina pri Cerknem (PC-04 IG). Gospodarska cona je namenjena razvoju storitvenih in obrtnih dejavnosti, 

delno tudi turistični ponudbi (wellnes). Z vidika obremenjevanja s hrupom območji nista konfliktni. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vpliv prostorskega razvoja občine Cerkno na obremenjenost okolja s hrupom zaradi proizvodnih 

procesov ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Zaradi z OPN 

načrtovanega prostorskega razvoja se nova konfliktna območja ne bodo vzpostavljala v primeru, da se za 

gospodarsko cono Celes predvidi prestrukturiranje v območje z bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi.  
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Omilitveni ukrepi  

Za območje CE-20 IG je potrebno predideti prestrukturiranje. Ureja naj se z OPPN. Na območju naj se 

predvidi razvoj dejavnosti, ki ne bo imel negativnih vplivov na bivalne kakovosti v sosednjih območjih. 

Na stičnem območju med območjem proizvodnih dejavnosti ter načtovanim domom za starejše občane je 

treba zagotoviti zeleni zaščitni pas. 

6.6 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV OPN NA HRUP 

6.6.1 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA HRUP 

Vpliv OPN na obremenjenost okolja s hrupom ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. Obremenjenost okolja s hrupom se ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo 

bistveno povečala. 

OPN lahko ima na obremenjenost okolja s hrupom bistven vpliv, zato so potrebni omilitveni ukrepi,  s 

katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost okolja s hrupom ne bo bistveno povečala kljub povečani količini 

prometa ter konfliktnim območjem II in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred 

hrupom. Ob upoštevanju izvedbe omilitvenih ukrepov se dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja ne bo 

povečala, prav tako se ne bo povečalo število konfliktnih območij zaradi razvoja proizvodnih dejavnosti. 

6.6.2 POVZETEK OCEN VPLIVOV NA HRUP PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH TER OCENA 

KUMULATIVNIH VPLIVOV 

Tabela 42: Ocena vplivov izvedbe plana na hrup 

dejavnost 
neposredni trajni in 

daljinski vpliv 

promet C 

proizvodne dejavnosti C 

SKUPNA OCENA C 

 

Kumulativni vpliv OPN  ter DPN – jev za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti Gorenjski ocenjujemo 

z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Prometni tokovi se bodo zaradi 

prostorskega razvoja občine povečali, vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne do takšne mere, da bi 

povzročali bistveno povečanje obremanjevanje okolja s hrupom.   

6.6.3 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRED HRUPOM 

SPLOŠNO ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

1. Pri umeščanju stanovanjskih objektov ob obstoječe vire hrupa (drţavne ceste) je 

potrebno z načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti 

ustrezen nivo hrupa  za predvidena območja. 
investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA STANOVANJ   

2. CE-09 SB 

Na stičnem območju med območjem proizvodnih dejavnosti ter načtovanim domom 

za starejše občane je treba zagotoviti zeleni zaščitni pas. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI   

3. CE-20 IG občina/investitor v okviru priprave 
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Za območje je potrebno predideti prestrukturiranje. Ureja naj se z OPPN. Na 

območju naj se predvidi razvoj dejavnosti, ki ne bo imel negativnih vplivov na 

bivalne kakovosti v sosednjih območjih. 

OPPN 

OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE   

4.  CE-01 PH 

V primeru, da kot ustreznejša lokacija za heliport ostane CE-01 PH je potrebno 

zagotoviti, da se pristajalna površina uredi čim dlje od stanovanjskih hiš. 
Upravljavec hrupa mora zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v 

okolje in prilagoditve zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne 

obremenitve okolja s hrupom 

občina/investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

 

6.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje varstva pred hrupom zagotavljati spremljanje 

naslednjih kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 obremenjenost cest (PLDP), 

 dolţina odsekov drţavnih cest skozi naselja,  

 število območij letalskega prometa, 

 število konfliktnih območij II. in III. stopnje varstva pred hrupom z območji IV. stopnje varstva pred 

hrupom (brez prometnic) 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Za področje varstva pred hrupom je spremljanje le-tega zagotovljeno s prej naštetimi kazalci. 
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7. OBREMENJENOST OKOLJA Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM 

7.1 OPIS STANJA 

Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bliţnji ali daljni 

okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in ţivo naravo. Bliţnje 

polje je elektromagnetno polje v neposredni bliţini vira sevanja, kjer elektromagnetno polje nima značilnosti 

ravnega valovanja. Daljno polje je elektromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, vendar toliko 

daleč od vira, da ţe ima značilnost ravnega valovanja. 

Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni 

vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezţično komunikacijo, radijski ali televizijski 

oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z: 

 nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0 Hz do vključno 10 kHz (v nadaljnjem besedilu: 

nizkofrekvenčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja obratuje, večja od 1kV ali  

 visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10 kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja 

oddajna moč večja od 100 W (v nadaljnjem besedilu: visokofrekvenčni vir sevanja). 

 (http://www.arso.gov.si) 

Področje elektromagnetna sevanja v ţivljenjskem okolju ureja Uredba o elektromagnetnem sevanju v 

naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 70/96), ki določa mejne vrednosti električne poljske jakosti, 

magnetne poljske jakosti, za visokofrekvenčne vire pa tudi mejno gostoto pretoka moči.  

Določeni sta I. in II. stopnja varstva pred sevanjem: 

I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. 

območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in 

rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraţevalnega 

programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih 

zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno 

bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, 

trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski 

dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. 

II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi 

sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski, obrtni ali 

drugi podobni proizvodni, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. II. stopnja varstva pred 

sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali ţelezniškemu 

prometu. 

Vir sevanja v občini predstavljajo predvsem objekti za prenos in razdeljevanje električne energije. To so 

srednje napetostno (20 kV) in nizko napetostno (0,4 kV) distribucijsko omreţje ter 110 kV prenosno omreţje. 

Distribucijsko omreţje tvori 103 km srednje napetostnega omreţja ter 156 km nizko napetostnega omreţja. 

Prenosno omreţje tvori 16 km 110 kV daljnovodov. 

Večinoma gre za nadzemne vode. Podzemnih je le 15 km 20 kV vodov, večinoma v naselju Cerkno, 

posamezni odseki pa se pojavljajo tudi v naseljih Podlanišče, Gorenji Novaki, Šebrelje ter Planina pri 

Cerknem. Nekoliko več podzemnih vodov je na nizkonapetostnem omreţju (31 km), pojavljajo pa se bolj ali 

manj v vseh naseljih občine. 

V občini je ena razdelilna transformatorska postaja in ena razdelilna postaja (obe v Cerknem) ter 114 

transformatorskih postaj. 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  63/319 

 

Prenosno elektroenergetsko omreţje ima v lasti in upravljanju ELES, Elektro-Slovenija d. o. o., distribucijsko 

pa Elektro Primorska d. d..  

Preko občine je predvidena trasa elektroenergetskega daljnovoda 2x400 kV, katere koridor se varuje. 

Varovalni pas elektroenergetskih omreţij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem 

se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omreţja, le ob 

določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omreţja. Širina varovalnega pasu 

elektroenergetskega omreţja poteka od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne 

ali transformatorske postaje in znaša:  

 za nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 400 kV in 40 m; 

 za nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m;  

 za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;  

 za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m 

 za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.  

Vir elektromagnetnega sevanja so tudi bazne postaje mobilne telefonije. Rezultati meritev, ki so jih v okolici 

baznih postaj izvedle pooblaščene organizacije Agencije RS za okolje, kaţejo, da obremenitev bivalnega in 

naravnega okolja z EMS nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih določa predpis. Običajna izpostavljenost 

ljudi sevanjem baznih postaj v Sloveniji je več kot stokrat manjša od mejnih vrednosti. (Poročilo o stanju 

okolja 2002, ARSO). 

Vrsta rabe v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, število in vrsta objektov v varovalnih pasovih 

elektroenergetskih vodov 

Zdravju škodljivo je sevanje, ki ga povzročajo daljnovodi napetosti 35 kV in več, v občini Cerkno torej samo 

110 kv daljnovod. Znotraj varovalnega pasu 110kV daljnovoda se pojavljajo površine razpršene poselitve (A 

36, A 62, A 86, A 230, A 257 ter A 266), območja proizvodnih dejavnosti (CE-49 IP ter CE-62 IG) ter 

območja okoljske infrastrukture (CE-72 O). Znotraj varovalnega pasu 110kV daljnovoda se pojavlja le 1 

stanovanjska stavba v naselju Bukovo (A 266). 

7.1.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za področje elektromagnetnega sevanja so smernice podane v okviru Smernic ELES Elektro-

Slovenija d. o. o. z dne 18. 08. 2008. 

ELES Elektro-Slovenija d. o. o. 

Upoštevati je potrebno predvidene prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo po 

obravnavanem področju in se nanašajo na zasnovo drţavnega elektroenergetskega omreţja, na kriterije, 

usmeritve in pogoje za umeščanje objektov v skladu z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije 

(OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/04), Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), Resolucije o 

Nacionalnem energetskem programu in Načrta razvoja prenosnega omreţja od leta 2007. 

Upoštevati je potrebno širino varovalnega pasu elektroenergetskih omreţij, v katerem se smejo graditi 

objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omreţja, le ob določenih pogojih in na 

določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omreţja. Širina varovalnega  pasu je naslednja: 

 za napetostni nivo 400 kV (40 m levo in 40 m desno od osi daljnovoda) 

 za napetostni nivo 110 kV (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda) 
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V karti strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Cerkno mora biti prikazana zasnova energetskega 

omreţja tako za obstoječe kot za načrtovane elektroenergetske objekte (RTP/DV). 

Upoštevati je potrebno Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju ter določila 

Pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 

do 400 kV.  

V tekstualnem delu odloka občine Cerkno je potrebno vnesti naslednje zahteve: 

 za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti 

pisno soglasje ELES-a, 

 za vse objekte (novogradnje, nadzidave dozidave objektov namenjenih za stalno oz. občasno 

prebivanje ter za pomoţne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oz. 

predvidenih daljnovodov predloţiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene 

mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o 

elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur.l. RS št. 70/96).  

Upoštevati je potrebno 80-metrski pas ob daljnovodu (220 kV in 400 kV), znotraj katerega je dovoljena 

osnovna namenska raba naslednja: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi 

podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ipd. V kolikor je ta pas opredeljen 

drugače, ga je potrebno varovati kot II. območja varstva pred sevanjem. 

Območja stavbnih zemljišč, ki so namenjena za stalno bivanje ljudi, naj se ne širijo v elektroenergetske 

koridorje daljnovodov. Za poseg v varovani koridor prenosnega voda mora investitor-lastnik nepremičnin 

skleniti pogodbo o sluţnosti z izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov. 

Elektro-Slovenija, d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami, po omenjenem področju 

potekajo tudi daljnovodi drugih elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo soglasja za svoje naprave. 

Izdelovalec OPN Občine Cerkno je dolţan pridobiti tudi smernice distribucijskega podjetja Elektro Primorska. 

Smernice Elektro Primorska se na varstvo pred elektromagnetnih sevanj ne nanašajo. 

Upoštevanje smernic 

Smernice Elektro Ljubljana d. d. so z vidika varstva pred sevanjem v obravnavanem OPN upoštevane v 60. 

členu (varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture), 61. členu (splošni 

prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omreţja) ter 85. členu (varstvo pred 

elektromagnetnim sevanjem). 

7.2 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE  

7.2.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Načrtovanje namenske rabe prostora ter umestitve posegov in dejavnosti v prostor glede na obstoječe in 

predvidene vire elektromagnetnega sevanja 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

 Izdelava kart obremenjenih območij z elektromagnetnim sevanjem 

 

CILJI SPRO  Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 

razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 

infrastrukture. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali 

podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezţično komunikacijo, radijski 

ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje 
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obremenjuje okolje z nizkofrekvenčnim ali visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem. 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 Načrtovanje namenske rabe prostora in umeščanje objektov v prostor v sladu z Uredbo o 

elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur. l. št. 70/96) določenimi stopnjami 

varstva pred sevanjem. 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Število in vrsta objektov v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov 

 Vrsta rabe v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov 

7.2.2 METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem se preverja 

vključevanje okoljskih ciljev in ukrepov, ki prispevajo k zmanjševanju obremenjenosti z elektromagnetnim 

sevanjem oziroma preprečujejo nastanek obremenjevanja okolja z elektromagnetnim sevanjem in jih je 

mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem, v OPN. Preverja se predvidena namenska raba prostora v 

varovalnih pasovih elektroenergetskega omreţja oziroma sprememba števila objektov, ki sodijo v I. stopnjo 

varstva pred sevanjem. 

OPN na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča le neposredne in trajne vplive. 

Daljinskih in kumulativnih vplivov zato ne ocenjujemo. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je 

pozitiven vpliv 

OPN ima na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem pozitiven vpliv oziroma nima vpliva, 

saj se bo z njegovo izvedbo obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem zmanjšala oziroma 

se ne bo spremenila. Število objektov v varovalnih pasovih elektrovodov, ki sodijo v I. stopnjo varstva 

pred sevanjem, se bo zmanjšalo. 

B – vpliv je nebistven OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ne vpliva bistveno, obremenjenost 

okolja z elektromagnetnim sevanjem se ne bo bistveno povečala. Število objektov v varovalnih 

pasovih elektrovodov, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem, se ne bo spremenilo.  

C – vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov 

OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ne vpliva bistveno v primeru, da se 

zagotovijo omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost okolja z elektromagnetnim 

sevanjem ne bodo bistveno spremenila. Število objektov v varovalnih pasovih elektrovodov, ki sodijo 

v I. stopnjo varstva pred sevanjem se ne bo spremenilo, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D – vpliv je bistven OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem bistveno vpliva. Obremenjenost okolja z 

elektromagnetnim sevanjem bi se ob njegovi izvedbi glede na izhodiščno stanje bistveno povečala. 

Število objektov v varovalnih pasovih elektrovodov, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem se bo 

povečalo.  

E – vpliv je uničujoč OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem vpliva uničujoče. Obremenjenost okolja 

z elektromagnetnim sevanjem bi se ob njegovi izvedbi povečala v taki meri, da bi bila doseţena 

kritična raven obremenjevanja okolja z elektromagnetnim sevanjem. Število objektov v varovalnih 

pasovih elektrovodov, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem se bo bistveno povečalo. 

X – ugotavljanje vpliva ni 

moţno 

Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

7.3 VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM V OPN 

7.3.1 STRATEŠKI DEL 

Vsebine varstva pred elektromagnetnim sevanjem v strateškem delu OPN niso obravnavane. 

7.3.2 IZVEDBENI DEL 

Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem je v izvedbenem delu OPN obravnavano v poglavju III.2.7 Splošni 

prostorski izvedbeni pogoji glede omejitev zaradi gospodarske javne infrastrukture in sicer z določenimi 

varovalnimi pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture (60. člen) ter določilom, da 
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je v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omreţij gradnja dopustna v skladu z določili Odloka o 

OPN ter drugimi predpisi, ki urejajo posamezno področje. Pridobiti pa je treba tudi soglasje pristojnega 

upravljalca infrastrukturnega omreţja.  Poleg tega je v 61. členu (gradnja omreţij in naprav gospodarske 

javne infrastrukture) zahtevano, da se v poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine 

distribucijsko elektroenergetsko omreţje napetostnega nivoja 20 kV in manj gradi praviloma v podzemni 

izvedbi, razen v primerih, ko posegajo na arheološka najdišča in je s predhodnimi raziskavami ugotovljeno, 

da tak poseg ni moţen. 

V poglavju III.2.10 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja je varstvo pred 

elektromagnetnim sevanjem zagotovljeno v 85. členu. Z gradnjo objektov ali naprav ter razmestitvijo 

dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme povzročiti preseganje obremenitev okolja, ki jih 

določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju. 

Za vse novogradnje, namenjene za stalno oz. občasno prebivanje ter za pomoţne objekte, ki posegajo v 

elektroenergetske koridorje ter varovalne pasove daljnovodov, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. 

7.4 VPLIVI NA OBREMENJENOST OKOLJA Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM TER 

NJIHOVO VREDNOTENJE 

Opis vplivov ter njihovo vrednotenje 

Z vidika varstva pred elektromagnetnim sevanjem so v občini Cerkno pomembni predvsem potencialni 

konflikti med območji stanovanj, območji razpršene poselitve, območji centralnih dejavnosti, posebnih 

območij ter območji zelenih površin ter varovalnimi pasovi 110 kV daljnovodov. Novi 35 kV in 110 kv 

daljnovodi v občini niso načrtovani. Čez ozemlje občine pa je predviden potek trase 2x400 kV daljnovoda 

Okroglo – Udine. Trasa je trenutno predstavljena v treh variantah in je prikazana le v strateškem delu OPN. 

Trasa bo presojana v posebnem postoku v okviru priprave DPN.  

Vrsta rabe v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, število in vrsta objektov v varovalnih pasovih 

elektroenergetskih vodov 

Ugotovljeno je bilo, da nobeno izmed območji stanovanj, območji centralnih dejavnosti ter območji zelenih 

površin ne posega v varovalni pas 110 kv daljnovoda. 

V varovalni pas 110 kv daljnovoda pa posegajo manjša območja obstoječih površin razpršene poselitve in 

sicer v enotah A 36, A 62, A 86, A 230, A 257 ter A 266. V enotah A 36, A 62, A 86 ter A 230 je še moţna 

dopolnilna gradnja. Zagotoviti je treba, da se v območjih, ki posegajo v varovalni pas 110kV daljnovoda, ne 

bodo gradili stanovanjski objekti. 

V posameznih naseljih pa segajo v območja pasov distribucijskega 20 kV elektroenergetskega omreţja. 

Kljub temu, da elektromagnetno sevanje 20 kV daljnovodov načeloma ne presega dopustnih vrednosti za I. 

stopnjo varstva pred sevanjem, predlagamo, da se v območjih večjih širitev območij stanovanj, ki se bodo 

urejala z OPPN, daljnovodi, ki tečejo čez taka območja, izvedejo podzemno. Taka območja so CE-03 SSe, 

CE-10 SK, BK-08 SS, PD-05 SS in ŠB-02 SS. Enako velja tudi za enoto OT-04 ZS, saj je enota namenjena 

otroškemu igrišču ter za enoto DN-11 BT, ki je namenjeno širitvi turistične kmetije. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv poselitve na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ocenjujemo z 

oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Širitve območij namenskih rab, ki so 

namenjene dejavnostim, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem, ne posegajo v varovalne pasove 110 

kV daljnovodov,  število objektov, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem, v varovalnih pasovih se ne bo 

povečalo, na območjih organizirane stanovanjske gradnje, otroških igriščih ter turističnih območjih je treba 

obstoječe 20 kV daljnovode, ki potekajo čez taka  območja izvesti podzemno. 
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Omilitveni ukrepi  

Za območja A 36, A 62, A 86 ter A 230 je treba v posebnih PIP dodati določilo: 

V območjih, ki posegajo v varovalni pas 110kV daljnovoda, je se stanovanjski objekti ne smejo graditi. 

Za območja CE-03 SSe, CE-10 SK, BK-08 SS, PD-05 SS, ŠB-02 SS, DN-11 BT ter OT-04 ZS je treba v 

posebnih PIP k usmeritvam za OPPN dodati določilo: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba izvesti v podzemno. 

7.5 SKLEPNA OCENA  SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV NA OBREMENJENOST OKOLJA Z 

ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM 

7.5.1 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA OBREMENJENOST OKOLJA Z ELEKTROMAGNETNIM 

SEVANJEM 

Vpliv OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ocenjujemo z oceno C - vpliv je 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Število objektov v varovalnih pasovih elektrovodov, ki sodijo v I. stopnjo varstva pred sevanjem, se ne bo 

spremenilo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Kumulativnih in daljinskih vplivov OPN na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem ne 

pričakujemo, zato jih ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

7.5.2 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRED ELEKTROMAGNETNIM 

SEVANJEM 

OBMOČJA STANOVANJ, POSEBNA OBMOČJA, OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

1. A 36, A 62, A 86,  A 230 

V območjih, ki posegajo v varovalni pas 110kV daljnovoda, je se stanovanjski 

objekti ne smejo graditi. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, izvedba 

projekta 

2. CE-03 SSe, CE-10 SK, BK-08 SS, PD-05 SS, ŠB-02 SS, DN-11 BT, OT-04 ZS 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje,  je treba izvesti podzemno. 

upravljalec 

elktoenergetskega 

omreţja/investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, izvedba 

projekta 

7.6 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje varstva pred elektromagnetnim sevanjem 

zagotavljati spremljanje naslednjega kazalca ter njegovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred 

sprejetim OPN): 

 število in vrsta objektov v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov. 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Za področje varstva pred elektromagnetnim sevanjem je spremljanje le-tega zagotovljeno z ţe 

omenjenim kazalcem. 
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8. OBREMENJENOST OKOLJA S SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM 

8.1 OPIS STANJA 

Svetlobno onesnaţevanje je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. 

Svetlobno onesnaţevanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri 

ljudeh, ogroţa varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu 

moti ţivljenje ali selitev ptic, netopirjev, ţuţelk in drugih ţivali, ogroţa naravno ravnoteţje na varovanih 

območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu  po 

nepotrebnem porablja električno energijo. 

Svetlobno onesnaţevanje ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 

81/2007, 109/2007). 

Vir svetlobe, ki povzroča svetlobno onesnaţevanje okolja v skladu z Uredbo je: 

a) razsvetljava nepokritih površin objektov javne cestne infrastrukture, vključno z razsvetljavo nepokritih 

površin počivališč ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti, 

b) razsvetljava nepokritih površin objektov javne ţelezniške infrastrukture in ţelezniških postaj, 

c) razsvetljava nepokritih površin objektov javne infrastrukture v naseljih, namenjene pešcem in prometu 

počasnih vozil (kolesa, dostavna vozila in vozila za javni potniški promet), nepokritih površin parkov in 

parkirišč ter drugih podobnih nepokritih površin v javni rabi, vključno z razsvetljavo prehodov za pešcena 

drţavnih cestah, 

d) razsvetljava nepokritih površin gradbenih inţenirskih objektov in stavb na letališču ter drugih letaliških 

naprav, 

e) razsvetljava nepokritih površin pristanišča za javni potniški promet, 

f) razsvetljava nepokritih površin proizvodnih gradbenih inţenirskih objektov in stavb, skladišč in drugih 

nepokritih površin za izvajanje proizvodne dejavnosti, 

g) razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob poslovnih stavbah, vključno z 

razsvetljavo zunanjih sten poslovnih stavb, pri čemer se za poslovne stavbe štejejo gostinske, trgovske in 

druge stavbe za izvajanje storitvenih dejavnosti, kakršne so stavbe za promet blaga, skladišča, 

nestanovanjske kmetijske stavbe in bencinski servisi; 

h) razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah 

splošnega druţbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih 

obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb; 

i) razsvetljava nepokritih površin objektov za turizem, šport, rekreacijo in prosti čas, vključno z razsvetljavo 

smučišč in drsališč; 

j) dekorativna razsvetljava zunanje stene stavbe; 

k) razsvetljava kulturnega spomenika; 

l) razsvetljava nepokritih površin gradbišča, 

m) razsvetljava objekta za oglaševanje in 

n) razsvetljava ali del razsvetljave za varovanje, ki osvetljuje nepokrite površine za promet blaga in potnikov 

ali za proizvodnjo, skladiščenje ali drugo dejavnost in seva svetlobo, ki povzroča svetlobno onesnaţevanje. 
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Bistvene vsebine, ki jih določa Uredba in so povezane s prostorskim načrtovanjem so osvetljevanje z okolju 

prijaznimi svetilkami, ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin ter razsvetljava drugih območij in 

objektov. 

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v tej občini, ne sme presegati  ciljne vrednosti 44,5 kWh. 

Sedanja poraba, izračunana iz porabe elektrike za javno razsvetljavo 120 GWh/leto,  je okoli 60 kWh na 

prebivalca (predstavitev uredbe Ministrstva za okolje in prostor,Direktorat za okolje, okrogla miza – 

SVETLOBNO ONESNAŢEVANJE, 19. maj 2009, MO Kranj). 

Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v 

razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z 

doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo drţavnih cest, se 

ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali 

neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih 

površin. 

Obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe: 

 Svetilke obstoječe razsvetljave, ki so izdelane v skladu z zahtevami prvega odstavka 4. člena te uredbe, 

je treba najpozneje do 31. decembra 2008 namestiti tako, da je deleţ svetlobnega toka, ki seva navzgor, 

enak 0%. 

 Obstoječo razsvetljavo objektov za oglaševanje je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 

31. decembra 2008. 

 Obstoječo razsvetljavo fasad je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010. 

 Obstoječo razsvetljavo ustanov in športnih igrišč je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 

31. decembra 2012. 

 Obstoječo razsvetljavo poslovne stavbe je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. 

decembra 2012. 

 Obstoječo razsvetljavo kulturnih spomenikov je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. 

decembra 2013. 

 Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. 

decembra 2016. 

 Obstoječo razsvetljavo proizvodnega objekta je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. 

decembra 2012. 

 Obstoječo razsvetljavo ţeleznice, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe 

najpozneje do 31. decembra 2012. 

 Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz petega in osmega odstavka tega člena mora potekati postopoma 

tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam te uredbe 3 leta pred rokom 

popolne prilagoditve, ki je za posamezno vrsto razsvetljave določen v petem oziroma osmem odstavku 

tega člena. 

 Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz sedmega in devetega odstavka 28. člena mora potekati postopoma 

tako, da je najmanj 25% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam te uredbe 5 let in najmanj 

50% svetilk obstoječe razsvetljave 4 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki je za posamezno 

razsvetljavo določen v sedmem oziroma devetem odstavku tega člena. 
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 Prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam te uredbe v rokih iz prvega do enajstega odstavka tega 

člena se ugotavlja na podlagi poročil obratovalnega monitoringa. 

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin na prebivalca 

Trenutna poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Cerkno (podatki so za leto 2008) znaša 

45,4 kW na prebivalca, kar minimalno presega ciljno vrednost. Obstoječa javna razsvetljava je na območju 

občine Cerkno glede na novo Uredbo o svetlobnem onesnaţevanju v veliki meri neprimerna in nepravilno 

nameščena. Dobršen del svetilk še vedno povzroča sevanje svetilk nad vodoravnico. Še vedno so vgrajene 

nevarčne ţarnice. 

8.1.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za področje svetlobnega onesnaţevanja ni podanih posebnih smernic. 

8.2 DOLOČITEV OKOLJLSKIH CILJEV PLANA TER MERIL ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

8.2.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Varovanje ljudi in naravnega okolja pred svetlobnim onesnaţevanjem 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

 varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaţevanja,  

 varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi zunanje razsvetljave, 

 varstvo ljudi pred bleščanjem,  

 varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba,  

 zmanjšanja porabe električne energije 
 

CILJI SPRO  Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 

razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 

infrastrukture. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Svetlobno onesnaţevanje je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. 

Svetlobno onesnaţevanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja 

pri ljudeh, ogroţa varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja 

proti nebu moti ţivljenje ali selitev ptic, netopirjev, ţuţelk in drugih ţivali, ogroţa naravno ravnoteţje 

na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem 

proti nebu  po nepotrebnem porablja električno energijo. 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 Načrtovanje prostorskega razvoja v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007)  

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest 
in razsvetljavo javnih površin na prebivalca 

8.2.2 METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na obremenjevanje okolja s svetlobnim onesnaţevanjem se preverja 

vključevanje okoljskih ciljev in ukrepov, ki prispevajo k zmanjševanju obremenjenosti s svetlobnim 

onesnaţevanjem in jih je mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem (z OPN). Preverja se vključevanje 

zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007) za 

zmanjšanje svetlobnega onesnaţevanja oziroma njegovega preprečevanja v Odloku o OPN. Glede na to, da 

se kazalec za spremljanje stanja oziroma izvajanja OPN nanaša na porabo elektrike za razsvetljavo 
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občinskih cest in javnih površin, le te pa se pojavljajo na vseh namenskih rabah prostora, vrednotimo le 

kumulativen vpliv. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv OPN ima na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem pozitiven vpliv oziroma 

nima vpliva saj se bo z njegovo izvedbo obremenjenost okolja s svetlobnim 

onesnaţevanjem zmanjšala oziroma se ne bo spremenila. Letna poraba elektrike vseh 

svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 

javnih površin na prebivalca bo manjša od zakonsko določene (44,5 kW). 

B – vpliv je nebistven OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ne vpliva bistveno, 

obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem se ne bo bistveno povečala. Letna 

poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih 

cest in razsvetljavo javnih površin na prebivalca bo še vedno manjša oziroma enaka od 

zakonsko določene (44,5 kW). 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ne vpliva bistveno v 

primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost 

okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ne bo bistveno spremenila. Letna poraba elektrike 

vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin na prebivalca bo še vedno manjša oziroma enaka od zakonsko 

določene (44,5 kW) zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D – vpliv je bistven OPN na obremenjenost okolja s svetovnim onesnaţevanjem bistveno vpliva. 

Obremenjenost okolja  svetlobnim onesnaţevanjem bi se ob njegovi izvedbi glede na 

izhodiščno stanje bistveno povečala. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju 

občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin na prebivalca 

bi presegla zakonsko določeno (44,5 kW). 

E – vpliv je uničujoč OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem vpliva uničujoče. 

Obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem bi se ob njegovi izvedbi povečala v 

taki meri, da bi bila doseţena nesprejemljiva raven obremenjevanja okolja s svetlobnim 

onesnaţevanjem.  Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v 

razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin na prebivalca bi bistveno 

presegla zakonsko določeno (44,5 kW). 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

8.3 VARSTVO PRED SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM V OPN 

8.3.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Vsebine varstva pred svetlobnim onesnaţevanjem v strateškem delu OPN niso zajete. 

8.3.2 IZVEDBENI DEL OPN 

Vsebine varstva pred svetlobnim onesnaţevanjem so v izvedbenem delu OPN obravnavane v poglavju 

III.2.8 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture, v 65. Členu 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejnje javne razsvetljave). Določeno je, da morajo biti 

javne površine na območjih naselij opremljene z javno razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom 

posamezne površine in okoliških objektov. Pri tem je potrebno upoštevati predpise glede preprečevanja 

svetlobnega onesnaţenja in glede zmanjševanja porabe električne energije. 

V poglavju III.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, 

okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 71. Členu (varovanje pred 

svetlobnim onesnaţenjem pa je določeno: 

 Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih 

določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaţenja okolja. 
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 Namestitev novih obcestnih svetilk izven strnjenih območij naselij je treba omejiti na nujno potrebno. 

Uporabljajo se lahko samo svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v 

ultravijoličnem spektru. 

 Prepovedana je uporaba svetlobnih teles s svetlobnimi snopi kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali 

vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. 

8.4 VPLIVI NA OBREMENJEVANJE OKOLJA S SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM TER 

NJIHOVO VREDNOTENJE 

Svetlobno onesnaţevanje ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 

81/2007, 109/2007). Uredba določa tudi vire svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaţevanje v okolju. Med 

viri svetlobnega onesnaţevanja, ki so lahko posledica prostorskega razvoja se pojavljajo predvsem 

razsvetljava prometnic, parkirišč, javnih površin, površin in objektov za turizem, šport, rekreacijo in prosti 

čas, površin in objektov za izvajanje proizvodnih dejavnosti, stavb, objektov kulturne dediščine ter objektov 

za oglaševanje. 

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin na prebivalca 

Bistveni pokazatelj obremenjenostoi okolja s svetlobnim onesnaţevanjem je v skladu z Uredbo letna poraba 

elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin, ki jih upravlja občina. Le ta ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 

Trenutna poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Cerkno (podatki so za leto 2008) znaša 

45,4 kW na prebivalca, kar minimalno presega ciljno vrednost. Z razvojem poselitve se bodo območja in 

število objektov, jih bo treba osvetljevati, povečali. Obstoječa javna razsvetljava je na območju občine 

Cerkno glede na Uredbo o svetlobnem onesnaţevanju v veliki meri neprimerna in nepravilno nameščena. 

Dobršen del svetilk še vedno povzroča sevanje svetilk nad vodoravnico. Še vedno so vgrajene nevarčne 

ţarnice.  

Prenova javne razsvetljave je bila deloma izvedena na območju naselja Cerkno, v skladu z Uredbo pa mora 

Občina Cerkno izvesti prenovo javne razsvetljave na celotnem območju občine. 

Glede na zahteve omenjene Uredbe in na finančno zmoţnost občine predlagamo, da se prenova 

razsvetljave izvede postopoma. Po 10. in 11. odstavku 28. člena obravnavane Uredbe mora Občina 

prilagoditi 25 % obstoječe razsvetljave cest in javnih površin do 31. decembra 2011 in 50% le te do leta 

2013. Časovni plan rekonstrukcije naj se postavi glede na zahteve Uredbe, zahtevnost rekonstrukcije, 

prihranek električne energije in višine investicije rekonstrukcije. 

8.5 OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV OPN NA OBREMENJENOST OKOLJA S 

SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM 

8.5.1 OCENA VPLIVOV OPN NA OBREMENJENOST OKOLJA S SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM 

Kumulativen vpliv OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.  

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin na prebivalca bo še vedno manjša oziroma enaka od zakonsko določene (44,5 

kW) zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 
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8.5.2 OMILITVENI UKREPI 

OMILITVENI UKREP 
ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

1. Občina Cerkno izvesti prenovo javne razsvetljave v skladu z zahtevami Uredbe o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 

109/2007). 

občina 
v rokih, ki jih 

določa Uredba 

 

8.6 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje varstva pred svetlobnim onesnaţenjem 

zagotavljati spremljanje naslednjega kazalca ter njegovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred 

sprejetim OPN): 

 letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 

razsvetljavo javnih površin na prebivalca. 
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9. RAVNANJE Z ODPADKI 

9.1 OPIS STANJA 

Komunalni odpadki  

V občini Cerkno je za odvoz odpadkov odgovorno javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.. Komunala Idrija 

izvaja javno sluţbo ravnanja s komunalnimi odpadki v dveh ločenih oskrbovalnih sistemih in sicer v Občini 

Idrija in Občini Cerkno.  

V organiziran način zbiranja komunalnih odpadkov je vključena večina prebivalstva v občini, gospodarstvo, 

obrt, ustanove, upravna in storitvena dejavnost. 

Količina zbranih odpadkov 

Javni odvoz odpadkov za leto 2007 je v občini Cerkno znašal 1.469.000 kg. To pomeni 291,5 kg/prebivalca 

letno, kar predstavlja kar tretjino manj odpadkov od povprečja za  Slovenijo (439 kg/prebivalca) (Statistični 

letopis, 2008).  

Končno odlaganje odpadkov in ravnanje z odpadki 

Komunalni odpadki se odlagajo na medobčinski deponiji nenevarnih odpadkov v Idriji. Celoten sistem pa 

prehaja na regionalno ravnanje z odpadki s Centrom za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Znotraj občine 

Cerkno je v Gorenjih Novakih urejeno odlagališče kremenčevega peska.  

Sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov 

Občina nima povsem ustrezno organiziranega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Ekoloških otokov ni 

v vseh naseljih. Leta 1996 je bilo uvedeno ločeno zbiranje odpadkov s postavitvijo ekoloških otokov za 

zbiranje odpadnega papirja in stekla, na podeţelju samo stekla. Na celotnem območju občine se enkrat letno 

izvede akcija zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov. V občini se vzpostavlja lokacija za sortirnico 

odpadkov. Trenutno sta aktualni dve lokaciji (Cerkno, Trebenče).  

Neurejena odlagališča 

Neurejena odlagališča so le delno evidentirana, seznam se na prijavo dopolnjuje sproti. Stanje na tem 

področju se je močno izboljšalo, ko je komunalno podjetje uvedlo vsakoletno zbiranje kosovnih odpadkov in 

v celoti izboljšan sistem zbiranja in odvaţanja odpadkov.  

9.1.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Smernice za področje ravnanja z odpadki niso bile podane. 

9.2 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

9.2.1.1 Okoljski cilji plana in kazalci 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

1. Ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nevarnih in nenevarnih odpadkov. 

2. Sanacija nelegalnih/neurejenih odlagališč odpadkov 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih 

odpadkov: 

 zapiranje obstoječih odlagališč, za katera je prilagajanje veljavnim predpisom ekonomsko 
neupravičeno ali tehnično teţko izvedljivo, 

 rekonstrukcija in širitev obstoječih odlagališč, ki bodo obratovala do konca leta 2008, 

 izgradnja nove infrastrukture za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov prioritetno kot 
regijskih centrov za ravnanje z odpadki in drţavnih naprav za termično obdelavo. 
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Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki: 

 vzpostavitev in delovanje mreţe objektov in naprav, tj. centrov za ravnanje z nevarnimi odpadki. 

Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov 

 postavitev zbiralnic za ločene frakcije komunalnih odpadkov na vsakih 500 prebivalcev v strnjenih 
območjih poselitve, 

 postavitev zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov po prinašalnem sistemu 
praviloma v vsaki občini, na vsakem območju strnjene poselitve z več kot 8.000 prebivalci in v večjih 
poselitvenih aglomeracijah na vsakih 80.000 prebivalci, 

 vzpostavitev zbiralnic nevarnih frakcij komunalnih odpadkov na vsakem območju strnjene poselitve z 
več kot 25.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na vsakih 60.000 prebivalcev, 

 vzpostavitev dopolnilnega sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov s premičnimi 
zbiralnicami, 

 vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo 
biološko predelavo, 

 zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih 
kompostnikih, v malih komunalnih kompostarna h na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in 
več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in 
večjih območjih. 

Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki 

 ločno zbiranje na mestu nastanka in ponovno uporabo gradbenih odpadkov. 
CILJI SPRO Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 

 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 poselitev, storitvene dejavnosti, javni sektor - komunalni in njim podobni odpadki 

 gradbeništvo - gradbeni odpadki 

 pridobivanje mineralnih surovin, pridobivanje energije - odpadki iz rudarstva in energetike 

 proizvodne dejavnosti - odpadki iz industrija 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

Glej cilje operativnih programov. 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 količina zbranih odpadkov 

 urejen sistem končnega odlaganja in ravnanja z odpadki 

 urejen sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov 

 število neurejenih odlagališč 

 

 

9.2.2 METODA VREDNOTENJA 

Ključni kazalec ravnanja z odpadki je količina ločeno zbranih odpadkov na prebivalca. Glede na to, da OPN 

ni tak dokument, na osnovi katerega bi lahko to ugotavljali, smo pri vrednotenju vplivov OPN na 

obremenjevanje okolja z odpadki preverjali vključevanje okoljskih ciljev in ukrepov ravnanja z odpadki, ki jih 

je mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem.  

Vpliv prostorskega razvoja občine ima na ravnanje z odpadki predvsem neposreden in trajen vpliv. Z izvedbo 

plana se bo namreč povečala količina odpadkov. Z vidika kumulativnih vplivov je potrebno upoštevati tudi 

ravnanje z odpadki v sosednjih občinah, ki prav tako odlagajo komunalne odpadke v Centru za ravnanje z 

odpadki Nova Gorica v Stari Gori.  

Zaradi predvidenega končnega odlaganja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova 

Gorica v Stari Gori, je potrebno obravnavati tudi daljinski vpliv, ki je v prvi vrsti povezan s količinami 

odloţenih odpadkov, posredno pa tudi z onesnaţevanjem zraka zaradi transporta odpadkov.  

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN bo imela pozitiven vpliv na ravnanje z odpadki. Količine odpadkov se ne 

bodo povečale. Sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov se bo izboljšal, izboljšali se 

bodo pogoji za končno odlaganje in ravnanje z odpadki. Število neurejenih odlagališč se 
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bo zmanjšalo. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN bo imela nebistven vpliv na ravnanje z odpadki. Količine odpadkov se bodo 

povečale. Sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov se bo izboljšal, izboljšali se bodo 

pogoji za končno odlaganje in ravnanje z odpadki. Število neurejenih odlagališč se ne bo 

spremenilo. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN bo imela nebistven vpliv na ravnanje z odpadki. Količine odpadkov se bodo 

povečale. Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov je zagotovljen sistem zbiranja ločenih 

frakcij odpadkov, zagotovljeno je ustrezno končno odlaganje in ravnanje z odpadki. 

Število neurejenih odlagališč se ne bo spremenilo. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo imela bistven vpliv na ravnanje z odpadki. Količine odpadkov se bodo 

bistveno povečale.  Predvideno je ustrezno končno odlaganje in ravnanje z odpadki. 

Uvajanje sistema zbiranja ločenih frakcij odpadkov ni predvideno. Število neurejenih 

odlagališč se bo povečalo. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo imela uničujoč vpliv na ravnanje z odpadki. Količine odpadkov se bodo 

bistveno povečale . Ustrezno končno odlaganje in ravnanje z odpadki ni zagotovljeno. 

Uvajanje sistema zbiranja ločenih frakcij odpadkov ni predvideno. Število neurejenih 

odlagališč se bo povečalo. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

9.3 RAVNANJE Z ODPADKI V OPN 

9.3.1 STRATEŠKI DEL OPN 

S strateškim delom OPN je določeno, da se končno odlaganje odpadkov rešuje na regionalnem nivoju.  

V občini je v planu izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov pred naseljem Trebenče. 

9.3.2 IZVEDBENI DEL OPN 

Vsebine, ki zadevajo ravnanje z odpadki, so v izvedbenem delu OPN obravnavane v poglavju III.2.8 Splošni 

prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture v 67. členu (splošni prostorski 

izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov).  

67. člen pa dolčoča: 

 Zbirno mesto za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v objektu ali na parceli objekta, h 

kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi vplivi. 

Zbirno mesto je lahko tudi odjemno mesto. 

 Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko 

območje 500 prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, 

na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme 

naselja.     

9.4 VPLIVI NA RAVNANJE Z ODPADKI TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Vpliv prostorskega razvoja občine ima na ravnanje z odpadki predvsem neposreden in trajen vpliv. Z izvedbo 

plana se bo namreč povečala količina odpadkov.  

Nastajali bodo preteţno komunalni odpadki, ki se bodo zbirali ločeno in s katerimi se bo ravnalo v skladu s 

predpisi. Zaradi odprtja novih gospodarskih con je moč pričakovati tudi dodatne količine industrijskih 

odpadkov, med katerimi bodo najverjetneje tudi nevarni odpadki. Vpliv na količino industrijskih odpadkov bo 

potrebno podrobneje preučiti v sklopu OPPN za posamezno območje. 
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Količina zbranih odpadkov 

Glede na to, da je količina komunalnih odpadkov na prebivalca v občini Cerkno kar za tretjino manjša od 

povprečja za Slovenijo (Statistični letopis, 2008), sklepamo, da se količine komunalnih odpadkov v občini 

Cerkno tudi z načrtovanim prostorskim razvojem ne bodo povečale do te mere, da bi bile potrebne bistvene 

spremembe na področju ravnanja z odpadki. 

Sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov 

Z mreţo ekoloških otokov se bo kljub povečanim količinam odpadkov izboljšalo stanje na področju ravnanja 

in zbiranja ločenih frakcij odpadkov, z zmanjšanjem količin odpadkov za deponiranje. 

Občina še nima popolnoma ustrezno organiziranega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, vendar z 

Odlokom o OPN predvideva širitev mreţe ekoloških otokov v skladu z zakonodajo. S strateškim delom OPN 

je načrtovana tudi izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in sicer pred naseljem Trebenče. 

Končno odlaganje odpadkov in ravnanje z njimi 

Celoten sistem končnega odlaganja in ravnanja z odpadki prehaja na regionalno ravnanje z odpadki s 

Centrom za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Zaradi predvidenega končnega odlaganja komunalnih 

odpadkov v regionalnem centru, je potrebno obravnavati tudi daljinski vpliv, ki je v prvi vrsti povezan s 

količinami odloţenih odpadkov, posredno pa tudi z onesnaţevanjem zraka zaradi transporta odpadkov. 

Glede na to, da so količine proizvedenih odpadkov v občini Cerkno glede na povprečje v Sloveniji majhne, 

tudi daljinski vpliv zaradi transporta odpadkov ocenjujemo kot nebistven. 

Neurejena odlagališča 

Zaradi predvidenega izboljšanega sistema zbiranja odpadkov predvidevamo, da se nova neurejene 

odlagališča ne bodo pojavljala. 

9.5 OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV OPN NA RAVNANJE Z ODPADKI 

9.5.1 OCENA SPREJEMLJIVOSTI POSEGOV 

Neposreden, trajen in daljinski vpliv OPN na ravnanje z odpadki ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Količine odpadkov se bodo povečale. Sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov se bo izboljšal, 

izboljšali se bodo pogoji za končno odlaganje in ravnanje z odpadki. Število neurejenih odlagališč se ne bo 

spremenilo. 

Ob ustreznem ravnanju z odpadki na celotnem območju, ki ga pokriva Center za ravnanje z odpadki Nova 

Gorica, ocenjujemo kumulativne vplive in daljinski vpliv OPN na ravnanje z odpadki kot nebistvene, 

ocenjujemo jih z oceno B – vpliv je nebistven. 

Količina odpadkov se bo povečala. Na celotnem območju, ki ga bo pokrival predviden regionalni center za 

ravnanje z odpadki, se bo izboljšal sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov, deleţ ločeno zbranih odpadkov 

se bo povečal. Izboljšali se bodo pogoji za končno odlaganje in ravnanje z odpadki. 

9.5.2 PRIPOROČILO 

1. V poglavju III.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 

grajeno javno dobro, naj se v 59. členu (obvezno priključevanje na komunalno opremo) doda določilo, da morajo vsi objekti 

imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvaţanja 

komunalnih odpadkov. 
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9.6 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje ravnanja z odpadki zagotavljati spremljanje 

naslednjih kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 količina zbranih odpadkov 

 urejen sistem končnega odlaganja in ravnanja z odpadki 

 urejen sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov 

 število neurejenih odlagališč. 
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10. TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

10.1 OPIS STANJA 

Relief in geološka sestava  

Glavno prostorsko potezo v občini predstavlja dolina Idrijce s pritoki, ki daje prostoru jugovzhodno-

severozahodno usmeritev. Značilno je tudi zaporedje hribovitih, visokih planot in gozdnatih hrbtov kot tudi 

prisotnost strmih pobočij, globokih dolin in številnih grap. Razgiban relief je posledica geološke zgradbe in 

tektonskih dogajanj. Oblikujejo ga globoke izrazite V doline s številnimi stranskimi in globoko vrezanimi 

grapami ter visoke planote. Te so kljub izrazito planotastemu značaju razgibane s posebnimi kopastimi 

vzpetinami. 

Kamninska sestava je podobno kot v drugih predalpskih hribovjih zelo pestra. Dobro četrtino ozemlja 

prekrivajo dolomiti, manjši deleţ apnenci, na ostalem ozemlju pa so različne nepropustne kamnine. Med 

njimi prevladujejo usedline, kot vzorec najdemo tudi primer vulkanskih kamnin (predornine). 

Za dolomitna območja so značilne velike strmine. Povprečen naklon je kar 23°. Apnenec le malo kje 

sklenjeno prekriva večje površine. Marsikje se plasti apnenca menjavajo s plastmi drugih kamnin, zato je 

tako površinskih kraških pojavov kot tudi podzemeljskih jam malo. 

Dobri dve petini hribovja prekrivajo usedline paleozojske starosti, predvsem se pojavljajo v cerkljanskem 

hribovju vzhodno od Cerknega. Ker so te kamnine precej nestabilne, se na njih pogosto pojavljajo zemeljski 

plazovi. Posebej teţavno je vzdrţevanje cest med Cerknim in Sovodnjami, ki preteţno poteka po teh 

kamninah. Tu so bile izvedene ţe številne sanacije, ki pa še niso rešile vseh problemov. 

Dobra polovica ozemlja je nad 600 m, šestina pa nad 800 m. V času ledenih dob, ko je bila ločnica večnega 

snega na višini okoli 1300 m, se je gozd iz Cerkljanskega skoraj docela umaknil, zato so tedaj kamnine zelo 

močno mehanično razpadale. Zaradi pogostega zmrzovanja in tajanja tal je bilo razpadanje kamnin in 

polzenje drobirja še posebej močno. Kot posledica tovrstnih procesov je nastalo nekaj zelo izrazitih teras, ki 

jim sledimo do višine okrog 150 m nad dnom dolin. 

Dejanska raba kmetijskih zemljišč 

Po podatkih MKGP je v občini Cerkno 3707,32 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 28,17 % občine. 

Večino kmetijskih zemljišč predstavljajo trajni trajniki in sicer 88,5  %.  

Tabela 43: Zemljišča v kmetijski rabi 

RABA ha deleţ % 

njive in vrtovi 34,50 0,93 

trajne rastline na njivskih površinah 
 

0,31 0,01 

intenzivni sadovnjak 1,73 0,05 

ekstenzivni sadovnjak 182,42 4,92 

trajni trajnik 
 

3280,22 88,48 

 kmetijsko zemljišče v zaraščanju 64,63 1,74 

plantaţa gozdnega drevja 0,57 0,02 

drevesa in grmičevje 68,97 1,86 

neobdelano kmetijsko zemljišče 0,50 0,01 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 73,48 1,98 

 
3707,32 100,00 
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Slika 1: Kmetijska zemljišča  

 

Pedološke značilnosti tal  

Geološka pestrost se odraţa tudi v pestri pedološki zgradbi. Debelina in kvaliteta prsti je odvisna od reliefnih 

razmer, kamninske podlage in podnebja. Močno prevladujoče so rendzine (42,81%, predvsem zahodni del 

občine) in distrične rjave prsti (39,85%, vzhodni del občine). Manj tipične so evtrične rjave, rjave 

pokarbonatne prsti in rankerji. Obrečne prsti se pojavljajo v pasovih ob Idrijci in Cerknici.  

Debelina prsti je večinoma skromna, zlasti na strmejši podlagi, dodatno jo izpirajo tudi padavine. Kjer gre v 

mlajših krednih sedimentih za pestrejšo geološko podlago, je debelina prepereline večja. Debelejša prst se 

pojavlja v redkih razširitvah oţjih dolin (ob Cerknici in Idrijci) in na posameznih planotah (Šebrelje, Zakriţ, 

Police….).  

Tabela 44: Tipi prsti v občini 

TIP  POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % 

rendzina 5633 42,81 

distrična rjava tla 5244 39,85 

evtrična rjava tla 1023 7,77 

rjava pokarbonatna tla 954 7,25 

obrečna tla 211 1,61 

ranker 62 0,47 

urbana površina 33 0,25 
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Talno število 

Talno število opredeljuje proizvodni potencial zemljišča. Za zemljišča za njivsko rabo je opredeljeno na 

lestvici od 7 do 100, za travnike pa od 7 do 88. Ključni parametri za izračun talnega števila so tekstura, 

razvojna stopnja, matična podlaga ter vodne razmere, ki so v nekaterih primerih ţe zajete v razvojni stopnji. 

Velik pridelovalni potencial imajo območja s talnim številom nad 58, območja s talnim številom pod 39 pa so 

le pogojno primerna za kmetijstvo. Zemljišča s talnim številom manjšim od 7 so kmetijska zemljišča, ki niso 

primerna za kmetijsko rabo (degradirana, poselitev, …). 

Talno število je neodvisno od trenutne vrste rabe in izkazuje le pridelovalni potencial. 

Za podrobnejše razlikovanje zemljišč glede njihovega pridelovalnega potenciala se lahko uporabijo dodatni 

parametri kot so klima, nakloni zemljišč, nadmorske višine ter drugi lahko tudi regionalno specifični 

omejitveni dejavniki. 

Za občino Cerkno je največji omejitveni dejavnik relief (razgibanost, ozke doline, strmi nakloni) in plitvost 

prsti (posledično zaradi velikih naklonov). Obdelovanje tal na strmih zemljiščih je izredno teţko in se je v 

preteklih letih opuščalo in se še vedno. Na poplavnih območjih, kje so poplave pogoste, se kmetijska 

zemljišča lahko uporabljajo predvsem kot travniki.  

Območja z visokim talnim potencialom (talno število nad 58) obsegajo 352 ha (manj kot 3% območja 

občine). Največ je trajnih travnikov (132 ha, 37%), s 119 ha oziroma 33,9% sledi gozd. Njiv na zemljiščih z 

največjim pridelovalnim potencialom je le 0,01% občine oz. 1 ha (0,35% deleţa območij z visokim 

pridelovalnim potencialom.). Podrobneje je raba zemljišč z največjim pridelovalnim potencialom 

predstavljena v spodnji tabeli. 

Tabela 45: Raba zemljišč z največjim pridelovalnim potencialom (talno število nad 58):  

ŠIFRA RABE RABA POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ TŠ % 

1100 njiva ali vrt 1 0,01 0,35 

1222 ekstenzivni sadovnjak 8 0,06 2,19 

1300 trajni travnik 132 1 37,37 

1410 kmet.zem. v zaraščanju 2 0,01 0,47 

1500 drevesa in grmičevje 11 0,08 3 

1800 kmet.zem., poraslo z gozdnim drevjem 5 0,04 1,48 

2000 gozd 119 0,91 33,91 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 37 0,28 10,44 

6000 odprto zemljišče 1 0 0,15 

7000 voda 38 0,29 10,7 

 

Dobro polovico občine prekrivajo zemljišča s srednjim pridelovalnim potencialom (7103 ha, 54%). Največ 

(61%) jih je v rabi gozda (4343 ha ozirma skoraj 20% občine), sledijo trajni travniki z 32% (2257 ha, dobri 17 

% občine). Njive in vrtovi so skromno zastopani (24 ha  oziroma manj kot 1 % občine, kar predstavlja 0,35 % 

območij s srednjim pridelovalnim potencialom). Podrobneje je raba zemljišč s srednjim pridelovalnim 

potencialom predstavljena v spodnji tabeli. 

Tabela 46: Raba zemljišč s srednjim pridelovalnim potencialom (talno število 39 – 58): 

ŠIFRA RABE RABA POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ TŠ % 

1100 njiva ali vrt 24 0,18 0,34 

1221 intenzivni sadovnjak 1 0,01 0,01 

1222 ekstenzivni sadovnjak 135 1,03 1,9 

1300 trajni travnik 2257 17,15 31,77 

1410 kmet. zem. v zaraščanju 40 0,3 0,56 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  82/319 

 

ŠIFRA RABE RABA POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ TŠ % 

1500 drevesa in grmičevje 43 0,33 0,61 

1600 neobdelano kmet.zem. 1 0 0,01 

1800 kmet.zem., poraslo z gozdnim drevjem 37 0,28 0,52 

2000 gozd 4343 33,01 61,15 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 220 1,67 3,1 

5000 
suho, odprto zem. s posebnim R 
pokrovom 0 0 0,01 

7000 voda 2 0,01 0,03 

 

Velik del občine (5671 ha, oz 43%) obsegajo tudi zemljišča, ki so pogojno primerna za kmetijsko rabo. 

Največji deleţ prekriva gozd (4574 ha, 35% občine oziroma kar 80% območij, ki so pogojno primerna za 

kmetijsko rabo), trajni travniki obsegajo 886 ha (6,7% občine oziroma 15,6% območij, ki so pogojno primerna 

za kmetijsko rabo). Podrobneje je raba zemljišč, ki je pogojno primerna za kmetijsko pridelavo, predstavljena 

v spodnji tabeli. Deleţ njiv in vrtov na teh zemljiščih je pričakovano izredno nizek. 

Slika 2: Talno število 

 

Tabela 47: Raba zemljišč, ki so le pogojno primerna za kmetijsko pridelavo (talno število pod 39): 

ŠIFRA RABE RABA POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ TŠ % 

1100 njiva ali vrt 8 0,06 0,15 

1221 intenzivni sadovnjak 1 0,01 0,02 

1222 ekstenzivni sadovnjak 39 0,3 0,69 

1300 trajni travnik 886 6,73 15,62 

1410 kmet.zem. v zaraščanju 23 0,18 0,41 

1500 drevesa in grmičevje 15 0,12 0,27 

1800 kmet.zem., poraslo z gozdnim drevjem 31 0,24 0,55 
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ŠIFRA RABE RABA POVRSINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ TŠ % 

2000 gozd 4574 34,76 80,66 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 82 0,62 1,45 

5000 
suho, odprto zem. s posebnim R 
pokrovom 7 0,06 0,13 

6000 odprto zemljišče 1 0,01 0,02 

7000 voda 2 0,01 0,03 

 

Degradacija tal 

Onesnaţenost tal 

Najpogostejši viri onesnaţevanja tal so: 

 kmetijstvo s fitofarmacevtskimi sredstvi in mineralnimi gnojili, lahko tudi z gnojenjem z gnojevko 

oziroma oporečnimi komposti, z zalivanjem oziroma namakanjem z oporečno vodo …; 

 promet, 

 industrija in kurišča, 

 onesnaţevanje zaradi transporta onesnaţenega zraka na daljavo,  

 odlaganje odpadkov. 

Najpogosteje se tla onesnaţijo preko zraka (razpršeno onesnaţevanje). Vir takega onesnaţevanja so 

predvsem industrijske emisije, prašni delci, dimni plini iz individualnih kurišč ter emisije iz prometa. Na tak 

način se tla onesnaţujejo predvsem s trdimi kovinami, ki se kopičijo v tleh. 

Pri točkovnem onesnaţevanju gre navadno za večje koncentracije nevarnih snovi v tleh, vendar na bolj 

omejenih območjih (lokalno). Največkrat so vir takšnih onesnaţevanj neurejena in divja odlagališča 

odpadkov ter izpusti odpadnih voda zaradi neurejene kanalizacije. 

Tla se lahko onesnaţijo tudi z neposrednim vnašanjem nevarnih snovi, ki jih vsebujejo mineralna gnojila in 

herbicidi. Pri vnašanju nevarnih snovi v tla ne pride le do povečanja njihovih koncentracij v tleh, ampak tudi 

do spiranja teh snovi v podtalnico. Nitrat je ena izmed takih snovi, ki lahko zaradi nestrokovne rabe naravnih 

in umetnih gnojil onesnaţi podtalnico in s tem pitno vodo. V podtalnico se spirajo tudi druge nevarne snovi 

kot so atrazin in njegovi razgradni produkti, PCB, kloridi, fosfati, itd.  

Promet posredno onesnaţuje tla z emisijami izpušnih plinov v zrak, ki vsebuje svinec, cink, baker, nikelj, 

kadmij in krom. V tem primeru govorimo o linijskem onesnaţevanju, katerega tipičen primer je 

onesnaţevanje tal vzdolţ prometnic.   

V okviru raziskav onesnaţenosti tal v Sloveniji v občini Cerkno ni bilo vzorčnih lokacij. Najbliţja je merilna 

točka na zelo strmem severozahodnem pobočju Porezna (nad Podbrdom). Talni tip so distrična rjava tla, 

tipična (močno akrična). Od anorganskih nevarnih snovi sta nekoliko povečani vsebnosti niklja (opozorilne 

vrednosti) in bakra (v območju mejne vrednosti). Organske nevarne snovi so pod mejno vrednostjo. (Vir: 

Raziskave onesnaţenosti tal v letu 2007, ARSO). 

Erozija tal in plazovita območja 

Poglavje je predstavljeno pri segmentu vode. 

Poplavna območja 

Poglavje je predstavljeno pri segmentu vode. 
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Izguba zaradi pozidave 

O neposredni izgubi tal zaradi izgradnje objektov govorimo takrat, ko gre za popolno odstranitev ekosistema 

(tudi tal). V okviru priprave okoljskega poročila kot izgubo tal zaradi pozidave obravnavamo spremembe 

kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča. Le te so predstavljene v poglavju 3.2.2.1 Namenska raba 

prostora, podrobneje pa še pri vrednotenju vplivov plana na okolje v poglavju 6.. 

Zaraščanje 

Zaraščanje kmetijskih zemljišč sicer ne predstavlja degradacije tal, vseeno pa predstavlja neţelen pojav, 

predvsem v slovenskem prostoru, saj Slovenija med evropskimi drţavami sodi med tiste z najmanj 

kmetijskimi zemljišči, kakor tudi med tiste z najmanj obdelanimi kmetijskimi zemljišči. 

V občini Cerkno se zarašča manj kot 1% kmetijskih in gozdnih zemljišč. Glede na dejansko rabo 

predstavljajo območja zaraščanja  65 ha (0,49%).  

Od tega sta 2 ha (3% območij zaraščanja) na območjih z največjim pridobivalnim potencialom, 40 ha (61,5% 

območij zaraščanja) na območjih s srednjim pridobivalnim potencialom in 23 ha (35,4% območij zaraščanja) 

na območjih, ki so za kmetijsko pridelavo pogojno primerna. Posamezna območja zaraščanja predstavljajo 

zanemarljivo majhne deleţe glede na površino občine. 

Tabela 48: Območja zaraščanja v občini 

TALNO ŠT. POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEŢ OBM. ZARAŠČANJA % 

največje (nad 58) 2 0,01 3,1 

srednje (39-58) 40 0,3 61,5 

najmanjše (7 do 39) 23 0,18 35,4 

 

Slika 3: Kmetijska zemljišča v zaraščanju 
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Varstvo tal 

Najboljša in druga kmetijska zemljišča   

Kmetijska zemljišča so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, 

razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča spadajo 

tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi zakona o gozdovih.  

Kmetijska zemljišča se na podlagi njihovih naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel delijo na: 

– najboljša kmetijska zemljišča, to so zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo ter  

– druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.  

Najboljša kmetijska zemljišča so:  

a) po naravnih lastnostih:  

– zemljišča, na katerih je najširša moţnost rabe tal, ki se kaţe v moţnosti gojenja kmetijskih rastlin, ki 

uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske mehanizacije – I. kategorija 

kmetijskih zemljišč;  

– zemljišča, na katerih je delno oteţkočena moţnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar 

zmanjšuje moţnost izbora gojenja kmetijskih rastlin – II. kategorija kmetijskih zemljišč;  

– zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za trajne nasade (sadovnjaki, vinogradi, 

hmeljišča, oljčni nasadi ipd.);  

– zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege najprimernejša za vrtnarsko proizvodnjo;  

b) po legi, velikosti in obliki parcel:  

– zemljišča, ki so oblikovana (zdruţena) v komplekse. 

V občini Cerkno je kot najboljša kmetijska zemljišča (K1) opredeljenih 1024 ha kmetijskih zemljišč, kar 

predstavlja 7,78% celotne občine. Drugih kmetijskih zemljišč (K2) je 2574 ha oziroma 19,56% celotne 

občine.  
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Slika 4: Območja varstva kmetijskih zemljišč 

 

Najboljša kmetijska zemljišča (K1) z največjim pridobivalnim potencialom obsegajo 65 ha (0,5% občine, 

6,3% najboljših kmetijskih zemljišč). Največ območij K1 je na območjih s srednjim pridobivalnim potencialom, 

in sicer 782 ha (skoraj 6% občine oziroma 76% K1). Območij najboljših kmetijskih zemljišč, ki so glede na 

talno število pogojno primerna za kmetijstvo je 174 ha (1% občine oz 17% K1) 

Tabela 49: Najboljša kmetijska zemljišča v primerjavi s talnim številom 

TALNO ŠT POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEŢ K1 % 

nad 58 65 0,49 6,34 

od 39 do 58 782 5,95 76,4 

od 7 do 39 174 1,32 17 

manj kot 7 2 0,02 0,24 

skupaj 1023 7,78 99,98 

 

Na K1 se kot prevladujoča dejanska raba pojavljajo trajni travniki (864 ha), ki obsegajo kar 84% K1. 

Preostalo rabo predstavljajo ekstenzivni sadovnjaki in gozd. Njiv in vrtov je malo, samo 17 ha, kar pomeni 

manj kot odstotek območja občine in manj kot 2% K1. Podrobneje je dejanska raba na K1 predstavljena v 

spodnji tabeli.  

Tabela 50: Najboljša kmetijska zemljišča v primerjavi z dejansko rabo 

ŠIFRA RABE RABA POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEŢ K1 % 

1100 njive in vrtovi 17 0,13 1,68 

1221 intenzivni sadovnjak 0 0 0,04 

1222 ekstenzivni sadovnjak 45 0,34 4,42 

1300 trajni travnik 864 6,56 84,36 

1410 KZ v zaraščanju 5 0,04 0,47 

1500 drevesa in grmičevje 13 0,1 1,26 

1800 KZ poraslo z gozdnim drevjem 0 0 0,01 
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ŠIFRA RABE RABA POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEŢ K1 % 

2000 gozd 39 0,3 3,81 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 39 0,29 3,78 

7000 voda 1 0,01 0,07 

 

Druga kmetijska zemljišča (K2) z največjim pridelovalnim potencialom obsegajo okoli 100 ha 0,75% celotne 

občine oziroma 3,8% K2, zemljišča s srednjim pridelovalnim potencialom 12% občine oziroma 64% K2. 

Manjši deleţ ( 5 ha, 6% občine, 32% K2) K2 pa ima talno število manj kot 39 (pogojno primerna zemljišča). 

Tabela 51: Druga kmetijska zemljišča v primerjavi s talnim številom 

TALNO ŠT POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEZ_K2 % 

nad 58 98 0,75 3,82 

od 39 do 58 1653 12,56 64,22 

od 7 do 39 818 6,21 31,77 

manj kot 7 5 0,04 0,18 

skupaj 2574 19,56 99,99 

 

Na drugih kmetijskih zemljiščih predstavljajo močno prevladujočo dejansko rabo trajni travniki (1981 ha, 15% 

občine), kar predstavlja kar 77% K2. Druga najpogostejša raba je gozd z 285 ha (2% občine oziroma 10% 

K2). Njive in vrtovi obsegajo izredno majhen deleţ (samo 13 ha, 0,1% občine) oziroma 0,5% K2. Podrobneje 

je dejanska raba na K2  predstavljena v spodnji tabeli.  

Tabela 52: Druga kmetijska zemljišča v primerjavi z dejansko rabo 

ŠIFRA RABE RABA POVRŠINA V HA DELEŢ OBČINE % DELEŢ K2 % 

1100 njive in vrtovi 13 0,1 0,52 

1180 trajne rast. na njivskih površinah 0 0 0,01 

1221 intenzivni sadovnjak 1 0,01 0,05 

1222 ekstenzivni sadovnjak 75 0,57 2,92 

1300 trajni travnik 1981 15,06 76,98 

1410 KZ v zaraščanju 44 0,34 1,72 

1420 plantaţa gozdnega drevja 1 0 0,02 

1500 drevesa in grmičevje 34 0,26 1,32 

1800 KZ poraslo z gozdnim drevjem 43 0,32 1,66 

2000 gozd 285 2,17 11,09 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 88 0,67 3,42 

5000 suho, odprto zemljišče 3 0,03 0,13 

7000 voda 1 0,01 0,03 

 

Tla kot del območij varstva vodnih virov  

Podrobneje obdelano v poglavju 4.8 vode. 

Tla kot del varovanih območij narave  

Podrobneje obdelano v poglavju 4.9 narava. 

10.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

10.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Smernice za področje kmetijstva je podalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 15. 12. 

2008 ter dodatne smernice 2. 2. 2010. 
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V tem poglavju povzemamo le splošne smernice. Konkretne smernice, ki se nanašajo na posamezne enote 

urejanja prostora ter njihovo upoštevanje v dopolnjenem osnutku OPN pa obravnavamo v okviru 

podpoglavja Upoštevanje smernic. 

Splošne smernice so naslednje: 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo se s predlogi občine za vračanje stavbnih zemljišč nazaj v kmetijska 

zemljišča strinja. V primeru, da gre za stavbišča, zemljišč ni mogoče vračati v kmetijsko rabo, razen če so 

rekultivirana. 

Pri predlogih, na katerih so ţe obstoječi objekti, gre za spremenjeno rabo za nekmetijske namene. Vse 

obstoječe objekte je treba aţurirati po ustreznih postopkih v prostorskih aktih občine, pri tem pa upoštevati le 

obstoječe objekte brez moţnosti širitve. Posebej to velja za objekte, ki so nastali na območju najboljših 

kmetijskih zemljišč. 

Širitev naselja je dopustna, če znotraj naselja nadaljnji prostorski razvoj ni več moţen. Širitev naselja je 

potrebno prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 

najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so 

funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Pri razpršeni poselitvi in gradnji je zaokroţevanje naselij 

nedopustno, saj gre za tip poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se 

kot taka ohranja. Številne predlagane širitve so zato nesprejemljive. V primeru spremembe namembnosti 

kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe širitev funkcionalnih zemljišč za razvoj kmetij oziroma dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah na območjih razpršene poselitve je potrebno vlogo dopolniti z mnenjem kmetijske 

svetovalne sluţbe. 

Ko občina načrtuje posege na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe stanovanjske gradnje, rekreacijsk ih, 

športnih, centralnih, proizvodnih in drugih dejavnosti, mora za te posege predloţiti izvedljive variantne 

rešitve. Pri tem je treba proučiti moţnosti poseganja na zemljišča nekmetijskih namenskih rab ali drugih 

kmetijskih zemljišč. Za nekatere širitve je treba predloţiti strokovne podlage ter sanacijski program. 

Pri posegih v korist kmetij je treba priloţiti izpolnjen poseben obrazec, ki ga izpolni območna kmetijska 

svetovalna sluţba. 

10.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC 

10.2.2.1 Območja stanovanj 

Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN smo na podlagi smernic ter gradiv z usklajevanj ugotovili, da je 

večina predlaganih širitev območij stanovanj usklajena s smernicami oziroma rezultati usklajevanj. Rezultati 

so podrobneje predstavljeni v spodnjih tabelah. 

Tabela 53: Širitve, ki so sprejemljive ob upoštevanju pogojev, navedenih v smernicah 

EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

CE-10 SK 

Potrebno je poiskati variantne 
lokacije za preselitev kmetije, 
optimizirati širitev in predloţiti 
mnenje KSS. 

pridobljeno mnenje KSS 

Za širitev naj se preučijo variantne 
rešitve, moţnosti optimizacije in 
moţnosti zagotavljanja nadomestnih 
kmet ijskihzemljišč.  
Po mnenju KSS se na tem zemljišču 
ne da ukvarjati z drugo kmetijsko 
dejavnost razen košnjo travinja. Iskanje 
alternativnih lokacij na slabših 
zemljiščih je neumestno. 

CE-17 SS 

Širitev na območje najboljših 
kmetijskih zemljišč je 
nesprejemljiva. prilagoditev na DKN 

Širitev je sprejemljiva. 

ČP-03 SS 

Sprejemljiva je zapolnitev in 
aţuracija stanja na območju drugih 
kmetijskih zemljišč. usklajeno, prilagoditev stanju 

Širitev je sprejemljiva. 
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EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

ČP-04 SK 
Sprejemljiva je širitev na območje 
drugih kmetijskih zemljišč. 

usklajeno, prilagoditev stanju, delno 
zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

GR-04 SK 

Potrebno je predloţiti mnenje KSS, 
racionalizirati poseg in aţurirati 
stanje. 

zmanjšano, del vrnjen v primarno rabo, 
pozi. mnenje KSS 

Širitev je sprejemljiva. Enota 
spremenjena v A 371. 

JS-01 SK 
Širitev naj se omeji na območje 
drugih kmetijskih zemljišč. usklajeno 

Širitev je sprejemljiva. 

LZ-01 SS 
Širitev je sprejemljiva izključno 
proti jugozahodu. 

širitev na jugozahodu usklajena, širitev 
na severu -pridobljeno mnenje KSS 

Širitev je sprejemljiva. 

PC-03 SS 

Širitev v predlaganem obsegu je 
nesprejemljiva. Potrebno je 
optimizirati poseg. usklajeno, prilagoditev dejanski rabi, del 

vrnjen v primarno rabo 

Za širitev naj se preučijo variantne 
rešitve, moţnosti optimizacije in 
moţnosti zagotavljanja nadomestnih 
kmetijskih zemljišč. 

PC-08 SS 
Širitev je sprejemljiva samo na 
območju drugih kmetijskih zemljišč. 

usklajeno, prilagoditev stanju, delno 
zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

RC-03 SK 

Širitev naj se racionalizira in 
usmeri na območje drugih 
kmetijskih zemljišč in na gozd. 

na severnem delu zmanjšano območje 
spremembe 

Širitev je sprejemljiva. 

TR-01 SK 
Sprejemljiva je zapolnitev do 
gozda na JV delu. 

usklajeno, prilagoditev stanju, delno 
zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

TR-02 SS 

Širitev navzven na območje 
najboljših kmetijskih zemljišč je 
nesprejemljivo. 

usklajeno, prilagoditev stanju, delno 
zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

ZA-03 SK 

Sprejemljiva je samo aţuracija 
obstoječega stanja. Širitev 
navzven v zahodnem delu je 
nesprejemljiva. 

usklajeno, prilagoditev stanju, delno 
zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

 

Zaokroţevanje stavbnih zemljiščv enoti PC-03 SS pomeni sanacijo razpršene gradnje s priključitvijo 

obstoječemu naselju. Predlagana nova stavbna zemljišča v celoti posegajo na najboljša kmetijska zemljišča. 

Širitev stavbnih zemljišč na parcele 236/2, 237 ter 238/1 v KO 2343 za potrebe sanacije razpršene gradnje ni 

nujna, posega pa na sklenjena območja najboljših kmetijskih zemljišč. Predlagamo, da se stavbna zemljišča 

na omenjenih parcelah vrnejo v najboljša kmetijska zemljišča. 

Tabela 54: Širitve območij stanovanj na kmetijska zemljišča zaradi legalizacije objektov 

EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

BK-13 SK 

Sprejemljiva je  legalizacija 

obstoječega stanja v prostoru, ne 

pa tudi širitev razpršene poselitve. 

usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

CE-02 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

CE-34 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

CE-41 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

CE-48 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

CE-56 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju, prilagoditev na DKN 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

DN-03 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

DN-10 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

GR-02 SK 

delno usklajeno, prilagoditev 
dejanskemu stanju, za širitev v JV delu  
pozitivno mnenje KSS 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

JZ-02 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

LA-02 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

LB-01 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

PC-01 SS 
delno usklajeno, prilagoditev 
dejanskemu stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

PC-02 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

PC-05 SK 
stavbno zemljišče iz veljavnega akta 
vrnjeno v kmetijska zemljišča 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 
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EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

PC-09 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

PC-10 SK 

usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju, stavb. zemljišče iz veljavnega 
akta vrnjeno v kmet. z. 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

PŢ-01 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

ŠB-03 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

TB-03 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

ZA-03 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Širitev je sprejemljiva. 

ZA-04 SK 
usklajeno, prilagoditev dejanskemu 
stanju 

Dodatne smernice za enoto niso bile 
podane. 

 

PC-01 SS – Širitev posega na K1 in K2. V obeh primerih so kmetijska zemljišča po dejanski rabi kmetijskih 

zemljišč opredeljena kot trajni travniki in imajo glede na talno število srednji pridelovalni potencial. Širitev 

predstavlja sanacijo razpršene gradnje s priključitvijo k obstoječemu naselju. Območje širitve, ki posega na 

K1, posega v večje sklenjeno območje K1, zato predlagamo, da se ta del širitve pusti v primarni rabi (K1).  

Tabela 55: Širitve območij stanovanj, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami 

EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

BK-01 SS 

Posegi so v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

usklajeno na usklajevanjih 
Sprejemljiva je samo širitev na 
območje drugih kmetijskih zemljišč. 

CE-03 SS usklajeno na usklajevanjih 

Širitev je v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

CE-11 SS usklajeno na usklajevanjih Širitev je sprejemljiva. 

CE-12 SS 
usklajeno, prilagoditev dejanski rabi in 
DKN 

Širitev je sprejemljiva. 

CE-18 SS usklajeno na usklajevanjih 

Za širitev naj se preučijo variantne 
rešitve, moţnosti optimizacije in 
moţnosti zagotavljanja nadomestnih 
kmet ijskih zemljišč. 

CE-51 SS usklajeno na usklajevanjih 

Širitev je v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

DN-05 SS 
usklajeno na usklajevanjih, delno 
vrnjeno v primarno rabo 

Širitev je sprejemljiva. 

JZ-03 SK prilagoditev dejanskemu stanju 

Širitev je v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

OT-02 SS usklajeno na usklajevanjih 

Za širitev naj se preučijo variantne 
rešitve, moţnosti optimizacije in 
moţnosti zagotavljanja nadomestnih 
kmet ijskih zemljišč. 

OT-05 SK vrnjeno v primarno rabo Širitev je sprejemljiva. 

PČ-03 SS 
 v skladu z usklajevanji del vrnjen v 

primarno rabo, pozi. mnenje KSS 

Širitev je sprejemljiva. 

PL-01 SK vrnjeno v primarno rabo Širitev je sprejemljiva. 

RC-03 SK 

del na S enote vrnjen v primarno rabo, 
obravnavano še pri širitvah, ki so 
sprejemljive pod pogoji 

Širitev je sprejemljiva. 

RC-07 SK 

v skladu z uskl. del vrnjen v prim. rabo, 
prilagoditve na dejan. rabo, DKN, 
pobuda na JZ  ostane 

Širitev je sprejemljiva. 

RC-08 SK 
usklajeno na usklajevanjih, del vrnjen v 
primarno rabo 

Širitev je sprejemljiva. 

RE-01 SS uskladitev z DKN Širitev je sprejemljiva. 

RE-04 SK usklajeno na usklajevanjih Širitev je sprejemljiva. 

ST-01 SK 
usklajeno na usklajevanjih, pozitivno 
mnenje KSS 

Predlog naj se usmeri na območje 
drugih kmetijskih zemljišč. V kolikor so 
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EUP Smernice 15. 12. 2008 opis usklajenosti Smernice 2. 2. 2010 

širitve na najboljša kmetijska zemljišča 
nujna je potrebno zagotoviti 
nadomestna kmetijska zemljišča. 

ŠB-01 SK usklajeno na usklajevanjih Širitev je sprejemljiva. 

ŠB-02 SS usklajeno na usklajevanjih 

Širitev je v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

ZA-07 SS 
stavbno zemljišče iz veljavnega akta 
vrnjeno v kmetijska zemljišča 

Širitev je sprejemljiva. 

ZA-08 SS 
usklajeno na usklajevanjih, uskladitev z 
dejansko rabo in DKN 

Širitev je sprejemljiva. 

ZK-03 SK 

v skladu z usklajevanji del vrnjen v 
primarno rabo, enota se razdeli v dve 
enoti A, pozi. mnenje KSS 

Širitev je sprejemljiva. 

 

Glede na dodatne smernice ugotavljamo, da so posamezni posegi z vidika varstva kmetijskih zemljišč še 

vedno nesprejemljivi. Pri vseh širitvah na kmetijskih zemljiščih, s katerimi se MKGP ne strinja, gre za 

smiselna zaokroţevanja naselij, ki ne posegajo v sklenjena območja kmetijskih zemljišč oziroma se 

pojavljajo na njihovih robovih, tako da ne vplivajo na moţnosti obdelave ostalih kmetijskih zemljišč. Glede na 

količino spremenjenih kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča ne predstavljajo pomembnega vpliva na 

varstvo kmetijskih zemljišč, vseeno pa predlagamo, da občina v nadaljnih postopkih priprave in sprejemanja 

OPN za ta območja izvede usklajevanja z MKGP. 

Predlagamo pa tudi, da se širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti JZ-03 SK vrnejo 

v primarno rabo. V stavbnih zemljiščih naj se pusti samo obstoječa stavba. Zmanjša pa naj se tudi širitev 

stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti ST-01 SK. 

10.2.2.2 Površine razpršene poselitve 

Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN smo na podlagi smernic ter gradiv z usklajevanj ugotovili, da je 

večina predlaganih širitev območij razpršene poselitve usklajena s smernicami oziroma rezultati usklajevanj.  

Enote, ki so bile v smernicah navedene kot sprejemljive ob upoštevanju navedenih pogojev, so v 

dopolnjenem osnutku opredeljene skladno s pogoji iz smernic. 

Tabela 56: Širitve, ki so sprejemljive ob upoštevanju pogojev, navedenih v smernicah 

OSNUTEK 
DOPOLNJEN 
OSNUTEK 

Smernice 15. 12. 2008 OPIS Dodatne smernice 2. 2. 2010 

PC-03 SS A 375 

Širitev v predlaganem obsegu je 
nesprejemljiva. Potrebno je 
optimizirati poseg. 

Območje PC-03 SS je bilo 
zmanjšano. A 375 predstavlja del 
prejšnjega območja PC-03 SS, 
gre za prilagoditev dejanskemu 
stanju. 

Dodatne smernice za enoto A 
375 niso bile podane. 

 

Večina območij razpršene poselitve, kjer so bila kmetijska zemljišča spremenjena v stavbna zaradi 

legalizacije objektov, so skladna s smernicami, kar pomeni, da je območje razpršene poselitve določeno 

skladno s stanjem v naravi oziroma skladno z zemljiškim katastrom. V nekaterih primerih pa so stavbna 

zemljišča določena v prevelikem obsegu, kar dejansko pomeni širitev razpršena poselitve. To pa je v 

nasprotju s smernicami. V nekaterih izmed takih območij je v dopolnjenem osnutku stavbno zemljišče ţe 

zmanjšano, nekaj območij pa je ostalo neusklajenih. Predlagamo, da se zmanjšajo tudi ta območja (A 28, A 

141). 

Tabela 57: Širitve območij razpršene poselitve na kmetijska zemljišča zaradi legalizacije  

EUP Smernice 15. 12. 2008 OPIS Dodatne smernice 2. 2. 2010 

A 163 Sprejemljiva legalizacija 
obstoječega stanja v prostoru, ne pa tudi 
širitev razpršene poselitve. 

Prilagajanje dejanskemu stanju, 
parcelnim mejam, območje v 
primerjavi z osnutkom zmanjšano 

Dodatne smernice niso bile 
podane. A 214 

A 236 
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A 14 
Sprejemljiva legalizacija 
obstoječega stanja v prostoru, ne pa tudi 
širitev razpršene poselitve. 

Prilagajanje dejanskemu stanju, 
parcelnim mejam. 

 

A 19 

A 33 

A 337 

A 28 Sprejemljiva legalizacija 
obstoječega stanja v prostoru, ne pa tudi 
širitev razpršene poselitve. 

Prilagajanje dejanskemu stanju, 
parcelnim mejam, deloma širitev A 141 

 

Del enot urejanja prostora, katerih širitve na kmetijska zemljišča, so bile v smernicah iz dne 15. 12. 2008 

opredeljene kot neustrezne, je bilo v dopolnjenem osnutku ustrezno popravljenih. Njihova ustrezna 

opredelitev je potrjena v dodatnih smernicah. 

Nekatere širitve na kmetijska zemljišča, ki so bile v nasprotju s smernicami iz 15. 12. 2008, so v okviru 

usklajevanj bile spoznane za sprejemljive, kar je potrjeno tudi z dodatnimi smernicami. Nekaj širitev pa je 

ostalo neusklajenih. Gre za manjše spremembe kmetijskih zemljišč, ki ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih 

zemljišč in moţnosti za njihovo obdelavo. Predlagamo, da se širitve na kmetijska zemljišča , ki so posledica 

razvojnih pobud, pusti v stavbnih zemljiščih (A 27, A 255, A 309). Stavbna zemljišča v A 146 pa naj se v 

celoti vrnejo v primarno rabo, območja A 151, A 318 ter A 332 pa naj se zmanjšajo.  

Tabela 58: Širitve območij razpršene poselitve, ki so v nasprotju s smernicami iz 15. 12. 2008  – 

potrebna uskladitev 

EUP  OPIS Dodatne smernice 2. 2. 2010 

A 27 širitev stavbnih zemljišč 
Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 146 novo območje 
Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 151 
deloma prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim 
mejam, deloma širitev 

Predlog naj se racionalizira na nujno potreben obseg. 

A 255 
prilagajanje stanju, parc. mejam,  v K vrnjenih 2716 
m², iz K1 spremenjenih 1736 m² 

Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 309 
med A 311 in A 309 vrnjenih v K 1552 v m², iz K1 v A 
309 1415 m² 

Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 318 
prilagajanje stanju, parc. mejam,  v K vrnjenih 770 m², 
iz K2 spremenjenih 2891 m², delno širitev 

Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 332 
prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 
vrnjenih 1209 m2, iz K1 spremenjenih 1036 m2 

Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Pri analizi upoštevanja smernic iz 15. 12. 2008 za posege, ki jih je MKGP opredelilo kot nesprejemljive  

ugotavljamo, da je velika večina posegov opredeljenih kot nesprejemljivih brez razloga. Ugotavljamo 

namreč, da gre v večini teh primerov za prilagajanje dejanskemu stanju, pri čemer je del zemljišč, ki niso 

pozidana vrnjen v kmetijsko rabo, del zemljišč, ki pa je pozidan oziroma zaokroţuje pozidano območje, pa je 

spremenjen iz kmetijskega zemljišča v stavbno. V veliki večini je deleţ zemljišča vrnjenega v kmetijsko rabo 

večji od deleţa kmetijskega zemljišča spremenjenega v stavbno zemljišče. Take širitve so v dodatnih 

smernicah opredeljene kot sprejemljive. Dodaten pogoj za sprejemljivost širitve je podan za enotio A 41.. 

Predlagamo, da se enota A 41 poravi v skladu s smernicami. Širitev v enoti A 332 naj e izvzame iz stavbnih 

zemljišč. 

Tabela 59: Širitve območij stanovanj, ki so v nasprotju s smernicami – neutemeljeno 

EUP OPIS Dodatne smernice 2. 2. 2010 

A 7 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1104 m2, iz K2 spremenjenih 92 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 20 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 813 m2, iz K2 spremenjenih 1180 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 21 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 25 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K Širitev je sprejemljiva. 
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vrnjenih 1886 m2, iz K2 spremenjenih 617 m2 

A 30 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 1255 m2, iz K2 spremenjenih 1231 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 31 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 34 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 36 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1531 m2, iz K1 spremenjenih 2049 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 37 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1299 m2, iz K1 spremenjenih 191 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 39 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1577 m2, iz K1 spremenjenih 281 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 40 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1551 m2, iz K1 spremenjenih 674 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 41 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 
vrnjenih 1352 m2, iz K1 spremenjenih 2500 m2 

Sprejemljiv samo juţni del širitve, ki posega na druga 
kmetijska zemljišča, del ki posega na najboljša 
kmetijska zemljišča je nesprejemljiv. 

 

A 42 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 43 

uskladitev s stanjem, zamenjava, prilagoditev stanju v 

K vrnjenih 4319 m2, iz K2 spremenjenih 1425 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 44 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 45 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 46 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 970 m2, iz K1 spremenjenih 151 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 51 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 365 m2, iz K2 spremenjenih 784 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 53 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 55 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 3324 m2, iz K2 spremenjenih 292 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 56 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 58 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 59 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1699 m2, iz K2 spremenjenih 201 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 60 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1186 m2, iz K2 spremenjenih 945 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 61 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1159 m2, iz K2 spremenjenih 61 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 62 

v K vrnjenih 2724 m2, sprememb iz K v stavbna 

zemljišča ni 
Širitev je sprejemljiva. 

A 63 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 66 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1151 m2, iz K2 spremenjenih 392 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 70 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1118 m2, iz K1 spremenjenih 568 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 72 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 18085 m2, iz K2 spremenjenih 305 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 75 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 789 m2, iz K2 spremenjenih 451 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 83 prilagoditev parcelni meji Širitev je sprejemljiva. 
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A 87 

prilagoditev stanju, uskladitev s stanjem, zamenjava, v 

K vrnjenih 4040 m2, iz K2 spremenjenih 3894 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 89 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1440 m2, iz K2 spremenjenih 301 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 91 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 93 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1257 m2, iz K2 spremenjenih 510 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 95 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1738 m2, iz K2 spremenjenih 158 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 96 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1407 m2, iz K2 spremenjenih 611 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 97 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 99 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 861 m2, iz K2 spremenjenih 1789 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 100 

uskladitev s stanjem, zamenjava , 1300 m2 vrnjenih v 

K1, 690 m2 spremebe iz K1 v A 
Širitev je sprejemljiva. 

A 109 uskladitev z dejanskim stanjem Širitev je sprejemljiva. 

A 111 v K vrnjenih  1700 m2 , iz K1 v A spremenjenih 248 m2 Širitev je sprejemljiva. 

A 118 

prilagoditev dejanskemu stanju, na območju 

spremembe K1 v A je cesta 
Širitev je sprejemljiva. 

A 119 

sprememba iz K2 je nastala zaradi prilagajanja 

namenske rabe prostora na zemljiški kataster 
Širitev je sprejemljiva. 

A 121 prilagoditev dejanskemu stanju Širitev je sprejemljiva. 

A 122 prilagoditev dejanskemu stanju Širitev je sprejemljiva.  

A 123 
prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 
vrnjenih 5311 m2, iz K1 spremenjenih 1003 m2 

Širitev je sprejemljiva. 

A 126 prilagajanje parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 127 prilagajanje parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 128 prilagajanje parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 129 

prilagajanje parcelnim mejam, v K vrnjenih 2062 m2, iu 

K1 v A spremenjenih 213 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 130 

prilagajanje parcelnim mejam, v K vrnjenih 510 m2, iu 

K2 v A spremenjenih 510 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 132 

prilagajanje parcelnim mejam, v K vrnjenih 548 m2, iu 

K1 v A spremenjenih 413 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 134 zaokroţevanje območja Širitev je sprejemljiva. 

A 135 zaokroţevanje območja, prilagajanje parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 148 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 2550 m2, iz K2 spremenjenih 2010 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 150 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 152 prilagajanje parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 156 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 1008 m2, iz K2 spremenjenih 977 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 159 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 2841 m2, iz K2 spremenjenih 1747 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 160 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 164 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 985 m2, iz K2 spremenjenih 583 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 165 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 1720 m2, iz K2 spremenjenih 365 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 168 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 170 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 173 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1839 m2, iz K2 spremenjenih 1063 m2 
Širitev je sprejemljiva. 
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A 178 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 184 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 189 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 613 m2, iz K2 spremenjenih 209 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 207 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 209 vračanje stavbnih zemljišč v K Širitev je sprejemljiva. 

A 219 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 221 

med A 230 in A 221 v K vrnjenih 3085 m2 zemljišč, 

sprememba iz K2 v A 211 612 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 224 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 225 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 234 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 707 m2, iz K2 spremenjenih 231 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 240 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 242 

med A 247 in A 242 v K vrnjenih 3063 m2 zemljišč, 

spremembe iz K2 v A 242 137 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 260 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 1886 m2, iz K1 spremenjenih 245 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 273 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 527 m2, iz K2 spremenjenih 358 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 274 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam,  v K 

vrnjenih 806 m2, iz K2 spremenjenih 1231 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 278 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 282 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 283 širitev stavbnih zemljišč, treba razširiti proti jugu Širitev je sprejemljiva. 

A 284 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 287 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 293 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 303 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 704 m2, iz K1 spremenjenih 258 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 304 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 721 m2, iz K2 spremenjenih 88 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 311 

med A 311 in A 309 vrnjenih v K 1552 m2, iz K1 v A 

309 239 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 317 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 951 m2, iz K2 spremenjenih 588 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 320 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 322 

med A 3231 in A 322 vrnjenih v K 1880 m2, iz K1 v A 

322 730 m2, prilagoditev 
Širitev je sprejemljiva. 

A 328 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 778 m2, iz K1 spremenjenih 624 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 329 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 500 m2, iz K1 spremenjenih 945 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 330 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1053 m2, iz K2 spremenjenih 945 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 331 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 717 m2, iz K1 spremenjenih 299 m2 
Širitev je sprejemljiva. 

A 332 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K 

vrnjenih 1209 m2, iz K1 spremenjenih 1036 m2 

Širitev je v nasprotju s predpisi in usmeritvami širjenje 

poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč. 

A 334 

prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, 

spremembe minimalne 
Širitev je sprejemljiva. 

A 346 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam Širitev je sprejemljiva. 

A 352 prilagajanje dejanskemu stanju, parcelnim mejam, v K Širitev je sprejemljiva. 
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vrnjenih 6955 m2, iz K1 spremenjenih 1531 m2 

 

10.2.2.3 Območja centralnih dejavnosti 

Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN smo na podlagi smernic ter gradiv z usklajevanj ugotovili, da je 

večina predlaganih širitev območij centralnih dejavnosti usklajena s smernicami oziroma rezultati 

usklajevanj.  

Kot širitve, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami so bile v smernicah MKGP opredeljene širitve območij 

centralnih dejavnosti v enotah CE-58 CDi, PC-06 CU, RC-02 CD ter ŠB-07 CD (v osnutku ŠB-09 ZD). 

Spremembe rabe v enotah CE-58 CDi ter RC-02 CD sta bili usklajeni na usklajevanjih, zemljišča v enoti PC-

06 CU, pa so bila v skladu s smernicami vrnjena v kmetijsko rabo. S širitvami stavbnih zemljišč na kmetijska 

zemljišča v teh enotah se MKGP strinja tudi v dodatnih smernicah. 

S spremembo kmetijskih zemljišč v območja zelenih površin v enoti ŠB-07 ZD v osnutku OPN so se 

predstavniki MKGP na usklajevanjih strinjali. Na pobudo občine pa je bil del omenjene enote v dopolnjenem 

osnutku spremenjen v območja centralnih dejavnosti (ŠB-07 CD). MKGP konkretno na to enoto smernic ni 

podalo. V dodatnih smernicah MKGP je za omenjeno enoto zahtevano, da se proučijo variantne moţnosti in 

moţnosti optimizacije in moţnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč. Glede na to, da so 

kmetijska zemljišča v skladu s talnim številom pogojno primerna za kmetijsko pridelavo, ter da se nahajajo 

znotraj naselja, med pozidanimi območji, smatramo, da sprememba kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča 

ni sporna. 

Zaradi prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju so bila iz kmetijskih zemljišč v stavbna 

spremenjena tudi zemljišča v enotah ZK-03 CD (v osnutku A 347), BK-03 CDk ter DN-16 CD. V skladu s 

smernicami MKGP so te spremembe sprejemljive. 

10.2.2.4 Območja proizvodnih dejavnosti 

Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN smo na podlagi smernic ter gradiv z usklajevanj ugotovili, da so 

predlagane širitve območij stanovanj usklajene s smernicami oziroma rezultati usklajevanj.  

Za območji CE-64 IK ter PD-04 IK sta bili pridobljeni pozitivni mnenji kmetijsko svetovalne sluţbe. Enota BK-

14 IG je bila v osnutku OPN del enote BK-12 LN, za katero so bile podane smernice. Za enoto je bilo 

zahtevano, da se zmanjša. V dopolnjenem osnutku je BK-12 LN zmanjšana. V dopolnjenih smernicah so vse 

omenjene enote opredeljene kot sprejemljive. 

10.2.2.5 Posebna območja 

Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN smo na podlagi smernic ter gradiv z usklajevanj ugotovili, da je 

večina predlaganih širitev posebnih območij usklajena s smernicami oziroma rezultati usklajevanj.  

Tabela 60: Širitve, ki so sprejemljive ob upoštevanju pogojev, navedenih v smernicah 

EUP Smernice 15. 12. 2008 opis Smernice 2. 2. 2010 

ČP-02 BT 
Potrebno je optimizirat poseg na 
manjši obseg. usklajeno, zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 

DN-11 BT 
Potrebna je obrazloţitev in mnenje 
KSS. 

usklajeno, pridobljeno mnenje KSS, 
zmanjšano glede na mnenje KSS 

Širitev je sprejemljiva. 

GN-08 BT 
Poseg je potrebno racionalizirati na 
najmanjšo potrebno površino. usklajeno, zmanjšano 

Širitev je sprejemljiva. 
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Tabela 61: Širitve območij stanovanj, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami 

EUP Smernice 15. 12. 2008 opis Smernice 2. 2. 2010 

RC-01 BT 

Posegi, ki so v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč. 

Glede na smernice je neusklajeno.  

Za širitev naj se preučijo variantne 

rešitve, moţnosti optimizacije in 

moţnosti zagotavljanja nadomestnih 

kmet ijskih zemljišč. 

CE-21 BD pridobljeno mnenje KSS Širitev je sprejemljiva. 

GN-21 BT usklajeno, zmanjšano Širitev je sprejemljiva. 

ŠB-04 BT 

usklajeno – menjava s sosednjim 

zemljiščem, ki je bilo v planu stavbno 

Za širitev naj se preučijo variantne 

rešitve, moţnosti optimizacije in 

moţnosti zagotavljanja nadomestnih 

kmet ijskih zemljišč. 

 

Enota RC-01 BT je del naselja Ravne pri Cerknem. V naselju Ravne pri Cerknem je bilo v kmetijska 

zemljišča vrnjenih 1,3 ha (sklenjeno območje kmetijskih zemljišč na JV delu naselja), ki jih smatramo kot 

nadomestna kmetijska zemljišča za obravnavan poseg. Predlagamo, da nameravan poseg občina uskaldi z 

MKGP.  

V primeru enote ŠB-04 BT gre za zamenjavo stavbnih in kmetijskih zemljišč iz trenutno še veljavnega plana 

(stavbna zemljišča vrnjena v primarno rabo, opredelitev novih stavbnih zemljišč na za razvoj turistične 

dejavnosti ustreznejšem zemljišču). Predlagamo pa, da se območje ustrezno zmanjša.  

10.2.2.6 Območja zelenih površin 

Tabela 62: Upoštevanje smernic MKGP, ki se nanašajo na območja zelenih površin 

EUP Smernice 15. 12. 2008 
UPOŠTEVANJE SMERNIC 15. 12. 

2008 
Smernice 2. 2. 2010 

GN-14 ZD 
Pri širitvah območja smučišča se vriše 
samo infrastrukturne objekte. Območje 
smučišča naj ostane v kmetijski rabi. 

 Smernice so delno upoštevane. Širitev je sprejemljiva. 

GN-15 ZD 
Pri širitvah območja smučišča se vriše 
samo infrastrukturne objekte. Območje 
smučišča naj ostane v kmetijski rabi 

 Smernice so delno upoštevane. Širitev je sprejemljiva. 

GN-05 ZS 
Pri širitvah območja smučišča se vriše 
samo infrastrukturne objekte. Območje 
smučišča naj ostane v kmetijski rabi 

 Smernice so delno upoštevane. Širitev je sprejemljiva. 

GN-18 ZD 
Pri širitvah območja smučišča se vriše 
samo infrastrukturne objekte. Območje 
smučišča naj ostane v kmetijski rabi 

 Smernice so delno upoštevane. Širitev je sprejemljiva. 

BK-02 ZSi 
Poseg je v nasprotju  s predpisi in 
usmeritvami. 

Poseg je bil usklajen na usklajevanjih. Širitev je sprejemljiva. 

CE-52 ZD 
Poseg je v nasprotju  s predpisi in 
usmeritvami. 

Smernice niso upoštevane Širitev je nesprejemljiva. 

TB-01 ZS 
Poseg je v nasprotju  s predpisi in 
usmeritvami. 

Smernice niso upoštevane Širitev je nesprejemljiva. 

PŢ-03 ZS 
Poseg je v nasprotju  s predpisi in 
usmeritvami. 

Zmanjšana v skladu z usklajevanji Širitev je sprejemljiva. 

 

Glede na dodatne smernice sta kot nesprejemljivi opredeljeni enoti CE-52 ZD ter TB-01 ZS. V enoti TB-01 

ZS gre za legalizacijo obstoječega vaškega športnega igrišča. Enota CE-52 ZD pa predstavlja zaščitni pas 

med predvidenim območjem okoljske infrastrukture ter stanovanjskim območjem. Območje ne posega na 

sklenjena območja kmetijskih zemljišč in ne vpliva na moţnost obdelave ostalih kmetijskih zemljišč.  
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Predlagamo pa, da se v nadaljnih postopkih priprave in sprejemanja OPN, občina za spremembo kmetijskih 

zemljišč v stavbna v tej enoti uskladi z MKGP. 

10.2.2.7 Območja prometne infrastrukture 

Tabela 63: Upoštevanje smernic MKGP na območjih prometne infrastrukture 

EUP Smernice 15. 12. 2008 UPOŠTEVANJE SMERNIC Smernice 2. 2. 2010 

CE-01 PH 

Poseg je potrebno racionalizirati na 
najmanjšo moţno površino. Za 
helidrom naj se predvidi variantna 
rešitev. 

Enota je zmanjšana v skladu s 
smernicami. Predlagana je bila tudi 
variantna rešitev PL-04 PH, ki je bila  
v okoljskem poročilu vrednotena in 
spoznana za manj primerno od CE-01 
PH. 

Širitev je sprejemljiva. 

10.2.2.8 Območja energetske infrastrukture 

Smernice so podane samo za tista območja elektroenergetske infrastrukture, katerih širitev je sprejemljiva 

(LZ-04 E, CE-63 E). Dodatne smernice, ki so bile podane 2. 2. 2010, se na območja energetske 

infrastrukture ne nanašajo. 

10.2.2.9 Območja okoljske infrastrukture 

Po mnenju MKGP, ki so ga podali v smernicah 15. 12. 2008, so posegi PL-02 O, GN-13 O, CE-53 O in CE-

54 O pogojno sprejemljivi. Zahtevan pogoj je dodatna obrazloţitev s programom sanacije, v kolikor gre za 

primer okoljske infrastrukture, za katero je le-ta potreben. Ugotavljamo, da za predvidene posege namenjene 

okoljski infrastrukturi program sanacije ni potreben. V dodatnih smernicah, ki jih je MKGP izdalo k po 

usklajevanjih dopolnjenem osnutku dne 2. 2. 2010, sta območji PL-02 O ter GN-13 O sprejemljivi, za 

območjih CE-53 O ter CE-54 O pa je zahtevano, da je potrebno predloţiti dodatne utemeljitve in 

obrazloţitve. Predlagamo, da se nadaljnih postopkih priprave in sprejema OPN občina uskladi z MKGP. 

Širitev na kmetijska zemljišča v enoti TB-05 O je kot sprejemljiva opredeljena ţe v smernicah z dne 15. 12. 

2008.  

10.2.2.10 Območja mineralnih surovin 

Tabela 64: Upoštevanje smernic MKGP za območja mineralnih surovin 

EUP Smernice 15. 12. 2008 UPOŠTEVANJE SMERNIC Smernice 2. 2. 2010 

BK-12 LN  
(v dop. 
osnutku  
BK-14 LN) 

Potrebna je dodatna obrazloţitev s 
programom sanacije. 

 Smernice so upoštevane. Sanacija je 
predvidena v koncesijski pogodbi. 

Širitev je sprejemljiva. 

 

10.3 DOLOČITEV OKOLJSKIH CILJEV PLANA TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

10.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Tla 

Zmanjševanje vnosa nevarnih in drugih snovi v tla (pesticidi, gnojila, emisije zaradi prometa itd.)  

Spodbujanje ekološke pridelave hrane 

Kmetijska zemljišča 

Ohranjanje kmetijskih zemljišč in njihove pridelovalne funkcije 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 Vzpostavitev drţavnega monitoringa tal 
Kmetijska politika 

 Ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeţelja ter krajine. 
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 Trajno ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč. 

 Varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaţenjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in izboljšanje virov 

za trajnostno pridelavo hrane. 

CILJI SPRO 

 
 Varčna in večnamenska raba tal in virov. 

 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 

 Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo. 

 Izkoriščanje prostorskega potenciala podeţelja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na 

podeţelju. 

 Dopolnjevanje funkcij mesta in podeţelja z razvojem dopolnjujočih dejavnosti. 

 Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Sprememba rabe zemljišč 

 Kmetijstvo s fitofarmacevtskimi sredstvi in mineralnimi gnojili, lahko tudi z gnojenjem z gnojevko 

oziroma oporečnimi komposti, z zalivanjem oziroma namakanjem z oporečno vodo …; 

 Promet 

 Industrija in kurišča 

 Onesnaţevanje zaradi transporta onesnaţenega zraka na daljavo 

 Odlaganje odpadkov 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 Rabo in druge posege v prostor je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje 

stanja tal. 

 Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativni program 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004-2015) 

 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov 

 Zagotavljanje tamponskih con ob prometnicah ter industrijskih obratih 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Izguba rodovitnih tal za kmetijsko proizvodnjo zaradi spremembe namenske rabe tal 

 Zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč  

 Zemljišča v zaraščanju 

 Sklenjenost kmetijskih zemljišč 

 Število ekoloških kmetij 

 Površina agromelioriranih kmetijskih zemljišč 

 

10.3.2 METODA VREDNOTENJA 

Vrednotenje se izvaja ločeno za varstvo tal pred onesnaţenjem ter za varstvo najboljših kmetijskih zemljišč. 

Varstvo pred onesnaţenjem tal 

Pri varstvu tal pred onesnaţenjem se preverja predvsem vključevanje strateških usmeritev v zvezi z 

zmanjševanjem onesnaţenosti iz kmetijstva, industrije, prometa ter zaradi odlaganja odpadkov. Ocenjevanje 

vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv OPN ima na onesnaţenost tal pozitiven vpliv oziroma nima vpliva, saj se bo z njegovo 

izvedbo kakovost tal izboljšala oziroma se ne bo spremenila. 

B – vpliv je nebistven OPN na onesnaţenost tal ne vpliva bistveno, onesnaţevanje tal se ne bo bistveno 

povečalo. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

OPN na onesnaţenost tal ne vpliva bistveno v primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s 

katerimi se zagotavlja, da se kakovost tal ne bodo bistveno spremenila. 

D – vpliv je bistven OPN na onesnaţenost tal bistveno vpliva. Onesnaţenost tal bi se ob njegovi izvedbi glede 

na izhodiščno stanje bistveno povečala. 

E – vpliv je uničujoč OPN na onesnaţenost tal vpliva uničujoče. Onesnaţenost bi se ob njegovi izvedbi 

povečala v  taki meri, da bi bila doseţena kritična raven onesnaţenja. 
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ocena vpliva opis ocene 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

Varstvo najboljših kmetijskih zemljišč 

Pri varstvu najboljših kmetijskih zemljišč se kot bistven kriterij za vrednotenje uporabljata kriterija izguba 

najboljših kmetijskih zemljišč ter zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč. Vrednotenje mora temeljiti 

tudi na izhodišču, da je stavbna zemljišča za potrebe razvoja treba zagotavljati. V skladu z razvojnimi 

potrebami naselij se razvoj naselij zagotavlja z zaokroţitvami in širitvami ob obstoječi pozidavi, tako da se 

zagotavlja ohranjanje sklenjenosti kmetijskih zemljišč. 

S posebno pozornostjo je treba vrednotiti tudi spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna za 

potrebe kmetijskih gospodarstev in njihovih dopolnilnim dejavnostim. To velja predvsem za podeţelska 

območja, kjer se s tem skrbi za ohranjanje prebivalstva na kmetijah in s tem obdelovanje kmetijskih zemljišč.  

Ugotavljajo se neposredni, trajni in kumulativni vpliv. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na pridelovalni potencial in 

obseg kmetijskih zemljišč. Zagotovljena je sklenjenost kmetijskih zemljišč, zagotovljeno je 

obdelovanje kmetijskih zemljišč, izvajajo se trajnostne oblike kmetovanja.  

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč. 

Zagotovljena je sklenjenost kmetijskih zemljišč, zagotovljeno je obdelovanje kmetijskih 

zemljišč, spodbujajo se trajnostne oblike kmetovanja. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč, 

če bodo upoštevani omilitveni ukrepi. Prizadeta bodo prizadeta predvsem manj kvalitetna 

kmetijska zemljišča, v manjši meri lahko tudi najboljša kmetijska zemljišča. Moţno je 

zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč. 

Prizadeta bodo tako najboljša kot druga kmetijska zemljišča. Nadomeščanje kmetijskih 

zemljišč ne bo moţno v zadostni meri. Pogoji za zagotavljanje obdelovanja kmetijskih 

zemljišč so slabi. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo imela uničujoč vpliv na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč. 

Nadomestnih kmetijskih zemljišč ni mogoče zagotoviti. Pogoji za zagotavljanje obdelovanja 

kmetijskih zemljišč niso izpolnjeni. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

10.4 VARSTVO TAL IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V OPN 

10.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Med cilji prostorskega razvoja s področja krajine sta opredeljena dva cilja, ki se nanašatan na varstvo tal in 

kmetijskih zemljišč: 

 Spodbujati razvoj ekološkega kmetovanja. 

 Zagotavljati ohranjanje raznolikosti kulturnih krajin v občini s poudarkom na ohranjanju avtohtonih 

krajinskih vzorcev. 

Posebej pa so podane tudi usmeritve za razvoj kmetijstva (25. člen): 

 Kmetijska zemljišča se glede na pridelovalni potencial tal razvršča v najboljša kmetijska zemljišča in 

druga kmetijska zemljišča. Najboljša kmetijska zemljišča, ki jih bo občina namenjala za intenzivnejšo 
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kmetijsko proizvodnjo in za katera bo občina zagotavljala trajno varstvo, je treba določiti po 

predhodnem usklajevanju z drugimi interesi v prostoru ter na podlagi ranljivosti prostora v 

podrobnejših prostorskih aktih.  

 Kmetijske dejavnosti je treba spodbujati tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom, če se 

s tem omogoča ohranjanje kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ali biotske raznovrstnosti ter 

naravnih vrednot – torej na vseh območjih s tradicionalnimi krajinskimi prvinami (celek, visokogorski 

pašniki…). 

 Na območju občine se spodbuja pašna ţivinoreja ter ekološko kmetijstvo. Spodbuja se razvoj 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predvsem v povezavi s predelovanjem kmetijskih pridelkov ter 

mesnih in mlečnih izdelkov, lesa ter s kmetijstvom povezanega turizma. Spodbuja se preprečevanje 

zaraščanja kmetijskih zemljišč. 

 Na območjih ogroţenih zaradi škodljivega delovanja voda ter neugodnih vremenskih razmer 

(zmrzali, suša, neurja) je treba kmetovanje prilagoditi razmeram.  

 Pri umeščanju drugih dejavnosti, ki bi lahko povzročile onesnaţenje tal z visokim ali dobrim 

pridelovalnim potencialom, je treba zagotoviti dovolj velik odmik od kmetijskih zemljišč oziroma 

zagotoviti ustrezne zaščitne vegetacijske pasove. 

 Kmetijsko dejavnost je na območjih varstva vodnih virov treba prilagoditi reţimom varstva.  

 Kmetijska dejavnost se izvaja tako, da se ohranjajo naravne značilnosti in kakovosti območja ter 

prepoznavne značilnosti območja. 

Med usmeritvami za določitev namenske rabe zemljišč (33. člen) se na tla in kmetijska zemljišča nanašajo 

naslednje določbe: 

 Obstoječa stavbna zemljišča se ohranjajo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev 

prostorskega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in usmeritvam za razvoj v 

krajini. 

 Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča spreminjajo na območjih, ki so se na 

podlagi analiz izkazala kot za gradnjo neustrezna zemljišča. 

 Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča spreminjajo tam, kjer je bil za to izkazan 

interes lastnikov zemljišč in je to sprejemljivo tudi z vidika prostorskega razvoja občine. 

 Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izvaja na območjih, kjer je zaradi 

racionalnega prostorskega razvoja najbolj smotrno širiti naselja (predvsem na kmetijskih zemljiščih 

znotraj naselij, na manjših območjih kmetijskih zemljišč, na katerih ni pričakovati intenzivne kmetijske 

proizvodnje, na robovih gozdov, katerih odstranitev ne vpliva na ekološko stanje območja). Pri tem je 

treba  v največji moţni meri upoštevati kvaliteto kmetijskih zemljišč in njihov potencial za kmetijsko 

proizvodnjo.  

 Pri spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča je treba upoštevati tudi naravne kakovosti 

posameznih območij. 

 Kmetijska zemljišča se lahko v stavbna spreminjajo tudi za potrebe širitev funkcionalnih zemljišč za 

razvoj kmetij oziroma dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območjih razpršene poselitve. 

 Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izven območij strnjene pozidave lahko 

izvaja zaradi potreb razvoja gospodarske javne infrastrukture ter turizma in rekreacije. 

 Spreminjanje gozda v kmetijska zemljišča je moţno tam, kjer se ne bo spremenilo ekološko stanje 

gozda in kjer zaradi odstranitve gozdov ne bo prišlo do sprememb v stabilnosti tal. 

 Sprememba rabe iz gozda v kmetijska zemljišča naj se izvaja le v primerih, ko niso ogroţeni habitati 

ogroţenih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, 

prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih 

tipih (Uradni list RS, št. 112/2003)). 
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10.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu OPN je varstvo tal obravnavano v 75. členu (varstvo tal in reliefa), v poglavju III.2.9 

Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih 

dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 

 Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal. 

 Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji moţni meri ohranjati reliefne oblike 

ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da 

so ustrezno zaščitena z vegetacijo. 

 Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter 

ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.  

Med podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (poglavje III.3) so za območja kmetijskih zemljišč določeni 

naslednji prostorski izvedbeni pogoji (98. člen): 

 Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v 

nasprotju z interesi kmetijstva. 

 Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do 

kmetijskih zemljišč. V kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, ga je potrebno 

nadomestiti.  

 Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč.  

 Posegi na kmetijska zemljišča ne smejo ovirati drugih vzporednih dovoljenih dejavnosti na kmetijskih 

zemljiščih;  

 Posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitve ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja 

prostoţivečih ţivali ter ovirati prehodnosti planinskih in gozdnih učnih poti. 

 Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v 

neaţuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni 

dovoljena. 

 Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti 

območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti. 

10.5 VPLIVI NA TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Širjenje poselitve na tla in kmetijska zemljišča neposredno in trajno vpliva s spremembami rabe zemljišč iz 

kmetijskih v stavbna zemljišče (izguba tal zaradi pozidave), posredno pa zaradi povečanja števila 

prebivalcev ter proizvodnih procesov lahko vpliva tudi na onesnaţenost tal zaradi neustreznega ravnanja s 

povečanimi količinami komunalnih odpadkov, neustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zaradi 

povečanih prometnih tokov oz. emisij iz prometa (glej poglavje  Zrak,  Ravnanje z odpadki, Vode). 

Podrobejše analize dejanske rabe prostora in pridelovalnega potenciala območij širitev na K1 in K2 so 

podane v prilogi 4. 

10.5.1 OBMOČJA STANOVANJ 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe gradnje stanovanj v občini skupno 

predstavljajo 31,2 ha, od tega je 14 ha sprememb iz najboljših kmetijskih zemljišč ter 17,2 ha sprememb iz 

drugih kmetijskih zemljišč.  
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Najboljša kmetijska zemljišča 

Zaokroţevanja, zapolnjevanja in širitve stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje na najboljša 

kmetijska zemljišča skupno predstavljajo 7,4 ha. Pojavljajo se v naseljih Cerkno, Dolenji Novaki, Jazne, 

Otaleţ, Planina pri Cerknem, Ravne pri Cerknem, Reka, Straţa in Zakriţ. 

Ostale spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe stanovanjske gradnje (6,6 ha) so 

nastale zaradi prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim 

katastrom. 

Širitve na najboljša kmetijska zemljišča, dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar spremembe niso tako 

velike, da bi vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini. V stavbna zemljišča je od skupno 

1023 ha najboljših kmetijskih zemljišč spremenjenih 7,4 ha (0,7%).  

Tabela 65: Širitve območij stanovanj na najboljša kmetijska zemljišča 

EUP PIA Velikost m
2
 

CE-03 SSe OPPN 3909,41 

CE-10 SK . 10606,54 

CE-11 SSe OPPN 5399,33 

CE-18 SSe OPPN 5614,73 

DN-03 SS . 1210,85 

DN-05 SS OPPN 11268,47 

JZ-03 SK . 1455,50 

OT-02 SS OPPN 8524,99 

PC-01 SS . 2113,30 

PC-03 SS OPPN 14979,70 

RC-03 SK . 1123,40 

RC-08 SK . 553,46 

RE-04 SK . 1005,57 

ST-01 SK OPPN 5492,78 

ZA-03 SK . 729,54 

 

Večina najboljših kmetijskih zemljišč, ki se spreminjajo v območja stanovanj (72,5%) jih ima glede na talno 

število srednji pridelovalni potencial, 9,5% je pogojno primernih za kmetijsko pridelavo, 7,3% ima velik 

pridelovalni potencial, kar 10,6% najboljših kmetijskih zemljišč pa ni primernih za kmetijsko pridelavo. 

Tabela 66: Pridelovalni potencial zemljišč na območjih širitev na K1 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo 7860,49 10,62 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 7066,44 9,55 

srednji pridelovalni potencial 53662,47 72,53 

visok pridelovalni potencial 5398,18 7,30 

 73987,58 100 

 

Glede na dejansko rabo kmetijskih zemljišč po podatkih MKGP se najboljša kmetijska zemljišča, ki se 

spreminjajo v območja stanovanj v večini uporabljajo kot trajni travniki (74,8%), sledijo ekstenzivni oziroma 

travniški sadovnjaki (9,4%), njiv in travnikov je samo 1,6%. Kar 1 ha oziroma 14,2% zemljišč pa ni v kmetijski 

rabi. 

 

 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  104/319 

 

Tabela 67: Dejanska raba zemljišč na območjih širitev na K1 

dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 1220,65 1,65 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 6933,98 9,37 

trajni travnik 55337,05 74,79 

gozd 1884,96 2,55 

pozidano in sorodno zemljišče 8610,95 11,64 

 73987,58 100 

 

Vse širitve so načrtovane tako, da so funkcionalno povezane z obstoječimi naselji, da se ohranja njihova 

struktura in da se v čim večji moţni meri naveţejo na obstoječa nezazidana stavbna zemljišča, ki jih bo 

mogoče celovito urejati (komunalno, prometno, ….). 

Poleg tega je iz območij stanovanj v najboljša kmetijska zemljišča vrnjenih 11,8 ha zemljišč, kar pomeni, da 

se je obseg najboljših kmetijskih zemljišč skupno povečal za 4,4 ha (0,4%). Ker gre pri določanju namenske 

rabe prostora za določanje preteţne namenske rabe v določeni enoti, se znotraj enot z namensko rabo K1, 

pojavljajo tudi gozd in pozidana zemljišča. Teh zemljišč je 1,4 ha. Tako lahko o dejanskem vračanju v 

kmetijska zemljišča govorimo o 10,4 ha zemljišč, kar pomeni 1% povečanja obsega K1. Med njimi je največ 

trajnih travnikov, večinoma s srednjim pridelovalnim potencialom. 

Tabela 68: Dejanska raba zemljišč vrnjenih na K1 

dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 401,60 0,34 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 27090,49 22,95 

trajni travnik 75427,27 63,90 

drevesa in grmičevje 1435,17 1,22 

gozd 5850,99 4,96 

pozidano in sorodno zemljišče 7825,56 6,63 

 118031,07 100 

Tabela 69: Pridelovalni potencial zemljišč vrnjenih na K1 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 26428,55 22,39 

srednji potencial za kmetijsko pridelavo 91602,53 77,61 

 118031,07 100 

 

Spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe gradnje stanovanj ne vplivajo na sklenjenost 

kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Kljub temu pa je bilo v okviru ugotavljanja upoštevanja smernic ugotovljeno, da so v enotah urejanja prostora 

JZ-01 SK, OC-01 SS, PC-03 SS ter ST-01 SK širitve na K1 nesprejemljive. 

Druga kmetijska zemljišča 

Zaokroţevanja, zapolnjevanja in širitve stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje na druga 

kmetijska zemljišča skupno predstavljajo 7,6 ha. Pojavljajo se v naseljih Bukovo, Cerkno, Čeplez, Dolenji 

Novaki, Gorje, Jagršče, Jesenica, Jazne, Laznica,  Otaleţ, Planina pri Cerknem, Podlanišče, Ravne pri 

Cerknem, Reka, Straţa, Šebrelje in Travnik. Ostale spremembe drugih kmetijskih zemljišč v stavbna za 

potrebe stanovanjske gradnje (9,6 ha) so nastale zaradi prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu 

stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 
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Tabela 70: Širitve območij z stanovanja na druga kmetijska zemljišča 

EUP PIA Velikost m2  EUP PIA Velikost m2 

BK-01 SK PPIP 1494,60  LZ-01 SS OPPN 11092,36 

CE-03 SSe OPPN 7004,9  OT-06 SK . 2063,88 

CE-18 SSe OPPN 97,58  PC-01 SS . 3754,29 

CE-46 SSe . 839,44  PD-01 SK . 3630,99 

CE-51 SSe . 1369,16  PD-03 S . 1469,94 

ČP-04 SK . 675,97  RC-03 SK . 1828,11 

DN-01 SK . 9499,86  RC-07 SK . 496,88 

DN-02 SS . 1216,04  RC-08 SK . 597,67 

DN-07 SK . 3550,52  RE-04 SK . 775,73 

GR-02 SK . 4001,08  ST-01 SK OPPN 6628,96 

JG-01 SK . 1495,75  ŠB-02 SK OPPN 3750,67 

JS-01 SK . 1497,13  TR-01 SK . 2010,94 

JZ-01 SK . 2160,18  TR-02 SS . 2699,03 

 

Širitve na druga kmetijska zemljišča, dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar spremembe niso tako velike, 

da bi vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini. V stavbna zemljišča je od skupno 2574 ha 

drugih kmetijskih zemljišč spremenjenih 7,6 ha (0,3%). 

Kar 80% drugih kmetijskih zemljišč, ki so z OPN spremenjena v območja stanovanj ima srednji pridelovalni 

potencial. Visok pridelovalni potencial ima 11%, pogojno primernih za kmetijsko pridelavo pa je 9% 

obravnavanih drugih kmetijskih zemljišč. 

Tabela 71: Pridelovalni potencial zemljišč na območjih širitev na K2 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 6815,72 9,00 

srednji pridelovalni potencial 60631,09 80,09 

visok pridelovalni potencial 8254,87 10,90 

 75701,67 100,00 

Glede na dejansko rabo kmetijskih zemljišč po podatkih MKGP se druga kmetijska zemljišča, ki se 

spreminjajo v območja stanovanj, v večini uporabljajo kot trajni travniki (70,4%), sledijo ekstenzivni oziroma 

travniški sadovnjaki (12,3%), njiv in travnikov je samo 0,4%, enako tudi površin poraslih z drevesi in 

grmičevjem. Kar 1,1 ha oziroma 14,7% zemljišč pa ni v kmetijski rabi. 

Tabela 72: Dejanska raba zemljišč na območjih širitev na K2 

dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 345,34 0,456 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 9311,23 12,30 

trajni travnik 53300,14 70,41 

drevesa in grmičevje 1586,89 2,10 

gozd 333,37 0,44 

pozidano in sorodno zemljišče 10824,71 14,30 

 75701,67 100 

 

Poleg tega je bilo iz stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v druga kmetijska zemljišča vrnjenih 

43,5 ha zemljišč, kar pomeni, da se je površina drugih kmetijskih zemljišč z OPN povečala (za 35,1 ha 

oziroma 1,4%). Ker gre pri določanju namenske rabe prostora za določanje preteţne namenske rabe v 

določeni enoti, se znotraj enot z namensko rabo K2, pojavljajo tudi gozd in pozidana zemljišča. Teh zemljišč 

je 9,2 ha. Tako lahko o dejanskem vračanju v kmetijska zemljišča govorimo o 25,9 ha zemljišč, kar pomeni 
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1% povečanja obsega K2. Večina teh zemljišč je trajnih travnikov in ekstenzvnih oziroma travniških 

sadovnjakov. Večina jih ima srednji pridelovalni potencial. 

Tabela 73: Dejanska raba zemljišč vrnjenih na K2 

dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 4927,17 1,13 

intenzivni sadovnjak 145,25 0,03 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 82086,04 18,87 

trajni travnik 250073,33 57,47 

zemljišča v zaraščanju 610,93 0,14 

drevesa in grmičevje 4678,54 1,08 

gozd 38197,05 8,78 

pozidano in sorodno zemljišče 54403,31 12,50 

 435121,61 100,00 

Tabela 74: Pridelovalni potencial zemljišč vrnjenih na K2 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo 6734,12 1,55 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 121416,03 27,90 

srednji pridelovalni potencial 289441,51 66,52 

visok pridelovalni potencial 17529,95 4,03 

 435121,61 100 

Vse širitve so načrtovane tako, da so funkcionalno povezane z obstoječim naseljem, da se ohranja njihova 

struktura in da se v čim večji moţni meri naveţejo na obstoječa nezazidana stavbna zemljišča, ki jih bo 

mogoče celovito urejati (komunalno, prometno, ….). 

Spremembe drugih kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe gradnje stanovanj ne vplivajo na sklenjenost 

kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Nezazidana stavbna zemljišča 

Znotraj območij stanovanj se pojavlja še 45,5 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. Po podatkih dejanske rabe 

kmetijskih zemljišč (MKGP) je 38 ha teh zemljišč v kmetijski rabi. Največ med njimi je trajnih travnikov in 

ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov. Večinoma imajo srednji pridelovalni potencial, skoraj 35% pa 

jih ni primernih oziroma so le pogojno primerna za kmetijsko pridelavo. 

Tabela 75: Dejanska raba nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih stanovanj 

dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 10645,34 2,80 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 77155,07 20,28 

trajni travnik 282881,52 74,34 

drevesa in grmičevje 7069,98 1,86 

neobdelano kmetijsko zemljišče 2766,69 0,73 

 380518,60 100,00 

Tabela 76: Pridelovalni potencial nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih stanovanj 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo 14488,52 3,807572 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 117202,83 30,800814 

srednji pridelovalni potencial 228277,54 59,991164 

visok pridelovalni potencial 20549,72 5,4004502 

 380518,60 100 
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Vse nezazidane stavbne površine se nahajajo med ţe pozidanimi območji v naseljih oziroma na njihovih 

robovih. Z njihovim vračanjem v kmetijska zemljišča se sklenjenost kmetijskih zemljišč in s tem pogoji za  

obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč ne bi bistveno izboljšali. 

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi 

Potrebni popravki OPN izhajajo iz ugotovitev glede upoštevanja smernic.  

Območje širitve na območju PC-01 SS, ki posega na K1, naj se pusti v primarni rabi (K1). 

Stavbna zemljišča na parcelah 236/2, 237 ter 238/1 v KO 2343 v enoti PC-03 SS naj se vrnejo v najboljša 

kmetijska zemljišča. 

Širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti JZ-03 SK naj se vrnejo v primarno rabo. V 

stavbnih zemljiščih naj se pusti samo obstoječa stavba. 

Zmanjša pa naj se tudi širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti ST-01 SK. 

Grafično so prikazani so v poglavju 9.4.4 Potrebni popravki OPN, da bodo vplivi na tla in kmetijska zemljišča 

sprejemljivi. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Dopolnjen osnutek OPN, ki je pripravljen za javno razgrnitev in je priloţen k okoljskemu poročilu za 

pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov OPN, je popravljen v skladu z navedenimi potrebnimi popravki. 

Ocena vplivov OPN je podana za ta dokument. 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Načrtovana stanovanjska gradnja na onesnaţenost tal ne bo vplivala bistveno, spremembe 

kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe stanovanjske gradnje ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč 

in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Omilitveni ukrepi  

Omilitveni ukrepi niso potrebni.  

10.5.2 POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča razpršene poselitve v občini skupno predstavljajo 30,3 

ha, od tega je 10,9 ha sprememb iz najboljših kmetijskih zemljišč ter 19,4 ha sprememb iz drugih kmetijskih 

zemljišč. Večino od tega predstavljajo uskladitve z dejansko rabo prostora. Dejanskih širitev je le 5,1 ha, od 

tega 1,9 ha na najboljša kmetijska zemljišča, 3,2 ha pa na druga kmetijska zemljišča. 

V skladu z ZPNačrt se območja razpršene poselitve v čim večji moţni meri ohranja in varuje tako, da se 

načrtuje obnova in prenova zakonito zgrajenih objektov. Načrtovanje novih posegov v prostor zunaj območja 

naselja je moţno, če načrtovani posegi oziroma prostorske ureditve neposredno sluţijo kmetijski, gozdarski 

in turistični dejavnosti, če so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluţb, če so namenjeni 

splošni rabi, če so namenjeni izvajanju ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne 

dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, če so namenjeni športu in rekreaciji, rabi naravnih 

dobrin in sanaciji opuščenih območij izkoriščanja oziroma, če so namenjeni obrambi ter varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine. Pri tem je načrtovanje 

na najboljših kmetijskih zemljiščih dopustno le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za 

kmetijsko pridelavo. 
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Najboljša kmetijska zemljišča 

Širitve območij razpršene poselitve na najboljša kmetijska zemljišča skupno predstavljajo 1,9 ha. Ostale 

spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v območja razpršene poselitve so nastale zaradi prilagajanja 

namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 

Širitve na najboljša kmetijska zemljišča, dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar spremembe niso tako 

velike, da bi vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini. V stavbna zemljišča na območjih 

razpršene poselitve je od skupno 1023,7 ha najboljših kmetijskih zemljišč spremenjenih 1,9 ha (0,19%), 

večinoma imajo glede na talno število srednji pridelovalni potencial. Po dejanski rabi kmetijskih zemljišč je 

največ trajnih travnikov (73%), kar 9,4% vseh najboljših kmetijskih zemljišč, na katera segajo območja širitev 

razpršene poselitve, pa je ţe pozidanih. 

Tabela 77: Dejanska raba najboljših kmetijskih zemljišč 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 3209,92 16,79 

trajni travniki 13954,87 72,98 

drevesa in grmičevje 5,65 0,03 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim 
drevjem 0,67 0,00 

gozd 158,09 0,83 

pozidana in sorodna zemljišča 1791,07 9,37 

 19120,27 100,00 

 

Tabela 78: Proizvodni potencial najboljših kmetijskih zemljišč 

Proizvodni potencial Velikost m
2
 % 

pogojno primerno za kmetijsko 
pridelavo 1551,3 8,11 

srednji pridelovalni potencial 17568,96 91,89 

 19120,26 100,00 

 

Iz stavbnih zemljišč razpršene poselitve v najboljša kmetijska zemljišča je bilo vrnjenih 10,4 ha zemljišč, 

vendar je le eno območje večje od 0,5 ha. Od vrnjenih najboljših kmetijskih zemljišč jih ima velika večina 

srednji pridelovalni potencial, po dejanski rabi kmetijskih zemljišč pa jih je večina trajnih travnikov.  

Tabela 79: V najboljša kmetijska zemljišča vrnjena stavbna zemljišča 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

njiva 1196,54 1,15 

intenzivni sadovnjak 12,33 0,01 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 14124,83 13,60 

trajni travniki 71714,82 69,06 

zemljišča v zaraščanju 13,98 0,01 

drevesa in grmičevj 85,91 0,08 

gozd 2129,40 2,05 

pozidana in sorodna zemljišča 14564,79 14,03 

 103842,59 100,00 

 

Tabela 80: Pridelovalni potencial v najboljša kmetijska zemljišča vrnjenih stavbnih zemljišč 

Proizvodni potencial Velikost m2 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 15479,84 14,91 

srednji pridelovalni potencial 83559,92 80,47 
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Proizvodni potencial Velikost m2 % 

visok pridelovalni potencial 4802,83 4,63 

 103842,59 100,00 

Druga kmetijska zemljišča 

Širitev razpršene poselitve na druga kmetijska zemljišča predstavljajo 3,2 ha. Ostale spremembe drugih 

kmetijskih zemljišč v stavbna zaradi razpršene poselitve so nastale zaradi prilagajanja namenske rabe 

prostora dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 

Širitve na druga kmetijska zemljišča dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar spremembe niso tako velike, 

da bi vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini. V stavbna zemljišča je od skupno 2574 ha 

drugih kmetijskih zemljišč spremenjenih 3,2 ha (0,12%). Nekaj več kot polovica jih ima srednji pridelovalni 

potencial, kar 42,8% sprememb drugih kmetijskih zemljišč pa je pogojno primernih za kmetijsko pridelavo. 

Večina je trajnih travnikov (70%), kar 11,6 % drugih kmetijskih zemljišč pa ni več v kmetijski rabi. 

Tabela 81: Dejanska raba drugih kmetijskih zemljišč 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

njive 162,29 0,50 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 4419,65 13,62 

trajni travniki 22716,02 70,02 

drevesa in grmičevje 523,32 1,61 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim 
drevjem 865,42 2,67 

gozd 1216,11 3,75 

pozidana in sorodna zemljišča 2540,87 7,83 

 32443,68 100,00 

 

Tabela 82: Pridelovalni potencial drugih kmetijskih zemljišč 

Proizvodni potencial Velikost m2 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 13873,14 42,76 

srednji pridelovalni potencial 17147,17 52,85 

visok pridelovalni potencial 1423,38 4,39 

 32443,69 100,00 

 

Poleg tega je bilo iz stavbnih zemljišč razpršene poselitve v druga kmetijska zemljišča vrnjenih 31 ha 

zemljišč, kar pomeni, da se je površina drugih kmetijskih zemljišč z OPN povečala za 11,6 ha oziroma 

0,45%. Le 8 območij vrnjenih drugih kmetijskih zemljišč pa je večjih od 0,5 ha (skupno 6,7 ha). Glede na 

talno število ima od vseh vrnjenih drugih kmetijskih zemljišč večina srednji pridelovalni potencial, po dejanski 

rabi kmetijskih zemljišč pa je največ teh zemljišč trajnih travnikov. 

Tabela 83: V druga kmetijska zemljišča vrnjena stavbna zemljišča 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

njiva 2064,58 0,67 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 35258,29 11,37 

trajni travniki 210840,93 67,99 

drevesa in grmičevje 2922,50 0,94 

kmetijska zemljišča porasla z gozdnim drevjem 294,38 0,09 

gozd 23748,20 7,66 

pozidana in sorodna zemljišča 34977,84 11,28 

vode 5,71 0,00 

 310112,43 100,00 
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Tabela 84: Pridelovalni potencial v druga kmetijska zemljišča vrnjenih stavbnih zemljišč 

Proizvodni potencial Velikost m2 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 62404,34 20,12 

srednji pridelovalni potencial 230930,07 74,47 

visok pridelovalni potencial 16778,02 5,41 

 310112,43 100,00 

 

Večina širitev območij razpršene poselitve je načrtovanih tako, da so funkcionalno povezane z obstoječim 

območjem razpršene poselitve in da se ohranja njihova struktura. Spremembe kmetijskih zemljišč v območja 

razpršene poselitve tako ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo 

pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Izjeme so le enote A 146, A 381 in A 383, ki so opredeljene popolnoma na novo. Enoti A 146 in A 381 

negativno vplivata na sklenjenost kmetijskih zemljišč, medtem ko enota A 383 pomeni izgubo gozdne jase. 

Predlagamo, da se namenska raba prostora v teh enotah vrne v kmetijska zemljišča.  

V posameznih primerih, predvsem v primerih, ko so bila stavbna zemljišča določena na novo kot prilagoditev 

dejanskemu stanju, pa bi le ta kljub temu veljalo racionalizirati. Območja razpršene poselitve, ki jih je treba 

zmanjšati so A 19, A 28, A 84, A 141, A 142, A 151, A 216, A 318 ter A 332.  

Enota A 146 je bila predlagana kot nadomestno stavbno zemljišče za stavbna zemljišča na parcelah *162, 

388/3 ter deloma 388/2, ki je v dopolnjenem osnutku izvzeto iz stavbnih zemljišč. Sprememba kmetijskih 

zemljišč v enoti A 146 je z vidika varstva kmetijskih zemljišč nesprejemljiva, zato je občina predlagala novo 

območje, ki je v dopolnjenem osnutku označeno z A 385. Kmetijsko zemljišče na tem območju je ţe 

degradirano z nasutjem.  

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi 

Na podlagi analize kmetijskih zemljišč ter analize upoštevanja smernic je bilo ugotovljeno, da je iz stavbnih 

zemljišč treba izvzeti spremembe iz kmetijskih zemljišč v naslednjih enotah A 146, A 381, A 383, A 19, A 28, 

A 41, A 84, A 141, A 142, A 151, A 318, A 332. Grafično so prikazani v poglavju 9.4.4 Potrebni popravki 

OPN, da bodo vplivi OPN na tla in kmetijska zemljišča sprejemljivi. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Oceno sprejemljivosti posegov podajamo za v skladu z naštetimi popravki popravljen dopolnjen osnutek. 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Načrtovana območja razpršene poselitve na onesnaţenost tal ne bo vplivala bistveno, 

spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razpršene poselitve ne vplivajo na sklenjenost 

kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

10.5.3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe centralnih dejavnosti v občini skupno 

predstavljajo 1,5 ha. Večina sprememb je iz najboljših kmetijskih zemljišč (1,1 ha), 0,4 ha pa predstavljajo 

spremembe iz drugih kmetijskih zemljišč. Pri spremembah iz drugih kmetijskih zemljišč gre v veliki večini 

primerov za usklajevanje z dejanskim stanjem oziroma prilagajanje namenske rabe zemljiškemu katastru. 

Dejansko spremembo predstavlja le sprememba v enoti OR-03 CD v velikosti 739 m
2
. 
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Najboljša kmetijska zemljišča 

Spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča območij centralnih dejavnosti se pojavljajo v 

naseljih Cerkno, Ravne pri Cerknem ter Šebrelje. 

Tabela 85: Spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v območja centralnih dejavnosti 

EUP PIA velikost m
2
 

CE-58 CDi . 3568,57 

RC-02 CD . 1465,75 

ŠB-07 CD . 6353,84 

  11388,16 

Dejansko rabo najboljših kmetijskih zemljišč, ki se spreminjajo v stavbna zemljišča območij centralnih 

dejavnosti v veliki večini predstavljajo trajni travniki, večinoma gre za kmetijska zemljišča, ki so pogojno 

primerna za kmetijsko pridelavo. 

Tabela 86: Dejanska raba zemljišč na območjih širitev na K1 

Dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 606,99 5,33 

trajni travnik 9250,55 81,23 

drevesa in grmičevje 787,13 6,91 

pozidana in sorodna zemljišča 743,51 6,53 

  11388,17 100,00 

 

Tabela 87: Pridelovalni potencial zemljišč na območjih širitev na K1 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo  52,47 0,4607306 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 7687,34 67,502869 

srednji pridelovalni potencial 3648,36 32,036401 

 11388,17 100 

Druga kmetijska zemljišča 

Spremembe drugih kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča območij centralnih dejavnosti se pojavljajo samo 

v naselju Orehek (OR-03 CD, v velikosti 739 m
2
). 

Dejansko rabo spremembe predstavljajo predvsem pozidana zemljišča (62%), ostalo so trajni travniki, s 

srednjim pridelovalnim potencialom. 

Nezazidana stavbna zemljišča 

Nezazidana stavbna zemljišča za razvoj centralnih dejavnosti predstavljajo predvsem trajni travniki, 

večinoma s srednjim pridelovalnim potencialom. Pozidana območja, ki se pojavljajo znotraj opredeljenih 

nepozidanih območij, predstavljajo ceste. 

Tabela 88: Dejanska raba nezazidanih stavbnih zemljišč 

Dejanska raba velikost m
2
 % 

njiva 622,85 3,20 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1250,58 6,43 

trajni travnik 13945,30 71,72 

gozd 98,69 0,51 

pozidana in sorodna zemljišča 3525,66 18,13 

  19443,07 100,00 
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Tabela 89: Pridelovalni potencial zemljišč na območjih nezazidanih stavbnih zemljišč 

pridelovalni potencial velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo  3941,70 20,27 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 2942,07 15,13 

srednji pridelovalni potencial 12559,30 64,60 

 19443,07 100,00 

Širitve na kmetijska zemljišča dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar spremembe niso tako velike, da bi 

vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini. V stavbna zemljišča za potrebe razvoja 

centralnih dejavnosti je od skupno 1023 ha najboljših kmetijskih zemljišč spremenjenih 1,1 ha (0,1%). Večina 

jih je pogojno primernih za kmetijsko pridelavo. Sprememba drugih kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča 

za potrebe razvoja centralnih dejavnosti pa predstavlja zanemarljiv odstotek. 

Izguba kmetijskih zemljišč po dejanski rabi prostora zaradi razvoja centralnih dejavnosti znaša 1,1 ha (od 

skupno 3707 ha), kar znaša 0,03%. Večina jih je v skladu s talnim številom pogojno primernih za kmetijsko 

pridelavo. 

Vse širitve so načrtovane tako, da so funkcionalno povezane z obstoječimi območji centralnih dejavnosti, da 

se v čim večji moţni meri naveţejo na obstoječa nezazidana stavbna zemljišča, ki jih bo mogoče celovito 

urejati (komunalno, prometno, ….). 

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja centralnih dejavnosti ne vplivajo na sklenjenost 

kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja centralnih dejavnosti na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno 

B – vpliv je nebistven. Načrtovana območja centralnih dejavnosti na onesnaţenost tal ne bo vplivala 

bistveno, spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne 

ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Omilitveni ukrepi  

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

10.5.4 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 

onesnaţenost tal ne bo bistveno spremenila. Stanje na področju zraka, ravnanja z odpadki ter ravnanja z 

odpadnimi vodami, se ne bo bistveno spremenilo (glej poglavje glej poglavje Zrak,  Ravnanje z odpadki, 

Vode), zaradi česar lahko sklepamo, da območja proizvodnih dejavnosti tudi na onesnaţenost tal ne bodo 

imela bistvenega vpliva. .  

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe širitev območij proizvodnih dejavnosti v 

občini skupno predstavljajo1,2 ha. Vse spremembe so iz drugih kmetijskih zemljišč.  

Tabela 90: Dejanska raba zemljišč na območjih širitev na K2 

Dejanska raba Velikost m
2
  % 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 361,97 2,97 

trajni travniki 4042,87 33,20 

drevesa in grmičevje 2860,94 23,50 

gozd 107,53 0,88 

pozidano in sorodno zemljišče 4803,12 39,45 

  12176,43 100,00 
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Tabela 91: Pridelovalni potencial zemljišč na območjih širitev na K2 

Pridelovalni potencial Velikost m
2
 % 

ni primerno za kmetijsko pridelavo 2455,89 20,17 

srednji pridelovalni potencial 9720,54 79,83 

 12176,43 100,00 

Vse širitve območij gospodarskih con so načrtovane tako, da so funkcionalno povezane z obstoječimi 

območji gospodarskih, tako da jih bo mogoče celovito urejati (komunalno, prometno, ….). Območji površin z 

objekti za kmetijsko proizvodnjo pa sta opredeljeni kot novi območji. 

Poleg tega je iz območij proizvodnih dejavnosti v kmetijska zemljišča vrnjenih 2,7 ha zemljišč, kar pomeni, 

da se je obseg kmetijskih zemljišč skupno povečal za 1,5 ha. Od teh sprememb 2,3 ha območij predstavlja 

sklenjena območja, vse ostalo so prilagoditve dejanskemu stanju oziroma zemljiškemu katastru. 

Ker gre pri določanju namenske rabe prostora za določanje preteţne namenske rabe v določeni enoti, se 

znotraj enot z namensko rabo K1, pojavljajo tudi gozd in pozidana zemljišča. Teh zemljišč je 1,3 ha. Tako 

lahko o dejanskem vračanju v kmetijska zemljišča govorimo o 1,4 ha zemljišč. Med njimi je največ trajnih 

travnikov, večinoma s srednjim pridelovalnim potencialom, kar 37% pa jih ima visok talni potencial. 

Tabela 92: Dejanska raba zemljišč vrnjenih v kmetijska zemljišča 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 299,98 1,10 

trajni travniki 13689,96 50,03 

zemljišča v zaraščanju 121,40 0,44 

drevesa in grmičevje 0,19 0,00 

gozd 9933,46 36,30 

pozidana in sorodna zemljišča 2989,26 10,92 

vode 328,53 1,20 

 27362,77 100,00 

 

Tabela 93: Pridelovalni potencial zemljišč vrnjenih v kmetijska zemljišča 

Pridelovalni potencial Velikost m
2
 % 

pogojno primerno za kmetijsko proizvodnjo 5146,41 18,81 

srednji pridelovalni potencial 12094,72 44,20 

visok pridelovalni potencial 10121,64 36,99 

 27362,77 100,00 

Nezazidana stavbna zemljišča 

Znotraj obstoječih območij za proizvodne dejavnosti se pojavlja še 1,9 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. 

Največ med njimi je trajnih travnikov. Njihov pridelovalni potencial je različen – od pogojne primernosti za 

kmetijsko pridelavo, do visokega pridelovalnega potenciala. 

Tabela 94: Dejanska raba nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih proizvodnih dejavnosti 

Dejanska raba Velikost m
2
 % 

njiva 1050,38 5,40 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki 82,78 0,43 

trajni travniki 16000,25 82,24 

gozd 925,97 4,76 

pozidana in sorodna zemljišča 1388,15 7,14 

vode 6,99 0,04 

gozd 19454,51 100,00 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  114/319 

 

Tabela 95: Pridelovalni potencial nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih proizvodnih dejavnosti 

Pridelovalni potencial Velikost m
2
 % 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo 7763,97 39,91 

srednji pridelovalni potencial 5114,23 26,29 

visok pridelovalni potencial 6576,32 33,80 

 19454,51 100,00 

 

Vse nezazidane stavbne površine se nahajajo ob ţe obstoječih gospodarskih conah. Z njihovim vračanjem v 

kmetijska zemljišča se sklenjenost kmetijskih zemljišč in s tem pogoji za  obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč 

ne bi bistveno izboljšali. 

Spremembe najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe proizvodnih dejavnosti oziroma pozidava 

nepozidanih območij za proizvodne dejavnosti ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne ovirajo 

oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv območij proizvodnih dejavnosti na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z 

oceno B – vpliv je nebistven. Načrtovana območja proizvodnih dejavnosti na onesnaţenost tal ne bo 

vplivala bistveno, spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna ne vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč in 

ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

10.5.5 POSEBNA OBMOČJA 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe posebnih območij v občini skupno 

predstavljajo 6,37 ha. Od tega je 2,30 ha sprememb na najboljših kmetijskih zemljiščih (K1), 4,07 ha pa na 

drugih kmetijskih zemljiščih (K2).  Širitve na kmetijska zemljišča dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar 

ne gre za velike spremembe, ki bi vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč. V celoti gre za 

zanemarljive izgube kmetijskih zemljišč (0,22 % najboljših in 0,16 % sprememb drugih). Na območjih 

kmetijskih zemljišč je po dejanski rabi tal MKGP največ trajnih travnikov (62,79 %), precej je tudi območij, ki 

niso v kmetijski rabi (28,26 %), ostale površine predstavljajo druge kmetijske rabe (8,9 %). 

Širitve posebnih območij  se pojavljajo v sklopu obstoječih naselij ali na območjih, kjer so dejavnosti ţe 

razvite in potrebujejo prostor za nadaljnji razvoj. Na območjih, kjer širitve posegajo na kvalitetna kmetijska 

zemljišča, so zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča.  

NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA  

Nezazidana stavbna zemljišča namenjena posebnim območjem predstavljajo 5,86 ha. Po dejanski rabi 

MKGP je 3,02 ha zemljišč v kmetijski rabi, večinoma gre za trajne travnike,  2,84 ha zemljišč pa ni v kmetijski 

rabi.  

Vsa nezazidana stavbna zemljišča za potrebe posebnih območij se pojavljajo znotraj naselij ali na območjih, 

kjer je dejavnost ţe razvita.  

Znotraj naselij se pojavljata območji CE-29 BT in CE-45 BD, območji SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) in 

SC-03 BT (stara enota GN-04 BT) pa sta izven naselij in predstavljata površine namenjene širitvi športnih in 

turističnih objektov in dejavnosti, ki na teh območjih ţe delujejo.  
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Potrebni popravki OPN, da bodo vplivi sprejemljivi 

V skladu z ugotovitvami v zvezi z upoštevanjem smernic je treba območje ŠB-04 BT zmanjšati. Grafično je 

potrebna sprememba prikazana v poglavju 9.4.4 Potrebni popravki OPN, da bodo vplivi na tla in kmetijska 

zemljišča sprejemljivi. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja posebnih območij na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – 

vpliv je nebistven. Razvoj posebnih območij ne bo bistveno vplival na izgubo kmetijskih zemljišč. 

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja posebnih območij ne bodo bistveno vplivale na 

sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne bodo ovirale oziroma slabšale pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih 

zemljišč.  

Priporočila 

V skladu z ugotovitvami glede upštevanja smernic predlagamo, da se poseg na kmetijska zemljišča v enoti 

RC-01 BT uskladi z MKGP. 

10.5.6 OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe območij zelenih površin skupno predstavljajo 

4,4 ha. Od tega je 2,2 ha sprememb na najboljših kmetijskih zemljiščih (K1), 2,2 ha pa na drugih kmetijskih 

zemljiščih (K2).  

Širitve na kmetijska zemljišča dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar ne gre za velike spremembe, ki bi 

vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč. V celoti gre za zanemarljive izgube kmetijskih zemljišč: 

0,21 % najboljših in 0,78 % drugih kmetijskih zemljiščih. Na območjih sprememb kmetijskih zemljišč je po 

dejanski rabi tal MKGP največ trajnih travnikov (67 %), velik deleţ predstavljajo tudi območja, ki niso v 

kmetijski rabi (21 %), 8 % je zemljišč v zaraščanju 3% pa predstavljajo ekstenzivni sadovnjaki.  

Območja sprememb iz kmetijskih zemljišč v zelene površine so glede na pridelovalni potencial večinoma 

srednje primerna za kmetijsko pridelavo. 

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja območij zelenih površin ne vplivajo na 

sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne ovirajo oziroma slabšajo pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih 

zemljišč, saj se večinoma navezujejo na ţe obstoječe. Izven območij naselij se nahajajo naslednje enote: 

BK-15 ZS, CE-37 ZSi, CE-68 ZP, PŢ-03 ZS, RE-07 ZS, TB-01 ZS in ZA-09 ZP. Večinoma gre za športne 

površine, v primeru rabe ZP pa za območja varovanja kulturne dediščine (povojna grobišča). 

Razvoj zelenih površin ne bo bistveno vplival na izgubo kmetijskih zemljišč. Širitve se pojavljajo v sklopu 

naselij ali na območjih, kjer gre za ţe obstoječo dejavnost, ki jo je potrebno aţurirati ali pa potrebuje prostor 

za nadaljnji razvoj.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja območij  zelenih površina tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno 

B – vpliv je nebistven. Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih 

zemljišč. Zagotovljena je sklenjenost kmetijskih zemljišč, zagotovljeno je obdelovanje kmetijskih zemljišč, 

spodbujajo se trajnostne oblike kmetovanja. 

Priporočila  

Območja zelenih površin na območju smučišča v enotah GN-05 ZS ter GN-15 ZD naj se vrne v območja 

kmetijskih zemljišč. S tem se izguba drugih kmetijskih zemljišč zmanjša za 18 ha.  



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  116/319 

 

S prostorskimi izvedbenimi pogoji naj se v omenjenih enotah dovoli posege in objekte za potrebe 

obratovanja in oskrbovanja smučišča. Postavitve zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih 

objektov za potrebe turistično-rekreacijske ponudbe ob smučišču je dovoljena samo po predhodni pripravi 

OPPN za celotno območje smučišča. 

10.5.7 OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Vse širitve za potrebe prometnih površin v občini so predvidene na kmetijskih zemljiščih in predstavljajo 

skupno 0,84 ha (0,79 na najboljših kmetijskih zemljiščih in 0,05 na drugih kmetijskih zemljiščih). Večinoma 

gre za prilagoditev dejanskemu stanju (uporabljane površine), deloma tudi za tehnične popravke. 

Dejanske širitve predstavljajo 0,80 ha in skoraj v celoti pomenijo širitev na najboljša kmetijska zemljišča (K1). 

Gre za dve varianti heliporta (CE-01 PH, PL-04 PH). 

Širitve prometnih površin na kmetijska zemljišča dejansko pomenijo njihovo izgubo, vendar so spremembe v 

obravnavanem primeru zanemarljive. 

CE-01 PH 

Enota je v celoti na prvem kmetijskem zemljišču, ki pa ima po opredelitvi talnega števila po MKGP srednji 

pridelovalni potencial. Prevladujoča dejanska raba so trajni travniki. Širitev je načrtovana tako, da se 

funkcionalno povezuje z obstoječim območjem stavbnih zemljišč, s čimer ne posega v sklenjena kmetijska 

zemljišča in ne ovira oziroma slabša pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

 

PL-04 PH 

Enota se skoraj v celoti nahaja na prvih kmetijskih zemljiščih, kjer so prevladujoča raba trajni travniki. Talno 

število določa površine z visokim pridelovalnim potencialom. Širitev se nahaja ob cesti Cerkno - Dolenji 

Novaki, sicer pa je sredi območja sklenjenih kmetijskih zemljišč.   

Ustreznejša varianta za območje helioporta je enota CE-01 PH, ki povzroča manjše posege na segment tla 

in kmetijska zemljišča. 

Trasa obvoznice naselja Cerkno, ki je načrtovana s strateškim delom OPN, še ni določena. Umeščanje ceste 

v prostor bi lahko pomenilo izgubo kmetijskih zemljišč ter njihovo sklenjenost. Pri umeščanju ceste v prostor 

se je treba v največji moţni meri izogibati najboljšim kmetijskim zemljiščem oziroma zemljiščem z visokim 

pridelovalnim potencialom. Na najboljša kmetijska zemljišča naj se posega šele, ko so izkoriščene moţnosti 

uporabe zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo (stavbna zemljišča, degradirana zemljišča, 

gozdna zemljišča in druga kmetijska zemljišča). Cesta naj bo speljana po robu kmetijskih zemljišč, tako da 

čim manj vpliva na njihovo sklenjenost. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni vpliv območij prometne infrastrukture na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – 

vpliv ni bistven. Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč. 

Zagotovljena je sklenjenost kmetijskih zemljišč, zagotovljeno je obdelovanje kmetijskih zemljišč, spodbujajo 

se trajnostne oblike kmetovanja. 
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10.5.8 OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Vse spremembe iz kmetijskih zemljišč za potrebe energetske infrastrukture v občini predstavljajo 0,05 ha. Iz 

prvih kmetijskih zemljišč gre 0,02 ha, iz drugih pa 0,3 ha. V vseh primerih gre za prilagoditev rabe 

dejanskemu stanju na območjih kjer objekti ţe stojijo.  

Nezazidano stavbno zemljišče namenjeno elektroenergetski infrastrukturi posega na območja, ki so po 

dejanski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča. Na območju so v manjši meri opredeljeni trajni travniki 

359,89 m2, na ostalem območju (1927,27 m2) pa je raba nekmetijska. Območje je pogojno primerno za 

kmetijsko pridelavo. 

Pozidava nezazidanih stavbnih zemljišč bo dejansko pomenila izgubo kmetijskih zemljišč, vendar so 

spremembe minimalne in ne bodo vplivale na proizvodni potencial kmetijskih zemljišč v občini, sklenjenost 

kmetijskih zemljišč. Prav tako ne bodo ovirale obdelovanja ostalih kmetijskih zemljišč.  

Ocena sprejemljivosti  

Neposreden in trajen vpliv razvoja elektroenergetske infrastrukture na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo 

z oceno A – ni vpliva. Razvoj območij elektroenergetske infrastrukture ne bo vplival na pridelovalni 

potencial in obseg kmetijskih zemljišč. Zagotovljeni bosta sklenjenost in obdelovanje kmetijskih zemljišč. 

10.5.9 OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe iz kmetijskih zemljišč v območja okoljske infrastrukture v občini predstavljajo 1,8 ha.  

EUP 
kmetijsko zemljišče 

poseg na KZ 

CE-53 O K2 6492,43 

CE-54 O K2 6162,83 

GN-13 O K2 885,57 

PL-02 O K2 1672,6 

TB-05 O K2 2732,85 

  17946,28 

 

Izguba kmetijskih zemljišč zaradi širjenja območij okoljske infrastrukture predstavlja majhen deleţ skupne 

površine vseh kmetijskih zemljišč v občini (0,05 %). V vseh primerih gre za spremembe iz drugih kmetijskih 

zemljišč. Glede na talno število je na območjih večinoma srednji pridelovalni potencial, območje CE-53 O je 

pogojno primerno za kmetijsko pridelavo, območje CE-54 O pa ima visok pridelovalni potencial. Glede na 

dejansko rabo MKGP večina širitev sega na trajne travnike (1,08 ha), 0,54 površin pa ni v kmetijski rabi. 

Območja ne posegajo na kvalitetna in sklenjena kmetijska zemljišča, načrtovana so ob cestah, v ozkih 

pasovih pod gozdnim robom.  

Nezazidana stavbna zemljišča za potrebe okoljske infrastrukture (GN-13 O) po podatkih dejanske rabe tal 

MKGP posegajo na 0,23 ha travnikov, večina območja pa ni v kmetijski rabi.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vpliv območij okoljske infrastrukture na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Razvoj območij okoljske infrastrukture ne bo bistveno vplival na pridelovalni potencial in obseg 
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kmetijskih zemljišč. Onesnaţenost tal se ne bo bistveno povečala. Zagotovljena sta sklenjenost in 

obdelovanje kmetijskih zemljišč. 

Priporočila 

MKGP v smernicah zahteva, da je potrebno  za območji CE-53 O in CE-54 O predloţiti dodatne utemeljitve 

in obrazloţitve posegov v teh območjih. Predlagamo, da se v nadaljnih postopkih priprave in sprejema OPN 

občina uskladi z MKGP. 

10.5.10 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

IZGUBA TAL ZARADI POZIDAVE  

Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe območij mineralnih surovin v občini 

predstavljajo skupno 1,15 ha. Dejanske širitve predstavljajo 0,2 ha in pomenijo širitev na druga kmetijska 

zemljišča (K2). Prevladujoča dejanska raba po MKGP so zemljišča, ki niso v kmetijski rabi, manj je trajnih 

travnikov in ostale rabe. Pridelovalni potencial glede na talno število je pogojno primeren in srednje primeren 

za kmetijsko pridelavo. 

Nezazidani del obsega 3,5 ha. Od tega prevladuje zemljišče, ki ni v kmetijski rabi (75 %), 20 % območja je v 

zaraščanju. Pridelovalni potencial je le pogojno primeren za kmetijsko pridelavo. 

Izguba kmetijskih zemljišč je nebistvena in s tega vidika poseg ni problematičen. Zagotoviti pa je potrebno 

sanacijo. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja območij mineralnih surovin na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z 

oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Zaradi razvoja območij mineralnih 

surovin vpliv na tla in kmetijska zemljišča ne bo bistven, če bodo upoštevani omilitveni ukrepi. 

Razvoj območij mineralnih surovin ne povzroča daljinskih vplivov na tla in kmetijska zemljišča, zato jih 

ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Kumulativni vpliv bo vrednoten v sklepnih ocenah vplivov OPN na okolje, kjer bodo upoštevani vplivi vseh v 

OPN načrtovanih posegov. 

Omilitveni ukrepi  

Na območju izkopa v BK-12 LN naj se ob prenehanju dejavnosti zagotavlja sprotna in dokončna sanacija. 

10.6 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

10.6.1 OCENA VPLIVOV OPN NA TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

Vpliv OPN na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov.  

Ocena vplivov izvedbe plana na tla in kmetijska zemljišča po posameznih namenskih rabah prostora:  

dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 

območja stanovanj B 

območja razpršene poselitve B 

območja centralnih dejavnosti B 

območja proizvodnih dejavnosti B 

posebna območja B 

območja zelenih površin B 

območja prometne infrastrukture B 
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dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 

območja elektroenergetske infrastrukture A 

območja okoljske infrastrukture B 

območja mineralnih surovin C 

SKUPNA OCENA C 

 

Vse dejavnosti, katerih širitve posegajo na kmetijska zemljišča, lahko skupaj povzročajo tudi kumulativne 

vplive na kmetijska zemljišča. Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja vseh dejavnosti 

predstavljajo 53,44 ha (1,5 % vseh kmetijskih zemljišč). Od tega širitve na najboljša kmetijska zemljišča 

predstavljajo 14,65  ha (1,4 % vseh najboljših kmetijskih zemljišč v občini), na druga kmetijska zemljišča pa 

38,79  ha (1,5 % vseh drugih kmetijskih zemljišč v občini). Ob upoštevanju priporočil okoljskega poročila, se 

bo zaradi vrnitve zelenih površin na območju smučišča v primarno rabo, izguba kmetijskih zemljišč 

zmanjšala za 18 ha. Poleg tega je bilo z dopolnjenim osnutkom v primarno rabo vrnjenih 103 ha stavbnih 

zemljišč. 

Kumulativne vplive z OPN načrtovanih dejavnosti na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z A – ni vpliva 

oz. je pozitiven vpliv. 

10.6.2 POTREBNI POPRAVKI OPN, DA BODO VPLIVI OPN NA TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

SPREJEMLJIVI 

OBMOČJA STANOVANJ 

1. Območje širitve na območju PC-01 SS, ki posega na K1, naj 

se pusti v primarni rabi (K1). 

  

2. Stavbna zemljišča na parcelah 236/2, 237 ter 238/1 v KO 2343 

v enoti PC-03 SS naj se vrnejo v najboljša kmetijska zemljišča. 

 

3. Širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v 

enoti JZ-03 SK naj se vrnejo v primarno rabo. V stavbnih 

zemljiščih naj se pusti samo obstoječa stavba. 

 

4. Zmanjša pa naj se tudi širitev stavbnih zemljišč na najboljša 

kmetijska zemljišča v enoti ST-01 SK. 
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POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

5. A 19 

 

6. A 28 

 

7. A 41 

  

8. A 84 

 

9. A 141 

 

10. A 142 
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11. A 151 

 

12. A 318 

 

13. A 332 

 

14. A 146, A 381, A 383 

Iz stavbnih zemljišč je treba izvzeti celo enoto. 

POSEBNA OBMOČJA 

15. ŠB-04 BT 
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10.6.3 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARTSVA TAL IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

POSEBNA OBMOČJA 

1. BK-12 LN  

Na območju izkopa naj se ob prenehanju dejavnosti zagotavlja sprotna in dokončna sanacija. 

10.6.4 PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA TAL IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

POSEBNA OBMOČJA 

1. V skladu z ugotovitvami glede upštevanja smernic predlagamo, da se poseg na kmetijska zemljišča v enoti RC-01 BT uskladi z 

MKGP. 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

2. Območja zelenih površin na območju smučišča v enotah GN-05 ZS ter GN-15 ZD naj se vrne v območja kmetijskih zemljišč. S 

tem se izguba drugih kmetijskih zemljišč zmanjša za 18 ha.  

S prostorskimi izvedbenimi pogoji naj se v omenjenih enotah dovoli posege in objekte za potrebe obratovanja in oskrbovanja 

smučišča. Postavitve zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih objektov za potrebe turistično-rekreacijske 

ponudbe ob smučišču je dovoljena samo po predhodni pripravi OPPN za celotno območje smučišča. 

OBMOČJA OKOLJSKE INFASTRUKTURE 

3. CE-53 O, CE-54 O  

MKGP v smernicah zahteva, da je potrebno predloţiti dodatne utemeljitve in obrazloţitve posegov v teh območjih. 

Predlagamo, da se v nadaljnih postopkih priprave in sprejema OPN občina uskladi z MKGP. 

 

10.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje tal in kmetijskih zemljišč zagotavljati 

spremljanje naslednjih kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 pozidana kmetijska zemljišča 

 zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča  

 kmetijska zemljišča v zaraščanju 

 sklenjenost kmetijskih zemljišč 

 število ekoloških kmetij 

 površina agromelioriranih kmetijskih zemljišč. 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Za področje tal in kmetijskih zemljišč je to zagotovljeno s kazalcema »pozidana kmetijska zemljišča« 

ter »zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča«. 
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11. GOZD 

11.1 OPIS STANJA 

Na območju občine Cerkno je po zadnjih podatkih, ki jih je MOP posredoval za prikaz stanja prostora, 9038 

ha gozdov (69 % območja občine). Od tega je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih 

gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 29/2009) kot varovalnih gozdov zavarovanih 1430 

ha gozdov, kar predstavlja 15,8 % gozdov na območju občine.  

Slika 5: Območja gozdov 

 

Med gozdovi povsem prevladujejo bukovi, med njimi se na niţjih prisojnih legah pojavlja toploljubni gozd 

bukve in gabrovca, na osojnih pobočjih predalpski gozd bukve in jelke, na območjih z bolj kislimi temi pa 

kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov.  

Pomemben deleţ zemljišč kmetijskih gospodarstev v občini predstavljajo gozdna zemljišča, zato je 

gozdarstvo kot gospodarska panoga pomembna tako za kmetijska gospodarstva kot za lesno industrijo v 

občini. Gozd je zanimiv tudi iz vidika turizma in rekreacije v naravnem okolju, nabiranja gozdnih sadeţev, 

proizvodne biomase, itd., kar pa v občini še ni dovolj izkoriščeno. 

Najpomembnejša funkcija gozda v občini je lesno proizvodna funkcija. Na prvi stopnji je ta funkcija 

poudarjena v kar 3000 ha gozdov oziroma v 33% vseh gozdov v občini. Sledi ji funkcija varovanja zemljišč in 

sestojev. Na prvi stopnji je ta funkcija poudarjena kar na 1650 ha gozda (17,7% vsega gozda v občini).  

Pomembni sta še biotopska in zdravstvena funkcija  s 400 ha (4,5% vsega gozda v občini) oziroma 350 ha 

(3,9% vsega gozda v občini) gozda s prvo stopnjo poudarjenosti teh funkcij.  

Na prvi stopnji, vendar v manjšem obsegu, pa so poudarjene še turistična in rekreacijska funkcija, omejeni 

predvsem na območje smučišča Črni vrh, funkcija varovanja kulturne dediščine, predvsem v okolici Bolnice 

Franja ter funkcija varovanja naravne dediščine, ki je omejena na območje vodotokov, ki se stekajo s 

Porezna (Zakojški graben, Otavnik, Porezen). 
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Na območju smučišča Črni vrh ter na območju Bolnišnice Franja se prekrivajo ekološke in socialne funkcije.  

Tabela 96: Funkcije gozdov 

FUNKCIJE GOZDA ha 

EKOLOŠKE FUNKCIJE GOZDA 2048,81 

biotopska funkcija 401,83 

funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev 1646,98 

SOCIALNE FUNKCIJE GOZDA 556,57 

turistična funkcija 58,90 

rekreacijska funkcija 82,31 

funkcija varovanja narave 49,42 

funkcija varovanja kulturne dediščine 19,73 

zaščitna funkcija 346,21 

PROIZVODNE FUNKCIJE 2992,52 

lesnoproizvodna funkcija 2992,52 

Poţarna ogroţenost     

V občini je poţarna ogroţenost visoka. Vzrok poţarov so največkrat strele. Poţari so najpogosteje v 

gozdovih in se navadno hitro širijo. Redkeje zajamejo gospodarska poslopja kmetij ali druge objekte. 

11.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

11.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Smernice za področje gozdarstva sta podala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), dne 

18. 8. 2008 ter Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), območna enota Tolmin, dne 29. 8. 2009. 

Smernice MKGP so splošne, smernice ZGS pa se nanašajo konkretno na posamezne enote urejanja 

prostora. V tem poglavju povzemamo le splošne smernice. Konkretne smernice, ki se nanašajo na 

posamezne enote urejanja prostora ter njihovo upoštevanje v dopolnjenem osnutku OPN pa obravnavamo v 

poglavju 6. Vplivi plana, njihovo vrednotenje ter določitev omilitvenih vplivov za vsako dejavnost posebej. 

Splošne smernice MKGP so: 

- Upoštevajo se splošne smernice iz strategij in zakonodaje za gozdove, ki se povzete v spodnjih 

navedbah. 

- Potrebno je prikazati območja, ki so varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o 

gozdovih in so opredeljena v 62. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04). 

- V skladu s 74. členom Uredbe o PRS se zasnova območij gozdov določi in prikaţe v prostorskem 

občinskem načrtu v okviru zasnove razmestitve posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, 

območja gozdov pa se natančneje prikaţejo v občinskem prostorskem načrtu kot kategorija namenske 

rabe. 

- Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se v občinskem prostorskem načrtu kot 

namenska raba prostora določi območje gozdov (3. odstavek 75. člena PRS). Območja varovalnih 

gozdov in gozdov s posebnim namenom določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 

namenom (Ur.l. RS, št. 88/05, 56/07). 

- V primeru, da so območja gozdov, ki so zavarovana z navedeno Uredbo v občini, je potrebno ta območja 

v prostorskih planskih aktih prikazati in jim določiti namensko rabo – območje gozdov. 

- V občinskem prostorskem načrtu se v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v 

prostoru (zasnova krajine) določijo in prikaţejo tudi druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih 
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kakovosti krajine na lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere 

koli ekološke funkcije). 

- Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi 

na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, kot strokovne podlage 

upoštevajo pri prostorskih ureditvah drţavnega in lokalnega pomena. 

- Na območjih prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti se določi prostorske enote, v katerih se 

opredeli deleţ gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo takih območij je 

omogočeno bolj dinamično ravnanje s prostorom ter laţje preţivetje in razvoj slovenskih kmetij. 

- Za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti je potrebno določiti deleţ gozda, ki ga je 

dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo tovrstnih območij bo omogočeno bolj dinamično 

gospodarjenje s prostorom, s tem pa laţje preţivetje in razvoj slovenskih kmetij. 

11.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC 

Splošne smernice za področje gozda je podalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dnem 18. 

8. 2008, smernice vezane na posamezne enote urejanja prostora pa Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), 

Območna enota Tolmin dne 29. 8. 2008. 

Splošne smernice: 

Za območja gozdov, ki so zavarovana z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

(Ur. l. RS, št. 88/05, 56/07) je treba v OPN določiti namensko rabo gozd. Po izdaji smernic je bila sprejeta še 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. 

l. RS, 29/09). Pri preverjanju usklajenosti OPN s smernicami smo upoštevali slednjo.  

Ugotovljeno je bilo, da na območja varovalnih gozdov posegajo stavbna zemljišča edino v enoti RE-01 SS 

(571 m
2
). Glede na to, da gre za obstoječe stavbno zemljišče, ter da območje ni podvrţeno erozijskemu 

delovanju oziroma plazljivosti, ter da gozd na tem območju ni sklenjen, smatramo, da sprememba namenske 

rabe v gozd ni nujna. Občini predlagamo, da Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga 

izvzem teh zemljišč iz varovalnih gozdov. 

Smernice, vezane na EUP: 

V smernicah ZGS je navedeno, da območje pozidave na Policah posega v varovalni gozd. Tega pri analizi 

OPN nismo našli. Ugotavljamo, da je dopolnjen osnutek OPN v tem segmentu skladen s smernicami. 

Podrobneje so bile podane smernice za območja zelenih površin. Gozdovi na območju smučišča imajo 

izjemno poudarjeno biotsko, rekreacijsko in turistično funkcijo gozda na prvi stopnji, zato večje krčitve niso 

dopustne, v prostorskem načrtu pa bi morala biti prikazana namenska raba gozd (v razgrnjenem 

dopolnjenem osnutku SC-02 K, stara enota GN-15 ZS. Skladno s 45. členom Zavoda za gozdove bi bilo 

smiselno gozdove na območju smučišča Črni vrh, razglasiti za gozd s posebnim namenom lokalnega 

pomena z občinskim odlokom, ki bi določil tudi način gospodarjenja, rabe in poseganja v te gozdove tako, da  

bi se ohranil pomen teh gozdov in se zagotovil skladen razvoj tega rekreacijskega območja. 

 
 

 

 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  126/319 

 

11.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

11.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Ohranjanje gozdov v njihovi funkciji 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti  

Preprečevanje poţarne ogroţenosti gozdov 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 Obnovitev okrnjenih delov narave, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

 Vzpostavitev monitoringa poškodovanosti gozdov (zaradi onesnaţenosti zraka, poţarne ogroţenosti) 

NACIONALNI GOZDNI PROGRAM 

 Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na ekosistemski, vrstni in genski  ravni 

 Ohranjati in vzpostaviti pestre krajinske vzorce z gozdnimi prvinami ter ohranjati sklenjenost velikih 

sklenjenih gozdnih območij. 

 Ohraniti naravne vrednote v gozdu. 

 Zagotoviti ponor CO2 v gozdu 

 Nadaljnje povečevanje rabe lesa kot materiala in energenta 

 Prilagajati gospodarjenje z gozdovi podnebnim spremembam 

 Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na ogroţenih območjih 

 Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov z zaščitno funkcijo 

 Optimizirati prispevek gozdov k dobremu stanju površinskih in podzemnih voda, izravnanemu 

vodnemu reţimu, brez ekstremnih pretokov vodnih tokov in ohranjanju naravnega ravnovesja vodnih 

in obvodnih ekosistemov. 

 Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne gozdove zlasti na izpostavljenih legah v okolici večjih 

emisijskih virov ter v območjih močnih vetrov, kjer sta higiensko – zdravstvena in klimatska funkcija 

gozdov najbolj izraţeni. 

 Prispevati k dobremu stanju površinskih in podzemnih voda in stalnosti dotoka pitne vode na 

vodovarstvenih območjih. 

 Vzdrţevati in oblikovati zdrave in vitalne gozdove, ki so se sposobni prilagoditi škodljivim vplivom. 

 Zmanjšati vplive negativnih dejavnikov na gozdove. 

CILJI SPRO 

 
 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko 

uravnoteţen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega 

okolja. 

 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, 

večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. 

 Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. 

 Varčna in večnamenska raba tal in virov. 

 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 

 Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 

 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. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 

Biotska raznovrstnost, ohranjanje gozdov v funkcijah: 

 sprememba rabe zemljišč iz gozda v stavbno ali kmetijsko 

 velikost območij turizma in rekreacije v naravnem območju 

 število obiskovalcev turističnih in rekreacijskih območij v naravnem okolju 
Poţarna ogroţenost gozdov: 

 ţelezniški promet 

 kmetijstvo 

 industrija 

 turizem in rekreacija 
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 vojaška urjenja 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

Glej smernice 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Površina in deleţ gozdov 

 Površina in deleţ sklenjenih gozdov 

 Površina in deleţ gozdnih rezervatov 

 Površina in deleţ varovalnih gozdov 

 Površina in deleţ gozdov s podarjenimi ekološkimi, socialnimi in proizvodnimi funkcijami gozdov na 1. 

stopnji 

 Površina in deleţ poškodovanih gozdov 

 Površina sprememb gozdnih zemljišč v stavbna zemljjišča 

11.3.2 METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na gozd je količinska izguba gozda zaradi spremembe rabe zemljišč le eden 

izmed kriterijev. Preveriti je treba predvsem ali in v kolikšni meri posegi vplivajo na: 

 območja gozdov s poudarjenimi funkcijami na 1. stopnji, 

 varovalni gozd in gozdne rezervate, 

 sklenjenost gozdov ter 

 na gozdove znotraj območij Natura 2000, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ter 

naravnih vrednot. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na obseg gozdov in 

ohranjanje njihovih funkcij. Vsi gozdovi se ohranjajo v svojem obsegu in svoji funkciji, 

izvedba plana ne vpliva na sklenjenost gozdov, stanje gozdov pomembno prispeva k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij. Obseg 

gozdov se zmanjša v manjši meri, tako da ne vpliva na funkcijo gozda ter na sklenjenost 

gozdov, ohranjanja se biotska raznovrstnost. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij, če 

bodo upoštevani omilitveni ukrepi. Obseg gozdov se zmanjša, vendar to ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov ne vpliva na funkcijo gozda, izvedba plana ne vpliva bistveno na 

sklenjenost gozdov. Biotska raznovrstnost ne bo bistveno spremenjena zaradi upoštevanja 

omilitvenih ukrepov. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij, Obseg 

gozdov se bistveno zmanjša, tako da pomembno vpliva na funkcijo gozda, ki se je na da 

ohraniti niti z omilitvenimi ukrepi. Izvedba plana lahko bistveno vpliva tudi na sklenjenost 

gozdov. Biotska raznovrstnost se zmanjša. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij vplivala uničujoče. Obseg 

gozdov se zmanjša v taki meri, da ni več moţno zagotavljanje funkcij gozda, izvedba plana 

uničujoče vpliva tudi na sklenjenost gozdov. Biotska raznovrstnost se zmanjša do kritične 

meje. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  128/319 

 

11.4 VARSTVO GOZDOV V OPN 

11.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Varstvo gozdov je posredno vključeno med cilje prostorskega razvoja s področja krajine (6. člen): 

 Zagotavljati ustrezno vključevanje naravnih in kulturnih kakovosti v gospodarjenje z naravnimi viri in 

prostorom. 

 Zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot kot bistvenih sestavin 

kakovostnega naravnega okolja. 

 Zagotavljati ohranjanje raznolikosti kulturnih krajin v občini s poudarkom na ohranjanju avtohtonih 

krajinskih vzorcev (visokogorskih pašnikov, celkov z razpršeno poselitvijo…) 

Poleg tega so v poglavju II.6. 2 Usmeritve za razvoj v krajini v 24. členu (splošne usmeritve za razvoj v 

krajini) območja, kjer prevladujejo strnjeni gozdovi opredeljena kot območja, ki se bodo razvijala preteţno kot 

naravna krajina. V 26. členu (usmeritve za razvoj gozdarstav) pa je varstvo gozdov zagotovljeno z 

naslednjimi določbami: 

 Na območjih, kjer so ustrezne naravne danosti in ni konfliktov z varstvom drugih naravnih virov, se 

spodbuja lesno proizvodnjo. Lesna proizvodnja ni dovoljena v varovalnih gozdovih. V gozdovih s 

posebnim namenom se lesno proizvodnjo izvaja v skladu z njihovim posebnim namenom. 

 V gozdovih je moţno izvajanje dejavnosti, ki dolgoročno ne vplivajo na spremembo stanja gozda ter 

ne ovirajo gospodarjenja z gozdom. 

 Ohranjati je treba območja strnjenih gozdov. 

 Skupin dreves in posameznih dreves ter obvodne vegetacije v kmetijski krajini se ne krči. Na 

krajinsko in ekosistemsko osiromašenih kmetijskih območjih je dovoljeno pogozdovanje z 

avtohtonimi vrstami. 

 Gozdove v naseljih se ohranja in se jih vključuje v zelene sisteme naselij.  

 Gozdove v bliţini naselij se lahko nameni za poselitev oziroma rekreacijo, če se s tem ekološko 

ravnovesje bistveno ne spremeni. 

 V večje sklenjene gozdne komplekse, še posebej, kjer so poudarjene socialne ali ekološke funkcije 

gozdov, posegi v prostor praviloma niso dopustni. Izjema so manjši objekti gozdarstva ali lovstva, ki 

so neobhodno potrebni za smotrno gospodarjenje z gozdom in lovno divjadjo. 

 Posegi v gozd so moţni tam, kjer ni poudarjenih socialnih in ekoloških ali proizvodnih funkcij. 

Posege v gozdni prostor je treba usmerjati v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s 

slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih površin (povratna raba kmetijskih površin). 

 Krčitve varovalnih gozdov praviloma niso dovoljene.  

 Gospodarjenje v gozdovih s posebnim namenom, kjer so posegi dovoljeni, mora biti v skladu z zanje 

določenimi reţimi. 

Varstvo gozdov pa je zagotovljeno tudi z usmeritvami za določitev namenske rabe zemljišč (33. člen) in 

sicer: 

 Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča spreminjajo na območjih, ki so se na 

podlagi analiz izkazala kot za gradnjo neustrezna zemljišča. 

 Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča spreminjajo tam, kjer je bil za to izkazan 

interes lastnikov zemljišč in je to sprejemljivo tudi z vidika prostorskega razvoja občine. 

 Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izvaja na območjih, kjer je zaradi 

racionalnega prostorskega razvoja najbolj smotrno širiti naselja (predvsem na kmetijskih zemljiščih 

znotraj naselij, na manjših območjih kmetijskih zemljišč, na katerih ni pričakovati intenzivne kmetijske 
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proizvodnje, na robovih gozdov, katerih odstranitev ne vpliva na ekološko stanje območja). Pri tem je 

treba  v največji moţni meri upoštevati kvaliteto kmetijskih zemljišč in njihov potencial za kmetijsko 

proizvodnjo.  

 Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izven območij strnjene pozidave lahko 

izvaja zaradi potreb razvoja gospodarske javne infrastrukture ter turizma in rekreacije. 

 Znotraj sklenjenih območij gozdov spremembe gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe 

poselitve niso mogoče. 

 Spreminjanje gozda v kmetijska zemljišča je moţno tam, kjer se ne bo spremenilo ekološko stanje 

gozda in kjer zaradi odstranitve gozdov ne bo prišlo do sprememb v stabilnosti tal. 

 Sprememba rabe iz gozda v kmetijska zemljišča naj se izvaja le v primerih, ko niso ogroţeni habitati 

ogroţenih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, 

prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih 

tipih (Uradni list RS, št. 112/2003)). 

11.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu je varstvo gozdov zagotovljeno s 76. členom (varstvo gozdov) v okviru poglavja III. 2. 9 

Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih 

dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 

 V varovanih gozdovih je dopustno samo vzdrţevanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki 

krepijo varovalno funkcijo gozdov v skladu s predpisi iz prejšnjega člena ter v skladu z 

gozdnogospodarskim načrtom pristojnih organov.  

 Gradnje in druge prostorske ureditve znotraj območij gozdnih rezervatov so prepovedane, razen 

vzdrţevanja poti, postavitve informativnih tabel, vzdrţevanje objektov kulturne dediščine ter izvajanje 

znanstveno-raziskovalnih del v skladu z določbami predpisov iz prejšnjega člena ter v skladu z 

gozdnogospodarskim načrtom pristojnih organov. 

V okviru podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (99. člen (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo 

in posege na gozdnih zemljiščih)) so za gozdna zemljišča določene dopustne spremljajoče dejavnosti, 

dopustna dela in druge prostorske ureditve ter drugi pogoji, ki so: 

 V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma n iso dopustni. 
Posege v gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s 
slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin.  

 Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih 
zemljišč. 

 Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega načrta opredeljene kot gozdne površine, v 

neaţuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni 

dovoljena. 

11.5 VPLIVI NA GOZD TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Širjenje območij stavbnih zemljišč na gozdna zemljišča vpliva predvsem s spremembami rabe zemljišč (iz 

gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče). Vpliv je neposreden in trajen.  

Daljinskih vplivov širjenje območij za stanovanja na gozdna zemljišča nima. Lahko pa bi skupaj z drugim i z 

OPN načrtovanimi posegi imelo kumulativni vpliv. 

11.5.1 OBMOČJA STANOVANJ 

Vse spremembe iz gozda v območja za stanovanja v obravnavane OPN obsegajo 1,3 ha. Širitve stavbnih 

zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje na gozdna zemljišča predstavljajo 0,5 ha. Pojavljajo se v naseljih 

Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Jazne, Laznica, Podlanišče in Travnik. Ostale spremembe gozdnih zemljišč 
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v stavbna za potrebe stanovanjske gradnje (0,8 ha) so nastale zaradi prilagajanja namenske rabe prostora 

dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 

Tabela 97: Spremembe gozdnih zemljišč v območja stanovanj 

EUP PIA 
celotna 

sprememba iz 
primarne rabe  

Sprememba 
iz gozda 

% spremembe  iz gozda 
od celotne spremembe 

CE-46 SSe . 2740,88 1901,44 69,37 

CE-51 SSe . 1984,77 615,61 31,02 

ČP-04 SK . 901,80 225,83 25,04 

DN-05 SS OPPN 11328,42 59,95 0,53 

DN-07 SK . 3803,79 253,27 6,66 

JZ-01 SK . 2849,47 689,29 24,19 

LZ-01 SS OPPN 3124,20 477,68 15,29 

PD-01 SK . 2148,93 145,57 6,77 

PD-03 S . 1630,87 160,93 9,87 

TR-01 SK . 2857,41 846,47 29,62 

  33370,56 5376,04  

 

Nobena izmed sprememb ne posega v varovalne gozdove, gozdne rezervate oziroma gozdove s posebnim 

pomenom.  

Spremembe gozdnih zemljišč v območja stanovanj posegajo v gozdove s poudarjenimi funkcijami le v 

segmentu lesno proizvodne funkcije. Na območjih stanovanj se takšni gozdovi v manjši meri pojavljajo le 

znotraj enote TR-01 SK. 

Na nezazidanih obstoječih stavbnih zemljiščih se po podatkih MKGP pojavlja 3,2 ha gozdnih zemljišč.   

Tabela 98: Gozd na nepozidanih stavbnih zemljiščih 

EUP PIA 
celotna 

sprememba iz 
primarne rabe  

Sprememba iz gozda 
% spremembe  iz gozda 

od celotne spremembe 

BK-01 SS OPPN 7681,93 495,05 6,44 

BK-04 SK . 6639,07 333,23 5,02 

BK-08 SS OPPN 12133,31 3007,72 24,79 

BK-09 SK . 7890,58 2765,01 35,04 

CE-09 SB . 6835,51 165,71 2,42 

CE-33 SK . 5840,27 340,55 5,83 

CE-36 SS OPPN 8235,14 487,81 5,92 

CE-57 SS . 1012,29 343,69 33,95 

ČP-03 SS . 6070,80 61,18 1,01 

DN-02 SS . 10034,15 1156,33 11,52 

GN-07 SP . 7317,53 7003,33 95,71 

GN-11 SP . 13787,20 7269,07 52,72 

LZ-01 SS OPPN 2958,45 209,54 7,08 

OR-02 SK . 5167,48 1167,66 22,60 

PD-05 SS OPPN 7663,94 285,61 3,73 

PO-01 SS OPPN 5639,34 113,77 2,02 

RE-01 SS . 2577,87 402,63 15,62 

RE-04 SK . 6989,53 175,44 2,51 

ŠB-02 SS OPPN 29227,98 274,50 0,94 

ŠB-03 SK . 8418,24 271,89 3,23 

TB-02 SK . 3834,15 588,36 15,35 

TB-03 SS OPPN 30876,99 1077,64 3,49 
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EUP PIA 
celotna 

sprememba iz 
primarne rabe  

Sprememba iz gozda 
% spremembe  iz gozda 

od celotne spremembe 

TB-04 SK . 14648,05 797,46 5,44 

ZA-04 SK . 3575,12 16,80 0,47 

ZA-07 SS OPPN 6749,65 2498,32 37,01 

ZK-01 SK . 8351,04 511,81 6,13 

ZK-02 SK . 1217,22 62,50 5,13 

  231372,82 31882,61  

Spremembe gozdnih zemljišč v območja za stanovanja predstavljajo zanemarljiv % vseh gozdnih zemljišč v 

občini (0,005%), tako da vpliv poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven. 

Območja gozdov s poudarjenimi lesno proizvodnimi funkcijami, ki se jim spreminja namensko rabo, 

predstavljajo zanemarljiv odstotek takih gozdov v občini, tako da vpliv poselitve na gozd v tem segmentu ni 

bistven. 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja za stanovanja ne vplivajo na sklenjenost gozdov, saj se pojavljajo 

izključno na gozdnih robovi. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na gozd ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. Načrtovana 

stanovanjska gradnja na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne bo vplivala. Izvedba plana ne bo 

vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih. 

Priporočila 

V smernicah ZGS je bilo ugotovljeno, da se območja varovalnih gozdov pojavljajo tudi v enoti RE-01 SS (571 

m
2
). Glede na to, da gre za obstoječe stavbno zemljišče, ter da območje ni podvrţeno erozijskemu delovanju 

oziroma plazljivosti, ter da gozd na tem območju ni sklenjen, smatramo, da sprememba namenske rabe v 

gozd ni nujna. Občini predlagamo, da Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga izvzem teh 

zemljišč iz varovalnih gozdov. 

11.5.1.1 Površine razpršene poselitve 

Vse spremembe iz gozda v območja razpršene poselitve v obravnavanem OPN obsegajo 3,34 ha. Širitve 

stavbnih zemljišč za potrebe razpršene poselitve na gozdna zemljišča predstavljajo 0,67 ha. Ostale 

spremembe gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe razpršene poselitve (2,65 ha) so nastale zaradi 

prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 

Tabela 99: Spremembe gozdnih zemljišč po veljavnem planu v območja razpršene poselitve 

EUP Velikost celotne širitve v m
2
 Sprememba v gozd v m

2
 % od celotne širitve 

A 22 687,23 56,86 8,27 

A 28 1278,25 25,48 1,99 

A 32 2269,59 1795,21 79,10 

A 84 2437,25 17,57 0,72 

A 87 1329,95 53,94 4,06 

A 141 1371,98 21,68 1,58 

A 142 3729,81 353,00 9,46 

A 146 2131,05 76,52 3,59 

A 151 2850,86 54,80 1,92 

A 209 1221,14 1103,86 90,40 

A 264 1811,61 1280,12 70,66 

A 284 1627,29 100,58 6,18 

A 295 3147,63 54,46 1,73 
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EUP Velikost celotne širitve v m
2
 Sprememba v gozd v m

2
 % od celotne širitve 

A 312 801,35 523,43 65,32 

A 362 1488,48 177,59 11,93 

A 364 2699,16 911,04 33,75 

A 370 531,67 81,84 15,39 

  6687,98  

 

Nobena izmed sprememb ne posega v gozdne rezervate oziroma gozdove s posebnim pomenom. V 

varovalne gozdove sega 0,3 ha stavbnih zemljišč razpršene gradnje. Vzroke za to gre iskati predvsem v 

zamiku zemljiškega katastra ter prilagoditvam dejanskemu stanju. Kljub temu, da v skladu s 75. členom 

Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04) določeno, da morajo biti v prostorskih načrtih 

občine na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, določena namenska raba območje gozdov, 

menimo, da v primeru poseganja območij razpršene poselitve na varovalne gozdove spreminjanje namenske 

rabe v gozd ni potrebno.  

Tabela 100: Območja razpršene poselitve v območjih varovalnih gozdov 

EUP 

Sprememba 
varovalnega 
gozda 

Dejanska 
raba  Velikost m

2
 % 

A 17 298,70 1300 192,27 64,37 

 2000 106,43 35,63 

 3000 0,00 0,00 

A 31 363,14 1300 142,61 39,27 

 2000 74,49 20,51 

 3000 146,04 40,22 

A 51 40,10 1222 0,06 0,15 

 2000 40,04 99,85 

A 53 168,60 1300 0,09 0,05 

 2000 157,32 93,31 

 3000 11,19 6,64 

A 63 8,64 1300 8,64 100,00 

A 107 317,32 2000 242,16 76,31 

 3000 75,16 23,69 

A 112 39,14 1300 7,13 18,22 

 3000 32,01 81,78 

A 142 635,62 1300 310,96 48,92 

 2000 289,59 45,56 

 3000 35,07 5,52 

A 151 292,26 1300 292,12 99,95 

 3000 0,15 0,05 

A 257 20,12 2000 13,44 66,78 

 3000 6,68 33,22 

A 281 162,80 2000 162,80 100,00 

A 325 626,21 1222 430,84 68,80 

 1300 55,80 8,91 

 2000 130,09 20,77 

 3000 9,48 1,51 

 2972,67  2972,67  

Spremembe gozdnih zemljišč v območja razpršene poselitve posegajo v gozdove s poudarjenimi funkcijami 

le v segmentu lesno proizvodne funkcije (0,98 ha), funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (0,24 ha) 

ter higiensko zdravstvene funkcije (0,16 ha).  
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Spremembe gozdnih zemljišč v območja razpršene poselitve predstavljajo zanemarljiv % vseh gozdnih 

zemljišč v občini, tako da vpliv razpršene poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven. 

Območja gozdov s poudarjenimi lesno proizvodnimi funkcijami, ki se jim spreminja namensko rabo, 

predstavljajo zanemarljiv odstotek takih gozdov v občini, tako da vpliv razpršene poselitve na gozd v tem 

segmentu ni bistven. 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja razpršene poselitve ne vplivajo na sklenjenost gozdov, saj se 

pojavljajo izključno na gozdnih robovih. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razpršene poselitve na gozd ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. Načrtovana 

razpršena poselitev na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne bo vplivala. Izvedba plana ne bo 

vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje se biotske raznovrstnosti v gozdovih. 

11.5.2 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja centralnih dejavnosti predstavlja v odnosu do vseh gozdnih zemljišč 

v občini zanemarljivo majhno spremembo, tako da vpliv poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven. 

Nezazidana stavbna zemljišča v območjih centralnih dejavnosti ne segajo na posegajo na gozdna zemljišča 

opredeljena po dejanski rabi kmetijskih zemljišč. 

Območja centralnih dejavnosti ne posegajo v varovalne gozdove oziroma gozdne rezervate.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja centralnih dejavnosti na gozd ocenjujemo z oceno A – ni vpliva 

oziroma je pozitiven vpliv. Območja centralnih dejavnosti na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne 

bo vplivala. Izvedba plana ne bo vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje 

biotske raznovrstnosti v gozdovih. 

11.5.3 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 

Vse spremembe iz gozda v območja proizvodnih dejavnosti v obravnavanem OPN obsegajo 1,4 ha. Širitve 

stavbnih zemljišč za potrebe razvoja proizvodnih dejavnosti na gozdna zemljišča predstavljajo 1,3 ha. Ostale 

spremembe gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe stanovanjske gradnje (0,1 ha) so nastale zaradi 

prilagajanja namenske rabe prostora dejanskemu stanju oziroma usklajevanja z zemljiškim katastrom. 

Spremembe iz gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja proizvodnih dejavnosti se pojavljajo v enotah 

PC-04 IG (12570 m
2
) ter RC-09 IK (708 m

2
). Spremembe ne posegajo v območja varovalnih gozdov in 

gozdnih rezervatov. Del gozda v enoti PC-04 IG (8663 m
2
) ima na prvi stopnji poudarjene lesnoproizvodne 

funkcije. 

Na nezazidanih obstoječih območjih proizvodnih dejavnosti se gozd skorajda ne pojavlja. Pojavlja se le v 

enoti PC-04 IG, vendar v minimalnem obsegu (1784 m
2
). 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja proizvodnih dejavnosti predstavljajo zanemarljiv % vseh gozdnih 

zemljišč v občini, tako da vpliv poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven. 

Območja gozdov s poudarjenimi lesno proizvodnimi funkcijami, ki se jim spreminja namensko rabo, 

predstavljajo zanemarljiv odstotek takih gozdov v občini, tako da vpliv razvoja proizvodnih dejavnosti na 

gozd v tem segmentu ni bistven. 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja proizvodnih dejavnosti ne vplivajo na sklenjenost gozdov, saj se 

pojavljajo izključno na gozdnih robovih. 
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Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja območij proizvodnih dejavnosti na gozd ocenjujemo z oceno A – ni 

vpliva. Načrtovana območja proizvodnih dejavnosti na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne bo 

vplivala. Izvedba plana ne bo vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje se 

biotske raznovrstnosti v gozdovih. 

11.5.4 POSEBNA OBMOČJA 

Spremembe gozdnih zemljišč v posebna območja predstavljajo 2,92 ha. Vsa območja segajo v robne dele 

gozda in ne bodo vplivale na sklenjenost ali dostopnost gozdov. Nobena izmed širitev ne posega na 

območje varovalnih gozdov ali drugih gozdov s posebnim namenom, prav tako ne posega na območja 

gozdov s poudarjenimi funkcijami. V odnosu do vseh gozdnih zemljišč v občini predstavljajo zanemarljivo 

majhno spremembo (0,03 %), tako da vpliv na gozd v tem segmentu ni bistven. V spodnji tabeli so prikazane 

samo tiste širitve, ki predstavljajo sklenjeno površino gozdnih zemljišč na območju spremembe. 

Tabela 101: Širitve za potrebe posebnih območij, ki posegajo na območja gozda 

EUP površina 

CE-29 BT 647,12 

CE-42 B 646,09 

DN-15 BT 1338,94 

GN-02 BT 416,39 

GN-03 BT 1674,74 

SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 1457,92 

SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) 14215,93 

RC-01 BT 1274,49 

 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na gozd ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. Načrtovan 

razvoj posebnih območij na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne bo vplival. Izvedba plana ne bo 

vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih. 

11.5.5 OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja zelenih površin predstavljajo 20,3 ha. Posamezna območja segajo 

v robne dele gozda in ne bodo vplivala na sklenjenost ali dostopnost gozdov. 

Nobena izmed širitev ne posega na območje varovalnih gozdov ali drugih gozdov s posebnim namenom. 

Na območja gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo na prvi stopnji delno segajo enote CE-37 ZSi, del 

SC-02 K (prej GN-15 ZS) in GN-22 ZS. Enota CE-37 ZSi predstavlja minimalen poseg na območje gozda 

(0,03 % območja gozdov z lesnopredelovalno funkcijo na 1. stopnji). Del enote SC-02 K (prej GN-15 ZS) 

pomeni minimalno krčitev gozda (0,1 % območja gozdov z lesnopredelovalno funkcijo na 1. stopnji). Enota 

GN-22 ZS dejansko ne sega na območje gozdov. 

V odnosu do vseh gozdnih zemljišč v občini predstavljajo zanemarljivo majhno spremembo (0,22 %), tako da 

vpliv poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven. V spodnji tabeli so prikazane samo tiste širitve, ki 

posegajo v sklenjeno površino gozdnih zemljišč na območju spremembe. 
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Tabela 102: Širitve za potrebe območij zelenih površin, ki posegajo na območja sklenjenega gozda 

EUP POVRŠINA (m2) OPIS 

CE-37 ZSi 10195,70 Športna površina z igrišči 

del SC-02 K (prej GN-15 ZS) 165690,97 
Območje smučarskih površin namenjenih smučarskim progam in 
ostali smučarski infrastrukturi 

SC-08 ZS (stara enotaj GN-19 ZS) 6110,87 Zeleni pas med smučarskimi progami 

SC-04 ZS (stara enota GN-20 ZS) 13051,90 Območja za športna igrišča 

 

Dejansko ne gre za posege na sklenjen gozd, ampak za posege na območjih, kjer je dejavnost ţe obstoječa. 

Območja gozdov znotraj enot na območju smučišča (stare enote GN-05 ZS, GN-14 ZD, GN-16 ZD, GN-17 

ZD in GN-18 ZD) so bila na podlagi smernic ustrezno izvzeta, ostale širitve pa predstavljajo predvsem 

manjše širitve smučarskih prog.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja območij zelenih površin na gozd tako ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Načrtovan razvoj zelenih površin na obseg gozdov in ohranjanje njihovih funkcij ne bo vplival. 

Izvedba plana ne bo bistveno vplivala na sklenjenost gozdov, prav tako ne bo vplivala na ohranjanje biotske 

raznovrstnosti v gozdovih. 

Priporočila 

Skladno s 45. členom Zavoda za gozdove bi bilo smiselno gozdove na območju smučišča Črni vrh (v 

osnutku enote GN-05 ZS, GN-14 ZD, GN-16 ZD, GN-17 ZD in GN-18 ZD), razglasiti za gozd s posebnim 

namenom lokalnega pomena z občinskim odlokom, ki bi določil tudi način gospodarjenja, rabe in poseganja 

v te gozdove tako, da  bi se ohranil pomen teh gozdov in se zagotovil skladen razvoj tega rekreacijskega 

območja. 

11.5.6 OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Širitve območij prometne infrastrukture ne posegajo v gozdna zemljišča.  

11.5.7 OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

Vse spremembe iz gozda v območja elektroenergetske infrastrukture znašajo 0,20 ha. Ponekod gre za 

prilagoditev namenske rabe dejanskemu stanju, tako da dejanske spremembe iz gozda predstavljajo 0,1 ha. 

Tabela 103: Spremembe iz gozda v območja elektroenergetske infrastrukture 

EUP sprememba iz G [m²] poseg na varovana območja gozda 

DN-09 E 538,64 ne 

DN-12 E 76,51 ne 

JG-03 E 343,29 ne 

 

Posegi namenjeni izgradnji elektroenergetske infrastrukture na območja gozda so majhni in ne posegajo v 

varovalne gozdove ali druge gozdove s posebnim namenom.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni vpliv širitve elektroenergetskega omreţja na gozd ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. Širitev 

območij elektroenergetske infrastrukture ne bo vplivala površino gozdov v občini, na njihovo sklenjenost ali 

dostopnost. Biotska raznovrstnost se ne bo spremenila. 
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11.5.8 OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

Spremembe iz gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe razvoja okoljske infrastrukture v občini 

znašajo 1,59 ha in se pojavljajo na območjih PL-02 O, TB-05 O in CE-53 O.  

Nezazidano stavbno zemljišče GN-13 O po dejanski rabi tal skoraj v celoti posega na gozdna zemljišča. 

Širitve in nezazidana stavbna zemljišča območij okoljske infrastrukture ne posegajo varovalne gozdove, 

gozdne rezervate ali druge gozdove s posebnim namenom.  

Spremembe gozdnih zemljišč v območja namenjena okoljski infrastrukturi predstavljajo zanemarljiv odstotek 

(0,02 %) vseh gozdnih zemljišč v občini, tako da vpliv okoljske infrastrukture na gozd v tem segmentu ni 

bistven. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni vpliv območij okoljske infrastrukture na gozd ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. Posegi na 

območja gozdov so majhni in ne bodo imeli vpliva na sklenjenost in biotsko raznovrstnost gozdov ter na 

funkcije gozda. 

11.5.9 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

Spremembe gozdnih zemljišč v območja mineralnih surovin predstavljajo 0,3 ha. Območja sega v robni dele 

gozda in ne bo vplivala na sklenjenost gozdov. Nobena izmed širitev ne posega na območje varovalnih 

gozdov ali drugih gozdov s posebnim namenom, prav tako ne posega na območja gozdov s poudarjenimi 

funkcijami na prvi stopnji.  

 V odnosu do vseh gozdnih zemljišč v občini zanemarljivo majhno spremembo (0,004 %), tako da vpliv 

poselitve na gozd v tem segmentu ni bistven.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv razvoja območij mineralnih surovin na gozd tako ocenjujemo z oceno A– vpliva 

ni oziroma je pozitiven. Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na obseg gozdov in 

ohranjanje njihovih funkcij. Vsi gozdovi se ohranjajo v svojem obsegu in svoji funkciji, izvedba plana ne 

vpliva na sklenjenost gozdov, stanje gozdov pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

11.5.10 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

V OPN sta predvideni tudi dve krčitvi gozda z namenom vzpostavitve kmetijskih zemljišč - OT-07 K2 v 

velikosti 1,4 ha ter OT-08 K2 v velikosti 1,8 ha. Predlagani krčitvi ne posegata v območje varovalnih gozdov 

oziroma gozdnih rezervatov. Vsako od območij leţi na robu večje sklenjene površine gozda, ki je nastal z 

zaraščanjem kmetijskih površin zaradi opuščanja rabe, zato ocenjujemo, da ne predstavljajo pomembnih 

vplivov na sklenjenost območij.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vplive kmetijstva na gozd ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

11.6 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA GOZD 

11.6.1 OCENA VPLIVOV OPN NA GOZD 

Vpliv OPN na gozd ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven.  

Ocena vplivov izvedbe plana na gozd po posameznih namenskih rabah: 

dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 
daljinski vpliv 
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dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 
daljinski vpliv 

območja stanovanj A A 

območja razpršene poselitve A A 

območja centralnih dejavnosti A A 

območja proizvodnih dejavnosti A A 

posebna območja B A 

območja zelenih površin B A 

območja prometne infrastrukture A A 

območja elektroenergetske infrastrukture A A 

območja okoljske infrastrukture A A 

območja mineralnih surovin A A 

območja kmetijskih zemljišč A A 

SKUPNA OCENA B A 

 

Vse dejavnosti, katerih širitve posegajo na gozdna zemljišča, lahko skupaj povzročajo tudi kumulativne 

vplive na gozd. Spremembe gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja vseh dejavnosti predstavljajo 

nekaj več kot 27 ha, kar predstavlja 0,31 % vseh gozdnih zemljišč v občini, kar pa ni taka sprememba, da bi 

lahko bistveno vplivala na sklenjenost gozdov oziroma ohranjanje njihovih funkcij. 

Kumulativne vplive z OPN načrtovanih dejavnosti na gozd ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

11.6.2 PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA GOZDOV 

OBMOČJA STANOVANJ 

1. V smernicah ZGS je bilo ugotovljeno, da se območja varovalnih gozdov pojavljajo tudi v enoti RE-01 SS (571 m
2
). Glede na to, 

da gre za obstoječe stavbno zemljišče, ter da območje ni podvrţeno erozijskemu delovanju oziroma plazljivosti, ter da gozd na 

tem območju ni sklenjen, smatramo, da sprememba namenske rabe v gozd ni nujna. Občini predlagamo, da Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga izvzem teh zemljišč iz varovalnih gozdov. 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

2. Skladno s 45. členom Zavoda za gozdove bi bilo smiselno gozdove na območju smučišča Črni vrh (v osnutku enote GN-05 ZS, 

GN-14 ZD, GN-16 ZD, GN-17 ZD in GN-18 ZD), razglasiti za gozd s posebnim namenom lokalnega pomena z občinskim 

odlokom, ki bi določil tudi način gospodarjenja, rabe in poseganja v te gozdove tako, da  bi se ohranil pomen teh gozdov in se 

zagotovil skladen razvoj tega rekreacijskega območja. 

 

11.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje gozda poleg zagotavljati spremljanje naslednjih 

kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 Površina in deleţ gozdov 

 Površina in deleţ sklenjenih gozdov 

 Površina in deleţ gozdnih rezervatov 

 Površina in deleţ varovalnih gozdov 

 Površina in deleţ gozdov s podarjenimi ekološkimi, socialnimi in proizvodnimi funkcijami gozdov na 

1. stopnji 

 Površina in deleţ poškodovanih gozdov 

 Površina sprememb gozdnih zemljišč v stavbna zemljjišča 
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Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Omilitveni ukrepi za področje gozda so vezani na izdajo gradbenih dovoljenj. Nadzor nad njihovim 

upoštevanjem se izvaja v skladu z zakonodajo. 
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12. VODE 

12.1 OPIS STANJA 

Površinske vode   

Večina Cerkljanskega in del Rovtarskega hribovja sodi v porečje Idrijce in Jadransko povodje.  

Vode tečejo po številnih dolinah in grapah, planote pa so brez površinskih vod ali zgolj s posameznimi izviri 

in potočki. Pomembnejši vodotoki na območju občine so poleg Cerknice in Idrijce še Zapoška, 

Zaganjalščica, Luknjica, Zmrzla, Oresovka, Hobovščica, Trševka, Črna in Čerinščica. 

Glede na kategorizacijo vodotokov po morfološkem značaju se večina površinskih voda uvršča v prvi in drugi 

razred. V ta razred spada tudi reka Idrijca (delno naravni vodotoki). Najbolj spremenjen je tok Cerknice 

zaradi poselitvenega območja, kjer je struga delno spremenjena in sodi v 2-3. in celo 3. razred (tehnično 

urejen vodotok). Del Cerknice znotraj naselja Cerkno se uvršča v 3.-4. razred (delno togo urejeni vodotoki), 

kar predstavlja največje spremembe v strugi vodotoka. 

Raba prostora na priobalnih zemljiščih 

Vodna zemljišča, ki so predmet obravnave v okoljskem poročilu, so povzeta iz OPN, le ta pa so določena na 

podlagi podatkov o dejanski rabi kmetijskih zemljišč MKGP. V posameznih odsekih smo si pomagali z DOF. 

Drugih podatkov o vodnih zemljiščih zaenkrat ni na razpolago. 

Na priobalnih zemljiščih kot dejanska raba prostora prevladuje gozd (65,54%), sledijo pa pozidana in 

sorodna zemljišča (11,29%), drevesa in grmičevje (11,01%) ter trajni travniki (10,66%). 

Tabela 104: Raba prostora na priobalnih zemljiščih 

raba prostora velikost v m2 odstotek 

njiva 40,63 0,01 

esktenzivni oziroma travniški sadovnjak 1740,58 0,41 

trajni travnik 44781,98 10,66 

kmetijsko zemlišče v zaraščanju 3674,31 0,87 

drevesa in grmičevje 46248,16 11,01 

gozd 275422,43 65,54 

pozidano in sorodno zemljišče 47439,71 11,29 

odprto zemljišče brez ali z nepomembnim površinskim pokrovom 876,27 0,21 

skupaj 420224,07 100,00 

 

Podzemne vode  

Poglavje je povzeto po Poročilu o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letu 2006 (ARSO). 

Osnovna prostorska enota, v kateri se nahaja neko vodno telo podzemne vode (v nadaljevanju vodnotelo), je 

vodonosnik, tako kot izhaja iz njegove osnovne definicije: 

 vodonosnik je geološka plast z dovolj veliko poroznostjo in prepustnostjo, v kateri je moţen pomemben 

tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode, 

 podzemna voda, ki se nahaja v vodonosniku ali več vodonosnikih, predstavlja neko maso ali prostornino 

vode, ki jo lahko uporabljamo za različne namene, 

 vodonosni sistem je ozemlje z geološko zgradbo, v kateri nastopata vsaj dva različna vodonosnika, z ali 

brez medsebojne hidravlične povezave, 
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 vodno telo podzemne vode je razločna prostornina podzemne vode v vodonosniku ali več vodonosnikih. 

Vodna telesa v Sloveniji so bila določena leta 2005 s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemne vode 

(Ur. l. RS, št 63/2005). Celotno površje Slovenije je razdeljeno na 21 vodnih teles (Pravilnik, Priloga 1), ki jih 

sestavljajo vodonosniki na različnih globinah pod površjem, opisani v Prilogi 2 istega Pravilnika. Pri tem je 

treba poudariti, da so vodna telesa lahko sestavljena tako iz pomembnejših vodonosnikov z večjo 

izdatnostjo, kot tudi iz manjših vodonosnikov, ki za uporabo podzemne vode nimajo večjega pomena. Del 

vodnih teles pa lahko predstavljajo tudi slabše prepustni litološki sloji, kjer so količine podzemne vode 

zanemarljive. 

Večino območja občine Cerkno sodi v območje vodnega telesa podzemne vode Goriška Brda in Trnovsko – 

banjška planota. Severozahodni del občine sodi v vodno telo Julijske Alpe v porečju Soče, vzhodni del pa v 

vodno telo Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. 

Tabela 105: Povezava med vodnimi telesi podzemne vode, vodonosnimi sistemi ter aluvialnimi 

vodonosniki 

Šifra 
 

Vodno telo 
podzemne vode 

Vodonosni sistem Vodonosnik 
 

6021 
 

Goriška Brda in 
Trnovsko-Banjška 
planota 
 

Območje Vipave in 
Ajdovščine, Vrtojbensko 
polje 

Soška in Vipavska 
dolina 

 

Vodno telo Julijske Alpe v porečju Soče 

Vodno telo Julijske Alpe v porečju Soče se nahaja v hribovitem, močno nagubanem območju. Razširjeno je 

na ozemlju porečja reke Soče do Tolmina na zahodnem delu Slovenije. Površina tega območja je 818,0 

km2. Njegova največja dolţina je pribliţno 49,0 km, največja širina pa pribliţno 29,0 km. 

Na območju vodnega telesa Julijske Alpe v porečju Soče prevladujejo karbonatne, apnenčaste in dolomitne 

kamnine ter flišne plasti mezozoiske do terciarne starosti. Kamnine karbonatne sestave so kraško porozne in 

zelo ter malo zakrasele. Tretji najpomembnejši deleţ vrhnjih plasti predstavljajo kvartarni nanosi v dolinah 

rek in strmih pobočjih z medzrnsko poroznostjo ter preteţno karbonatno sestavo. 

Vodno telo se nahaja v dveh tipičnih vodonosnikih. Prvi vodonosnik v apnencu in dolomitu je mezozoiske 

starosti. Je dobro zakrasel kraški in razpoklinski vodonosnik, ki je obširen in lokalen, nizko do visoko izdaten. 

V njem se glede na celotno vodno telo nahaja najpomembnejša, izrazito prevladujoča količina podzemne 

vode. Ta se drenira v številne izvire, površinski tokovi v grapah in dolinah pa praviloma predstavljajo 

drenaţne hidravlične meje. Manjši tokovi na planotah lahko ponikajo v kraška tla in lokalno napajajo kraške 

vodonosnike. 

Drugi vodonosnik kvartarne starosti sestavljajo prod, grušč in morene. Je medzrnski, lokalen ali nezvezno 

izdaten vodonosnik, ali obširen, vendar nizko do srednje izdaten. Drugi vodonosnik je povsod, kjer je v 

neposrednem stiku s prvim vodonosnikom, tudi v hidravlični povezavi z njim in se iz njega napaja s 

podzemnimi dotoki. 

Značilni koeficient prepustnosti prvega vodonosnika je 1*10-6 m/s, značilna debelina njegovega omočenega 

dela je več kot 200 m. Značilni koeficient prepustnosti drugega vodonosnika se giblje med 1*10-4 m/s in 

1*10-3 m/s, značilna debelina njegovega omočenega dela je 10 m. 

Vodno telo je zelo visoko do izredno visoko ranljivo. 

Površina vodnega telesa je obremenjena z linijskimi in razpršenimi viri onesnaţenja (gostota cest 233 

m/km2, gostota ţeleznic 27 m/km2, kmetijske površine 11,1 %, urbana območja 0,2 %) ter točkovnimi viri 

onesnaţevanja (6 izpustov). 
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Razpršeni viri onesnaţevanja zavzemajo 11,3 % površine vodnega telesa. Glede na navedeni odstotek se 

ocenjuje, da so pričakovane obremenitve vodnega telesa zanemarljive. 

Na vodnem telesu je določenih 12 vodonosnih sistemov: Nadiţa, Bovec–Kobarid, Kanin, Koritnica do 

Bavščice, Bavščica–Vršič, Polovnik–Krn–Trenta, Stol–Srpenica–Ţaga, Breginj–Robidišče, Desni breg Soče 

med Kobaridom in Tolminom, Območje Aborne, Dreţnica–Bogatin–Tolmin, Območje Bače. V občino Cerkno 

segata vodonosna sistema Območje Bače ter Sora. 

Edino merilno mesto na vodnem telesu je merilno mesto Zadlaščica v občini Tolmin. Aritmetične srednje 

vrednosti (AM) vseh parametrov podzemne vode v izviru Zadlaščica so bile veliko niţje od standardov 

kakovosti (SK). Kakovost podzemne vode na tem merilnem mestu je bila po zahtevah 6. člena Uredbe o 

standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/2005) ustrezna. 

V letu 2006 Inštitut za varovanje zdravja RS v okviru monitoringa pitne vode ni ugotovil nobenega 

neskladnega vzorca pitne vode, ki se črpa iz obravnavanega vodnega telesa. 

Vodno telo Goriška Brda in Trnovsko – Banjška planota 

Vodno telo Goriška Brda in Trnovsko - Banjška planota je razširjeno na ozemlju porečij Idrijce, Vipave in 

Soče od Mosta na Soči do Nove Gorice, na zahodnem delu Slovenije. Površina tega območja je 1.443,0 

km
2
. Njegova največja dolţina je pribliţno 58,0 km, največja širina pa pribliţno 41,0 km. 

Na območju vodnega telesa Goriška Brda in Trnovsko - Banjška planota so na površju značilne mezozoiske 

do terciarne flišne kamnine silikatne in karbonatne sestave z razpoklinsko poroznostjo ter karbonatne, malo 

in zelo zakrasele kamnine. 

Vodno telo se nahaja v štirih tipičnih vodonosnikih. Prvi, kraški, zelo do malo zakraseli vodonosnik Trnovsko-

Banjške planote z vloţki terigenih kamnin, je mezozoiske in delno terciarne starosti. Vodonosnik je lokalen 

ali nezvezno izdaten ali obširen, nizko do srednje izdaten. Drugi, malo zakraseli kraški in razpoklinski 

vodonosnik mezozoiske starosti, se nahaja v dolomitu in dolomitu z roţencem. Je obširen in visoko do 

srednje izdaten. Tretji, medzrnski vodonosnik v prodno peščenih zasipih Soče, Vipave in drugih rek, je 

kvartarne starosti. Vodonosnik je lokalen ali nezvezno izdaten ali obširen, nizke do srednje izdatnosti. Četrti, 

razpoklinski vodonosnik v flišnih plasteh, je mezozoiske do terciarne starosti. Je manjši vodonosnik z 

lokalnimi in omejenimi viri pitne vode. Najpomembnejša in izrazito prevladujoča količina vodnega telesa se 

nahaja v prvem in drugem vodonosniku. Drugi vodonosnik je povsod, kjer je v neposrednem stiku s prvim 

vodonosnikom, tudi v hidravlični povezavi z njim in se iz njega napaja s podzemnimi dotoki. Hidravlična meja 

med tretjim in četrtim vodonosnikom je izrazita sprememba v prepustnosti in deluje praktično kot 

neprepustna meja. 

Značilni koeficient prepustnosti prvega vodonosnika je med 1*10-7 m/s in 1*10-5 m/s, značilna debelina 

njegovega omočenega dela je več kot 100 m. Značilni koeficient prepustnosti drugega vodonosnika je med 

1*10-7 in 1*10-5 m/s, značilna debelina njegovega omočenega dela je več kot 400 m. Značilni koeficient 

prepustnosti tretjega vodonosnika je med 1*10-6 in 1*10-3 m/s, značilna debelina njegovega omočenega 

dela pa je več kot 10 m. Značilni koeficient prepustnosti četrtega vodonosnika je med 3*10-7 in 1*10-6 m/s, 

značilna debelina njegovega omočenega dela pa je več kot 50 m. 

Vodno telo je visoko ranljivo. 

Površina vodnega telesa je obremenjena z linijskimi in razpršenimi viri onesnaţenja (gostota cest 350 

m/km
2
, gostota ţeleznic 48 m/km

2
, kmetijske površine 26,1 %, urbana območja 1,5 %) ter točkovnimi viri 

onesnaţevanja (2 industrijski odlagališči, 3 komunalna odlagališča, 35 izpustov, 15 IPPC zavezancev). 

Razpršeni viri onesnaţevanja zavzemajo 27,6 % površine vodnega telesa. Glede na navedeni odstotek se 

ocenjuje, da so pričakovane obremenitve vodnega telesa majhne do zanemarljive. 
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Na vodnem telesu je določenih 11 vodonosnih sistemov: Banjščica–Trnovski gozd, Desni breg Soče med 

Tolminom in Gorico, Idrija, Idrija–Brda, Vrtojbensko polje, Spodnji del Vipavske doline, Območje Vipave in 

Ajdovščine, Vipavska dolina, Hrušica–Nanos, Območje Idrijce, globoki vodonosnik Cerkno. V občino Cerkno 

segata vodonosni sistem območje Idrijce ter globoki vodonosnik Cerkno. 

Merilno mesto na območju Idrijce je Podroteja v občini Idrija. Izvir Podroteja je vir pitne vode za Idrijo in 

okolico. Vsebnosti magnezija (AM 16,0 mg/L) so stalno nekoliko višje od ocenjene meje naravnega ozadja. 

Vira nekoliko višje koncentracije magnezija zaradi nezadostnih podatkov ni mogoče pripisati vplivu 

človekove dejavnosti. 

V letu 2006 Inštitut za varovanje zdravja RS ni ugotovil nobenega neskladnega vzorca pitne vode, ki se črpa 

iz vodnega telesa. 

Vodno telo Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje 

Kemijsko stanje je bilo določeno za vodna telesa podzemne vode (v nadaljevanju vodno telo), kjer je bila 

pokritost z mreţo merilnih mest večja od 10 %. Pri niţji pokritosti je bila ocena kemijskega stanja dana samo 

za vodna telesa, kjer so primerljive naravne danosti in stopnja pritiskov, v nasprotnem primeru določitev 

oziroma ocena ni bila moţna. Na območju Cerkljanskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja merilnih 

mest ni bilo, zato tudi ocena kemijskega stanja ni bila podana. Ocena kemijskega stanja voda 

obravnavanega vodnega telesa pa je podana v Poročilu o kemijskem stanju podzemne vode v letu 2008 

(ARSO) in sicer kot dobra.  

Za vodno telo Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje v omenjenem poročilu ni opisa. 

Oskrba s pitno vodo 

Deleţ prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe s pitno vodo 

Občina ima dokaj dobro urejeno vodovodno oskrbo, sploh glede na geografske moţnosti. Probleme z oskrbo 

z vodo imajo le nekatera naselja: Šebrelje, Zakriţ in Dolenji Novaki (697 prebivalcev oziroma 14,6% 

(www.stat.si, 2009/H2)). Tu vodni viri predvsem v sušnem obdobju ne zagotavljajo zadostnih količin vode. 

Problematična je tudi oskrba naselij, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vaških vodotokov, katerih kvaliteta ni 

kontrolirana. Gre za območja naselij Gorenji in Dolenji Novaki, Poljane in Police (528 prebivalcev oziroma 

11% (www.stat.si, 2009/H2)). Poleg tega se iz lastnih zajetij oskrbujejo še posamezni zaselki večjih naselij. 

Po podatkih operativnega programa oskrbe s pitno vodo tako kar 28,6 % prebivalcev občine Cerkno ni 

priključena na javni vodovodni sistem.  

Število onesnaţenih vodnih virov 

Probleme s kvaliteto vodnega vira pa ima tudi zaselek Bukovega – Laharn (4 enodruţinske stanovanjske 

hiše). 

Varstvo virov pitne vode 

Na območju občine je kar 74 vodnih zajetij.  

Na podlagi Odloka o varstvu virov pitne vode Ur. l. RS, št. 25/89 (bivša občina Idrija) so določena varstvena 

območja in ukrepi za zavarovanje naslednjih vodnih zajetij vodovodov v Občini Cerkno: 

- zajetje pod Urlekom, 

- zajetje za vodooskrbo sedeţnice Črni vrh nad Cerknim, 

- zajetje na črnem vrhu. 

V skladu s tem odlokom se zajetja zavarujejo z: 

- vplivnim varstvenim območjem (4. cona) z blagim reţimom varovanja,  

http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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- širšim varstvenim območjem – vplivna vodovarstvena cona (3. cona) s sanitarnim reţimom varovanja, 

- oţjim varstvenim pasom – zunanja vodovarstvena cona (2. cona) s strogim reţimom varovanja in 

- najoţjim varstvenim območjem (cona 1.a – območje zajetja) z najstroţjim reţimom varovanja. 

Na vplivnem varstvenem območju je prepovedano: 

- odlagati nevarne, industrijske in komunalne odpadke na neurejena odlagališča ter nevarne in industrijske 

odpadke tudi na urejena odlagališča. 

- graditi skladišča in cevovode lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin, brez zavarovanja pred 

pronicanjem , oziroma s skupno prostornino nad 200 m³, 

- prevaţati naftne derivate in nevarne tekočine brez varstva, 

- pronikanje nevarnih snovi, 

Obvezno je opremljati stanovanjske in druge objekte z urejenimi sanitarijami in nepropustno kanalizacijo. 

Na širšem varstvenem območju je prepovedano: 

- gradbeni posegi v teren, ki imajo za posledico zmanjšanje naravne infiltracije, 

- izkop v peskokopih in rudarska dela pod gladino podzemne vode, 

- gradnja nezavarovanih skladišč lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin in zavarovanih s 

skupno prostornino nad 100 m³. Pri manjših je obvezna 2. stopnja zaščite cistern. 

- odlaganje komunalnih odpadkov na urejena odlagališča s površino 1 ha. 

- uporabo biocidov, herbicidov in pesticidov. 

Obvezno je za vse gradbene posege pridobiti hidrogeološko mnenje. 

Na oţjem varstvenem območju je prepovedano:  

- stanovanjska, industrijska in druga nova gradnja, 

- zemeljska gradbena dela, 

- škropljenje in gnojenje, 

- gradnja nezavarovanih skladišč za naftne derivate in nevarne tekočine ter zavarovanih skladišč s skupno 

površino nad 50 m². Pri manjših je obvezna prva stopnja zaščite cistern. 

- odlaganje vsakršnih odpadkov, 

- gradnja novih pokopališč, 

- sečnja gozda na golosek. 

Na najoţjem varstvenem pasu je dovoljena le dejavnost, ki sluţi oskrbi s pitno vodo. 

Območja okrog zajetij morajo biti v uporabi upravljavcev vodovoda in morajo biti po predpisih ograjena in 

označena. 

 ODLOK o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode 56/93 – bivša občina Idrija 

Na podlagi Odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 41/99), so določena varstvena 

območja in ukrepi za zavarovanje naslednjih vodnih zajetij vodovodov v Občini Cerkno: 

 vodovod Cerkno (izvir Malnarca, izvir Mrzle grape, kaptaţna vrtina RJ1/94), 

 vodovod Čeplez (izvir Bele vode), 

 vodovod Planina (izviri Stromec) in vodovod Podlanišče – Kladje (izvir Toncov Laz), 

 vodovod Otaleţ (izviri Prsejle, Stromc in Selakovo zajetje), 

 vodovod Šebrelje (izviri na Šebreljskem vrhu, kaptaţna vrtina Pšenk 1/95), 

 vodovod Jazne (zajetje Mrzlica). 

Na podlagi Odloka o dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 65/00), so 

določena varstvena območja in ukrepi za zavarovanje naslednjih vodnih zajetij vodovodov v Občini Cerkno: 
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 vodovod Zakriţ (zajetji Jergašca, Zavinc) 

 vodovod Lazec (Zajetje Klance, Zajetje V Lazu, Lazec 3, Lazec 4) 

 vodovod Pluţnje (Zajetje Zatrep) 

 vodovod D. Novaki (Zajetje V Trebuš (D. Nov. 1), Zajetje D. Nov. 2, V Lazu 1, V Lazu 2) 

 vodovod Labinje (zajetje Kladnica). 

Na podlagi Odloka o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 14/02), so 

določena varstvena območja in ukrepi za zavarovanje naslednjih vodnih zajetij vodovodov v Občini Cerkno: 

 vodovod Zakojca (Zajetje Smokov rovt 1, Zajetje Smokov rovt 2, Zajetje nad Krivcem). 

 vodovod Trebenče (Zajetje Gradiše 1, Zajetje Gradiše 2, Zajetje Gradiše 3). 

 vodovod Poče (Zajetje V Ulcah). 

 vodovod Police (Zajetje V studencih, Zajetje Pod Dobcem 1, Pod Dobcem 2). 

 vodovod Poljane (Zajetje Povšetova grapa 1, Povšetova grapa 2). 

 vodovod Podlanišče-Kladje (izvir Slamovški graben). 

Na podlagi Odloka o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 55/02), so 

določena varstvena območja in ukrepi za zavarovanje naslednjih vodnih zajetij vodovodov v Občini Cerkno: 

 vodovod Orehek (Orehovsko zajetje, kat. št. 2393 z rezervoarjem), 

 vodovod Jesenica (Zajetje za Jesenico 1, kat. št. 2300, Zajetje za Jesenico 2, kat. št. 2964, Zajetje za 

Jesenico 3, kat. št. 296 

 vodovod Gorje (Zajetje Kozji hrbet, kat. št. 1004; Zajetje Karenina 1, kat. št. 1005; Zajetje Zvojnšče, kat. 

št. 2403; Zajetj 2404; Zajetje Karenina 2, 2963; Rezervoar 1 – 18 m3; Rezervoar 2 – 100 m3), 

 vodovod Podlanišče (Zajetje Ţegnan studenec, kat. št. 2431), 

 vodovod Podlanišče (Zajetje Laniščar, kat. št. 1103). 

Upoštevajoč geološke, hidrogeološke in morfološke razmere terena ter količinske in kakovostne parametre 

zajetih izvirov, se količine vodovodnih zajetij v skladu z Odlokom o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. 

l. RS, št. 41/99) zavarujejo z: 

 širšim varstvenim območjem – vplivna vodovarstvena cona (3. cona) s sanitarnim reţimom varovanja, 

 oţjim varstvenim območjem – zunanja vodovarstvena cona (2. cona) s strogim reţimom varovanja, 

 najoţjim varstvenim območjem (cona 1.a – območje zajetja) z najstroţjim reţimom varovanja. 

V širšem varstveno območju je prepovedano: 

 odlagati nevarne, industrijske in komunalne odpadke, 

 graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča 

posebnih odpadkov, 

 graditi nove industrijske, energetske, obrtne in servisne obrate, ki predstavljajo nevarnost za podzemne 

in pitne vode, 

 graditi skladišča, pretakališča ali cevovode lahkotekočih naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih, ki so 

večja kot 5 m
3
, 

 graditi nove komunalne čistilne naprave, 

 graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča 

posebnih odpadkov, 

 graditi objekte, ki bi zmanjševali količino vodnih virov, 

 ponikanje okolju škodljivih snovi, 

 graditi stanovanjske in druge objekte brez kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda, 

 graditi odprta gnojišča in ponikovalnice za odpadne vode, 

 izvajati tranzitni promet nevarnih snovi brez varstva, 
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 izkop v peskokopih in gramoznicah, 

 širiti obstoječe ceste in kolovoze ter izvajati druga zemeljska gradbena ter gozdarska dela brez 

predhodno podanega hidrogeološkega mnenja, 

 graditi nova pokopališča, 

 opredeljevati nova ureditvena območja naselij. 

Obvezno je: 

 graditi bodoče ceste z vodotesno kanalizacijo, izpusti v teren pa morajo biti urejeni preko 

maščobolovilcev, 

 opremljati nove stanovanjske in druge objekte z urejenimi sanitarijami in neprepustno kanalizacijo 

(greznica na praznjenje ali zunaj vodovarstvenega območja). 

V oţjem varstveno območju je prepovedano: 

Glede na sedanjo izrabo površja oziroma dejavnosti, ki se v bodočnosti lahko razvijejo, veljajo v drugem 

varstvenem območju poleg predpisanih za širše varstveno območje še naslednji varstveni ukrepi: 

 Dovoljeno je: 

 samo gradnja manjših poti in kolovozov,  

 košnja obstoječih travnikov,  

 adaptacija obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij s pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni 

zaščitni ukrepi. 

Prepovedano je: 

 v tem pasu velja splošna prepoved gradnje (stanovanjske, industrijske, novogradnje, hlevi), 

 sprememba namembnosti in dejavnosti obstoječih objektov in površin, če se s tem povečuje nevarnost 

za vodni vir, 

 sečnja gozda na golosek, 

 uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, ţivega srebra, arzena, cianovodikove 

kisline, krezola in drugih škodljivih snovi 

 gnojnična jama mora biti vodotesna na izpraznjevanje, 

 glede na 5. člen uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla mejna vrednost letnega vnosa 

dušika na območju pasu ne sme presegati 170 kg N/ha, 

 gnojenje z gnojnico in gnojevko na zemljiščih z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 3., 

 gnojenje z gnojevko in gnojnico na tleh nasičenih z vodo, prekritih s sneţno odejo, na velikih strminah in 

na zamočvirjenih območjih  

 paša drobnice in govedi razen v primeru, kadar ustrezna hidrogeološka ali agronomska stroka predpiše 

poseben reţim uporabe 

 skladiščenje naftnih derivatov in nevarnih tekočin, razen za potrebe ogrevanja obstoječih objektov, 

 izgradnja novih cest, 

 izdelava novih kaptaţnih vrtin ali drugih zajemov podzemne vode, razen za potrebe vodovoda. 

Obvezno je: 

 na obstoječih cestah urediti meteorno kanalizacijo, izpusti v teren pa morajo biti speljani izven 

vodovarstvenega območja, 

 opremiti obstoječe stanovanjske in druge objekte z urejenimi sanitarijami in neprepustno kanalizacijo 

(greznica na praznjenje, kanalizacije zunaj vodovarstvenega območja) 

 hlevska gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico. 
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V najoţjem varstvenem območju (območje vodarne – cona 1.a) so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 

dejavnosti razen tistih, ki so potrebne za vzdrţevanje vodovodnega zajetja. 

Raba prostora na območjih varstva vodnih virov 

Večina območij varstva vodnih virov je porasla z gozdom (68,21%) ter trajnimi travniki (27,62%). Pozidanih 

he 1,64% območij vodnih virov, večinoma gre za ceste. 

Slika 6: Vodovarstvena območja 

 

Tabela 106: Dejanska raba na območjih varstva vodnih virov 

raba velikost v m
2
 odstotek 

njiva 4462,81 0,04 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 26545,16 0,26 

trajni travnik 2779783,09 27,62 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju 102216,88 1,02 

drevesa in grmičevje 49438,23 0,49 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 68566,87 0,68 

gozd 6864547,41 68,21 

pozidano in sorodno zemljišče 164611,83 1,64 

suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 1709,27 0,02 

voda 1545,87 0,02 

SKUPAJ 10063427,43 100,00 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

V občini obratuje le en kanalizacijski sistem, priključen na čistilno napravo – to je kanalizacijski sistem 

naselja Cerkno.  
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Kanalizacijsko omreţje na območju naselja Cerkno tvorijo trije glavni sistemi. Prvi zajema vso kanalizacijo z 

desnega brega Cerknice oziroma tamkajšnjega prispevnega območja in sicer dolvodno od pritoka Zapoške v 

Cerknico do pokopališča. Drugi sistem pobira odpadno vodo s celotnega levega brega Cerknice in njenega 

desnega brega gorvodno od pritoka Zapoške do Plati. Tretji sistem pa poteka nizvodno po desnem bregu 

Cerknice od zdruţitve kanalov prvega in drugega sistema do čistilne naprave. Kanalizacijski sistem je 

ponekod mešan, ponekod pa ločen. Na ta sistem se bo v prihodnosti navezovalo še druge dele naselja, ki še 

niso priključni na čistilno napravo. 

Čistilna naprava je locirana dolvodno od tovarne ETA. Gre za nizko obremenjeno napravo z aerobno 

stabilizacijo blata. Kapaciteta naprave je 5000 PE. Lokalne čistilne naprave za lokalno čiščenje odplak v 

industrijski coni ne obstajajo. Obstajajo zaprti sistemi (lakirnice). 

Poleg Cerkna so kanalizacijski vodi prisotni še v nekaterih naseljih - Počah, Gorjah in Trebenčah, Čeplezu, 

Zgornjih Ravnah, Otaleţu, Lazcu, Pluţnjah ter Laznah. Vendar v teh naseljih kanalizacijski vodni niso 

povezani v kanalizacijski sistem, niti se nobena od navedenih kanalizacij ne konča ustrezno – torej s čistilno 

napravo.  

Ločen sistem za odvajanje komunalne in padavinske vode je izveden na nekaterih delih naselja Cerkno. Tu 

se meteorne vode izlivajo večinoma v Cerknico. 

Problematika na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se nanaša predvsem na direktne izpuste iz 

kanalizacije v reke, ki se vrši za naselja. Vsa ta naselja ter še nekatera druga se bodo v prihodnje opremljala 

z dodatnimi kanalizacijskimi vodi in čistilnimi napravami. 

Deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda je v 

trenutnih razmerah moţno le oceniti. Ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda je 

trenutno zagotovljen le v delu naselja Cerkno. Ocenjujemo, da je na tak sistem priključenih pribliţno polovica 

prebivalcev Cerknega (800), kar predstavlja 16,75% prebivalcev občine. 

Poplavna območja  

Poplavna območja v občini Cerkno obsegajo 61,8 ha (0,47% območja občine). Potekajo vzolţ rek Cerknica 

in Idrijca, glavni vzrok za naraščanje voda in poplavljanje pa so neurja, ki hkrati močno vplivajo tudi na 

plazljivost območja. Območja s katastrofalnimi poplavami predstavljajo 0,45% ozemlja občine in so značilna 

za območja ob Cerknici in Idrijci. Redke poplave se pojavljajo na skromnih 0,02% območjih, in sicer ob Idrijci 

od Trebuše do Bače. 

Tabela 107: Poplavna območja v občini Cerkno 

POPLAVE POVRŠINA ha DELEŢ OBČINE % 

katastrofalne poplave 59 0,45 

redke poplave 3 0,02 

skupaj 62 0,47 
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Slika 7: Poplavna območja 

 

Raba prostora na poplavnih območjih 

Na območju poplav kot dejanska raba prevladuje gozd s 24 ha (40% vseh poplavnih območij), medtem ko je 

trajnih travnikov 13 ha (20% vseh poplavnih območij). Na poplavna območja pa sega kar 6,13 ha pozidanih 

zemljišč, kar predstavlja kar 9,9% vseh poplavnih območij. Od tega je 4,9 ha (7,9%) pozidanih območij na 

območjih katastrofalnih poplav. Na območju katastrofalnih poplav se pojavlja 66 stavb oziroma delov stavb. 

Stavb na območjih redkih poplav ni. 

Tabela 108: Raba tal na poplavnih območjih 

RABA (ID) RABA POVRSINA V HA DELEZ OBČINE % DELEZ POPLAVNIH OBMOČIJ % 

1100 njiva ali vrt 0,08 0 0,13 

1222 ekstenzivni sadovnjak 0,18 0 0,29 

1300 trajni travnik 12,71 0,1 20,5 

1410 kmet. zem.  v zaraščanju 0,30 0 0,48 

1500 drevesa in grmičevje 3,61 0,03 5,82 

2000 gozd 24,35 0,19 39,27 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 6,13 0,05 9,89 

6000 odprto zemljišče 0,36 0 0,58 

7000 voda 14,07 0,11 22,69 

 

Erozijska območja 

Ozemlje občine Cerkno je skoraj v celoti pod vplivom erozijskega delovanja (skoraj 96%), izjema je manjši 

pas ob Idrijci na zahodu. Območja, kjer so potrebni običajni protierozijski ukrepi obsegajo 19% občine, 

območja, kjer so potrebni zahtevnejši protierozijski ukrepi 74%, območja strogega protierozijskega varovanja 

pa 2,5% občine. Slednja se pojavljajo v majhnih pasovih na območjih s strmimi nakloni (zahodni del občine 

ter strmi predeli nad dolinami Idrijce in Cerknice). 
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Slika 8: Erozijska območja 

 

Tabela 109: Ukrepi varovanja na območjih erozije 

OMEJITVENI UKREPI POVRŠINA ha DELEŢ OBČINE % 

Strogo varovanje 327 2,49 

Zaščitni ukrepi - zahtevnejši 9741 74,02 

Zaščitni ukrepi - običajni 2531 19,23 

skupaj 12599 95,74 

Raba prostora na erozijskih območjih 

Na erozijskih območjih se večinoma pojavljavljajo gozd in trajni travniki. Pozidanih zemljišč je na erozijskih 

območjih, kjer so potrebni običajni protierozijski ukrepi dobra 2%, na erozijskih območčjih, kjer so potrebni 

zahtevnejši protierozijski ukrepi 2,85%, na območjih s strogimi protierozijskimi ukrepi pa 3,36%. 

Tabela 110: Raba prostora na erozijskih območjih, kjer so potrebni običajni protierozijski ukrepi 

raba prostora velikost v m
2
 odstotek 

njiva 122919,58 0,49 

trajne rastline na njivskih površinah 3076,30 0,01 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 240579,41 0,95 

trajni travnik 5517331,87 21,80 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju 77435,06 0,31 

drevesa in grmičevje 134120,90 0,53 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 39120,49 0,15 

gozd 18576032,40 73,40 

pozidano in sorodno zemljišče 517642,41 2,05 

odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 4078,06 0,02 

voda 73931,49 0,29 

skupaj 25306267,96 100,00 
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Tabela 111: Raba prostora na erozijskih območjih, kjer so potrebni zahtevnejši protierozijski ukrepi 

raba velikost v m
2
 odstotek 

njiva 210248,81 0,22 

intenzivni sadovnjak 17328,29 0,02 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1515063,12 1,56 

trajni travnik 24880127,37 25,54 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju 474997,37 0,49 

plantaţa gozdnega drevja 5109,98 0,01 

drevesa in grmičevje 474139,21 0,49 

neobdelano kmetijsko zemljišče 5042,40 0,01 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 574803,88 0,59 

gozd 66322644,05 68,09 

pozidano in sorodno zemljišče 2773461,72 2,85 

suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 76665,82 0,08 

odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 12086,75 0,01 

voda 65811,68 0,07 

skupaj 97407530,44 100,00 

 

Tabela 112: Raba prostora na erozijskih območjih, kjer je potrebno strogo protierozijsko varovanje 

raba prostora velikost v m
2
 odstotek 

njiva 4304,78 0,13 

ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 26001,49 0,80 

trajni travnik 1419121,16 43,39 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju 86064,03 2,63 

plantaţa gozdnega drevja 638,42 0,02 

drevesa in grmičevje 22991,80 0,70 

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 119202,09 3,64 

gozd 1481764,90 45,31 

pozidano in sorodno zemljišče 109815,04 3,36 

voda 682,66 0,02 

skupaj 3270586,36 100 

 

12.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

12.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Smernice za področje voda je podala Agencija RS za okolje 29. 9. 2008.  

Splošne usmeritve 

Določila Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04), ki se nanašajo na področje 

upravljanja z vodami ter določila Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št 122/04), ki se nanašajo 

na vodna zemljišča in vodno infrastrukturo, naj se odraţajo v  tekstualnem in kartografskem delu OPN. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen 

ZV-1. 
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Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je mogoča 

rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja v skladu s pogoji iz 201. člena ZV-1A. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano: 

 odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 

 odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, 

 odlaganje odpadkov. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: 

 ogroţali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč, 

 zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 

 ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 

 onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov. 

V OPN naj se kot območja namenske rabe prikaţejo območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati: 

 prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroţenih in varstvenih območjih po predpisih o vodah, je treba 

načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč ter varstva voda, 

 na ogroţenih območjih je treba omogočiti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč naravnih procesov 

in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogroţajo 

človekovo ţivljenje in njegove materialne dobrine, 

 območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni 

dinamiki, v ogroţenih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma  dejavnosti ali 

prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroţenost 

prostora. 

Pri pripravi OPN je treba upoštevati vodovarstvena območja ter območja kopalnih voda. 

Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju 

dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/06) ter 

omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa. 

Sestavni del OPN mora biti prikaz poplavnih območij, erozijskih območij, plazljivih in plazovitih območij ter 

vodovarstvenih območij. 

Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 

škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost območja, razen 

posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Ohraniti je potrebno obstoječe 

retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da poplavna varnost ne bo poslabšana. 

Pri izdelavi OPN je treba upoštevati izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v 

javno kanalizacijo, ki jih so določene v Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 

vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04). 

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in s predpisi s 

področja varstva okolja. 

Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1. 

Pri oblikovanju OPN je potrebno upoštevati ţe podeljene voden pravice. 

Usmeritve za posamezna območja osnovne namenske rabe prostora 

V skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, 

ceste R3T912, v Cerknem se izvaja rekonstrukcija vodotoka Cerknica na območju naselja Cerkno. Namen 
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ureditve Cerknice je zagotoviti naselju Cerkno varnost pred poplavami visokih stoletnih voda, kar pomeni, da 

so načrtovane ureditve v Cerknem sprejemljive. (20) 

V predlogu strateškega dela OPN je predvidena ureditev kampa ob reki Idrijci, ki delno posega v poplavno 

območje ter vstopne turistične točke ob reki Cerknici, katere ureditve delno posega v poplavno območje. Po 

2. odstavku 86. člena ZV-1 so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki 

imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 

ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Skladno z 

določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami mora biti na območju načrtovanih novih 

ureditev organiziran sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter vodenje in izvajanje zaščite, reševanja 

in pomoči pred in v času nastopa visokih voda.  

V predlogu OPN-ja je ob reki Cerknici  predvidena lokacija za izgradnjo centra za ločeno zbiranje odpadkov. 

Lokacija centra posega na poplavno območje reke Cerknice, zato je potrebno upoštevati 2. odstavek 86. 

člena ZV-1, ki navaja, da so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki 

imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 

ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. V kolikor 

lokacija posega na vodno oziroma priobalno zemljišče je potrebno upoštevati 68. člen Zakona o vodah, ki na 

vodnem in priobalnem območju prepoveduje odlaganje odpadkov. Skladno s 1. točko 31. člena Uredbe o 

odlaganju odpadkov na odlagališčih je potrebno pri načrtovanju odlagališča zagotoviti, da je odlagališče 

oddaljeno najmanj 300 m od vodotokov in drugih vodnih teles. 

Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj 

vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega na priobalno zemljišče, 

manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske moţnosti omejene, vendar na 

tak način, da ne bo poslabšana obstoječe stabilnosti breţin vodotokov.  

Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na stanovanjskih, 

proizvodnih in območjih druţbene infrastrukture, mora le-to biti načrtovano v skladu z Zakonom o vodah in 

predpisi s področja varstva okolja.  

Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba, če ne obstaja moţnost priključitve na javno kanalizacijo, 

prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane povoznih in manipulativnih površin znotraj 

gradbenih parcel. Če ponikanje ni moţno, je treba padavinske vode speljati v bliţnji vodotok, če tega ni, pa 

razpršeno po terenu, pri tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode 

speljane izven plazovitega in erozijsko ogroţenega območja.  

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena  z 

Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreţe za monitoring 

podzemnih voda na način, da ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiu od objekta merske 

mreţe; ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda;  se v bliţini merskega objekta se v 

bliţini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč 

ali drugače; bo odvodnjavanje v bliţini objekta merske mreţe urejeno tako, da ni moţno zatekanje; je 

zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreţe. (29) 

Splošne usmeritve za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 

objektov 

Vodno soglasje je potrebno pridobiti za: 

 poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču, 
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 poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluţb po tem zakonu, 

 poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, 

 poseg na varstvenih in ogroţenih območjih, 

 poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, 

 poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v 

vodonosnik, 

 hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi 

katerega lahko pride do vpliva na vodni reţim. 

12.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC 

Smernice s področja voda so upoštevane. V Odloku o OPN se njihovo upoštevanje odraţa v: 

 14. členu (zasnova komunalne infrastrukture) 

 27. členu (usmeritve za gospodarjenje z vodami) 

 30. členu (usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

 63. členu (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omreţja in 

vodovodnega omreţja) 

 73. členu (varstvo voda), 

 74. členu (varstvo vodnih virov) 

 78. členu (erozijska, plazljiva in plazovita območja) 

 80. členu (poplavna območja), 

 z ustrezno določitvijo namenske rabe ter 

 z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. 

63. člen (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omreţja in vodovodnega 

omreţja) je v skladu s smernicami potrebno dopolniti z odstavkom, ki se glasi: 

Padavinske vode je treba, če ne obstaja moţnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri 

tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih 

parcel. Če ponikanje ni moţno, je treba padavinske vode speljati v bliţnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno 

po terenu. Ureditev odvodnje mora biti načrtovana tako, da so padavinske vode speljane izven plazovitega in 

erozijsko ogroţenega območja. 

V istem členu je treba dodati tudi odstavek: 

S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na 

dolvodnem zemljišču, oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroţenost v vplivnem območju. Za 

zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok, je po potrebi pred iztekom 

potrebno predvideti zadrţevalni bazen ustreznih dimenzij. 

Posebne smernice s področja varstva voda so podane za posebno območje CE-55 BT, kjer gre za ureditev 

vstopne turistične točke ob reki Cerknici ter za ureditev kampa ob Idrijci (RE-07 ZS), katerih ureditve delno 

posegajo v poplavno območje. Ureditev je sprejemljiva v primeru, da pri tem ne bo prišlo do spreminjanja kot 

terena. Skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006) 

mora biti na območju načrtovanih novih ureditev, organiziran sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

ter vodenja in izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, pred in včasu nastopa visokih voda. 
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12.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

12.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

KAKOVOST VODA 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Doseganje oziroma ohranjanje dobrega kemijskega, hidromorfološkega in ekološkega stanja voda 

Zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo (zadostne količine, ustrezna kakovost) 

Umeščanje primernih rab na vodovarstvena območja (v skladu z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov) 

Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 

Varstvo pred škodljivim delovanjem voda 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 Dobro stanje voda do 2015 
 
Operativni program za varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (2004-2008) 

 Doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda (doseganje padajočih trendov vsebnosti 
nitratov v podzemnih vodah na vseh vodonosnikih in zniţanje deleţa merilnih mest, kjer je mejna 
vrednost preseţena pogosto (25 – 50 %) ali zelo pogosto (več kot 50 %) in doseganje mejnih 
vrednosti za nitrate v pitni vodi v skladu pravilnikom o pitni vodi 

 
Program za zmanjševanje tveganja zaradi uporabe pesticidov 

 Doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za pesticide v pitni vodi 
ter virih pitne vode, skladno s pravilnikom o pitni vodi, 

 
Varstvo voda na vodovarstvenih območjih 

 Preprečevanje onesnaţevanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 

ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je 

namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač: 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004-2015) 

 Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 

CILJI SPRO 

 

 Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. 

 Vključenost posameznih sestavin varstva okolja v načrtovanje prostorskega razvoja dejavnosti. 

 Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, 
čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

 Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 

razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 

infrastrukture. 

 Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije. 

 Varčna in večnamenska raba tal in virov. 

 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 

 Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med moţnostmi oskrbe in potrebami po 

vodi. 

 Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 
DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Kmetijstvo z uporabo mineralnih gnojil in pesticidov 

 Industrija in promet z emisijami nevarnih snovi 

 Odlagališča odpadkov 

 Neurejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroţenih 

območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, 

da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje 

naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih 

vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. 

 Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativni program 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004-2015) 

 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  155/319 

 

 Ustrezna umestitev in izvajanje dejavnosti 

 Izgradnja kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Raba prostora na priobalnih zemljiščih 

 Deleţ prebivalcev vključenih v sistem javne oskrbe s pitno vodo  

 Število onesnaţenih vodnih virov 

 Raba prostora na območjih varstva vodnih virov 

 Deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda  

 Raba prostora na poplavnih območjih  

 Raba prostora na erozijskih območjih 

12.3.1.1 Metoda vrednotenja 

Kakovost voda 

Varstvo vodnih virov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Pri varstvu vodnih virov se v prvi vrsti ugotavlja skladnost OPN z Odlokom o VVO ter opremljenost naselij s 

sistemom za odvajanje in čiščenje odpadnih voda oziroma deleţem prebivalstav priključenega na 

kanalizacijsko omreţje. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na varstvo vodnih virov. Raba 

prostora na območjih varstva vodnih virov je skladna z veljavnimi odloki o varstvu vodnih 

virov. Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Deleţ prebivalcev 

priključenih na kanalizacijsko omreţje se bo povečal. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo vodnih virov. Raba prostora na območjih 

varstva vodnih virov je skladna z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov. Predvideno je 

zagotavljanje  ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Deleţ prebivalcev 

priključenih na kanalizacijsko omreţje se bo povečal. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo vodnih virov, če bodo upoštevani omilitveni 

ukrepi. Raba prostora na območjih varstva vodnih virov bo zaradi omilitvenih ukrepov  

skladna z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov. Predvidene so dopolnitve sistema 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Deleţ prebivalcev priključenih na kanalizacijsko 

omreţje se bo povečal. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na varstvo vodnih virov. Raba prostora na območjih 

varstva vodnih virov ni popolnoma skladna z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov, zaradi 

česar je moţno onesnaţenje vodnega vira. Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

ni zagotovljeno. Deleţ prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omreţje se bo zmanjšal za 

10%. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo na varstvo vodnih virov vplivala uničujoče. Raba prostora na območjih 

varstva vodnih virov ni skladna z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov, zaradi česar je 

moţno onesnaţenje vodnega vira do kritične meje onesnaţenosti. Ustrezno odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ni zagotovljeno. Deleţ prebivalcev priključenih na kanalizacijsko 

omreţje se bo zmanjšal za več kot 10%. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

Oskrba s pitno vodo 

Pri vplivih OPN na oskrbo s pitno vodo se ugotavlja opremljenost naselij z javnim vodovodnim omreţjem 

oziroma povečanje/zmanjšanje deleţa prebivalcev priključenega na javno vodovodno omreţje. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na oskrbo s pitno vodo. 

Povečane potrebe po pitni vodi ne bodo izraţene. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno vodo 

oskrbuje iz javnega vodovodnega omreţja, se bo povečal. Število onesnaţenih vodnih virov 
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se bo zmanjšalo. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na oskrbo s pitno vodo.  Potrebe po pitni vodi se bodo 

nekoliko povečale. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega 

omreţja, se bo povečal.  Število onesnaţenih vodnih virov se ne bo povečalo. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na oskrbo s pitno vodo, če bodo upoštevani omilitveni 

ukrepi. Potrebe po pitni vodi se bodo nekoliko povečale. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno 

vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega omreţja, se zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov se 

bo povečal.  Število onesnaţenih vodnih virov se ne bo povečalo. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na oskrbo s pitno vodo.  Potrebe po pitni vodi se bodo 

bistveno povečale. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega 

omreţja, se bo zmanjšal za 10%. Število onesnaţenih vodnih virov se bo povečalo. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo bistveno vplivala na oskrbo s pitno vodo.  Potrebe po pitni vodi se bodo 

povečale, do take mere, da iz javnega vodovodnega omreţja ne bo mogoče zagotavljati 

zadostnih količin pitne vode. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega 

vodovodnega omreţja, se bo zmanjšal za več kot 10%. Število onesnaţenih vodnih virov se 

bo povečalo. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

Hidromorfološko stanje voda 

Pri vplivih OPN na hidromorfološko stanje voda se ugotavlja raba prostora v priobalnih zemljiščih. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na hidromorfološko stanje 

voda. Območja pozidanih zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se bodo zmanjšala.  

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo vplivala bistveno na hidromorfološko stanje voda. Območja pozidanih 

zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se ne bodo spremenila. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo vplivala bistveno na hidromorfološko stanje voda zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov. Območja pozidanih zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bodo spremenila. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN ne bo vplivala bistveno na hidromorfološko stanje voda. Območja pozidanih 

zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se bodo povečala za 10%. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN ne bo vplivala bistveno na hidromorfološko stanje voda. Območja pozidanih 

zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se bodo povečala za več kot 10%. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

Varstvo pred škodljivim delovanjem - poplavna območja, erozijska območja 

Pri vrednotenju vplivov OPN na poplavna območja se preverjajo vrsta in obseg posegov na poplavna 

območja. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda. Hidrološke razmere na ogroţenem območju se bodo izboljšale. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Posegi 

sicer posegajo v ogroţena območja, vendar se zaradi tega hidrološke razmere ne bodo 

bistveno spremenile. V primeru nastopa visokih voda ne bo povzročena materialna škoda, 

zdravje ljudi ne bo ogroţeno.  

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, če bodo 

izvedeni omilitveni ukrepi. Posegi sicer posegajo v ogroţena območja, vendar se zaradi 

tega hidrološke razmere ne bodo bistveno spremenile. V primeru nastopa visokih voda ne 

bo povzročena materialna škoda, zdravje ljudi ne bo ogroţeno. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Hidrološke 

razmere se bodo spremenile, povečana bo moţnost nastanka škode zaradi visokih voda. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda vplivala uničujoče. Z izvedbo 
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ocena vpliva opis ocene 

OPN se bodo vzpostavila območja, ki bodo zaradi škodljivega delovanja voda nevarna za 

ljudi in premoţenje. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

12.4 VARSTVO VOD V OPN 

12.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Med cilji z varstvom vod povezan naslednji cilj (6. člen): 

 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogroţajo naravne ali druge nesreče. 

Med usmeritvami za razvoj v krajini (poglavje II.6.2) so v 27. členu podane usmeritve za gospodarjenje s 

površinskimi vodami: 

Dejavnosti se usmerjajo izven poplavnih območij oziroma se prilagajajo naravni dinamiki prostora.  

Pri urejanju in ohranjanju vodnega reţima se upošteva naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega 

reţima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na 

spremembe odtočnega reţima izven teh območij. 

Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.–2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem 

pomenu se izvzamejo iz vsakršne gospodarske rabe. 

Na vseh poselitvenih območjih se zagotavlja okoljsko sprejemljivo odvajanje in čiščenje odpadnih voda.  

Dejavnosti je treba usmerjati izven območij podtalnice in virov pitne vode oziroma izvajanje dejavnosti 

prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za onesnaţevanje virov pitne vode.  

Vse vodne vire se ustrezno varuje. Spodbuja se varčno in smotrno rabo pitne vode. 

12.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

Varstvo voda je v izvedbenem delu obravnavano v : 

73. členu (varstvo voda): 

 Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja varstva voda. 

 Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je 

to mogoče. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega reţima je moţno le ob izkazanem 

javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da 

se ne poslabšujeta vodni reţim in stanje voda. 

 Dopustne posege v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti 

omogočen dostop in vzdrţevanje vodotoka. 

 Za gradnje in ureditve na območju vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih ter za vsak poseg, ki bi 

lahko trajno ali začasno vplival na vodni reţim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje. 

74. členu (varstvo vodnih virov): 

 Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaţenjem in drugimi posegi v prostor v skladu s 

predpisi o varovanju vodnih virov.  

 Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati drţavne in 

občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja. 

 Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode. 
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78. členu (erozijska, plazljiva in plazovita območja): 

 V ogroţenih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter dejavnosti oziroma prostorskih 

ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale tovrstno ogroţenost 

prostora. 

 Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih so dovoljeni vsi zaščitni ukrepi, ki sluţijo stabiliziranju 

terena.  

 Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazovitost so novogradnje in druga večja zemeljska dela 

moţni le na podlagi analize stabilnosti terena. 

 Za vse posege v erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojnih sluţb. 

80. členu (poplavna območja): 

 Gradnja na poplavnem območju je dovoljena v skladu s predpisi s področja voda. 

 Za vse posege v poplavnih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojnih sluţb. 

Poleg tega so v poglavju III.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji v 100. členu podani podrobni prostorski 

izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih površinskih voda, v okviru katerih so določene dopustne 

spremljajoče dejavnosti, dopustni objekti in druge prostorske ureditve ter drugi pogoji, ki so: 

 Pri predvidenih posegih na območja vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in obvodne vegetacijske 

pasove. Regulacije vodotokov niso dovoljene. 

 Rekonstrukcija objektov na območju voda je mogoča, če se s tem ne povečuje poplavna ogroţenost, ne 

poslabšuje stanje voda, je omogočeno delovanje javnih sluţb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe 

voda in ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami Pri predvidenih posegih na območja vodotokov je 

potrebno ohranjati vodotoke in obvodne vegetacijske pasove. Regulacije vodotokov niso dovoljene. 

 Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega načrta opredeljene kot vodna zemljišča, v neaţuriranem 

zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena. 

 Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, ţag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem 

vode ne sme ogroţati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi 

ohranitve ţivljenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe.  

 Za gradnjo na območjih vodnih zemljišč je potrebno izdelati predhodno prostorsko preveritev, hidrološko 

hidravlične analize, oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojnih sluţb  ter upoštevati pravne 

reţime prostora. 

12.1 VPLIVI NA VODE TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

12.1.1 KAKOVOST VODA 

Širitev poselitve pomeni povečanje števila prebivalcev, povečano porabo vode, povečano količino odpadnih 

voda ter povečano količino odpadkov. Poselitev na kakovost voda vpliva predvsem v primeru neustrezno 

urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Vplivi zaradi neustrezno urejenega sistema 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda so neposredni in trajni.  

V primeru onesnaţenja voda bi lahko poselitev imela tudi daljinski vpliv, saj na kraškem svetu zaradi hitrega 

ponikanja vode v podtalje ter nizke samočistilne sposobnosti kraškega sveta obstaja velika moţnost 

onesnaţenja voda tudi izven območja občine. 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  159/319 

 

Deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen način zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

V občini obratuje le en kanalizacijski sistem, priključen na čistilno napravo – to je kanalizacijski sistem 

naselja Cerkno. 

Poleg Cerkna so kanalizacijski vodi prisotni še v nekaterih naseljih - Počah, Gorjah in Trebenčah, Čeplezu, 

Zgornjih Ravnah, Otaleţu, Lazcu, Pluţnjah ter Laznah. Vendar v teh naseljih kanalizacijski vodni niso 

povezani v kanalizacijski sistem, niti se nobena od navedenih kanalizacij ne konča ustrezno – torej s čistilno 

napravo.  

Pri analizi OPN smo ugotovili, da gre glede na razpoloţljiva nezazidana stavbna zemljišča ter predvidene 

širitve večji porast prebivalcev predvidevati v naseljih Bukovo, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji 

Novaki, Jesenica, Lazec, Laznica, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Poče, Podlanišče, Ravne pri Cerknem, 

Reka, Straţa, Šebrelje, Trebenče, Zakojca in Zakriţ.  

V strateškem delu OPN je določeno, da se prednostno s čistilnimi napravami opremlja naselja, za katera se 

predvideva večji razvoj poselitve. To so Šebrelje, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Zakriţ in Dolenji Novaki. 

Poleg navedenih pa se načrtuje izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo še za naselja Bukovo, 

Orehek, Jesenica, Zakriţ, Laznica, Planina pri Cerknem in Podlanišče.  

Med naselji, kjer se predvideva porast prebivalstva, pa ni načrtovanega opremljanja s kanalizacijo in 

čistilnimi napravami, so Gorenji Novaki (0,7 ha prostih površin za stanovanjsko gradnjo), Reka (1,1 ha 

prostih površin za stanovanjsko gradnjo), Straţa (2 ha prostih površin za stanovanjsko gradnjo) ter Zakojca 

(1,5 ha prostih površin za stanovanjsko gradnjo).  

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda je v naseljih Cerkno (aglomeracija 

2510) in Labinje (aglomeracija 2431) potrebno zagotavljati ukrepe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne 

vode v skladu z osnovnim programom. To so območja z obremenitvijo med 50 in 2000 populacijskimi 

enotami (PE) z več kot 20 PE/ha. Na takih območjih morajo biti naselja opremljena s kanalizacijo do 31. 12. 

2015,  do 31. 12. 2017 pa je treba zagotoviti 80 % odvajanje v kanalizacijo. 

V strateškem delu OPN je potrebno predvideti izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave še za naselje 

Labinje. 

V naseljih Planina pri Cerknem (aglomeracija 2504), Zakriţ (aglomeracija 2476), Ravne pri Cerknem 

(aglomeracija 2478), Labinje (aglomeracija 2509) ter Laznica (aglomeracija 2433) pa je potrebno zagotavljati 

ukrepe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v skladu s 3. stopnjo operativnega programa. To so 

območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj 

kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju. Naselja v takih območjih morajo biti 

opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 

pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na 

teh območjih.  

Zaradi OPN se bo deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda ob upoštevanju omilitvenih ukrepov povečal. 

Varstvo vodnih virov 

Območja stanovanj 

Nova stavbna zemljišča za potrebe gradnje stanovanj na območja varstva vodnih virov posegajo le v enoti 

CE-18 SSe. V isti enoti se pojavljajo tudi nepozidana obstoječa stavbna zemljišča. Širitev in del 

nezazidanega stavbnega zemljišča segata v širši varstveni pas, del nezazidanega zemljišča pa v oţji 

varstveni pas. 
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V širšem varstvenem območju je v skladu z Odlokom o VVO prepovedano graditi stanovanjske in druge 

objekte brez kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda ter opredeljevati nova ureditvena območja naselij.  

V oţjem varstvenem območju je dovoljena adaptacija obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij s 

pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi. V tem pasu pa velja splošna prepoved gradnje 

(stanovanjske, industrijske, novogradnje, hlevi). 

Nova stavbna zemljišča v enoti CE-18 SSe je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. Enako velja tudi za 

območja nezazidanih stavbnih zemljišč v oţjem varstvenem pasu. 

Poleg tega se na območju vodovarstvenih pasov pojavljajo še nezazidana stavbna zemljišča v naseljih 

Gorenji in Dolenji Novaki (GN-11 SP, DN-02 SS). V enoti GN-11 SP gre za poseganje v širši oziroma vplivni 

varstveni pas, v enoti DN-02 SS pa za poseganje v oţji varstveni pas. Za naselje Dolenji Novaki je izgradnja 

kanalizacije predvidena ţe s strateškim delom OPN. Izgradnjo kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda 

je treba zagotoviti pred pričetkom gradnje objektov. 

V skladu z Odlokom o VVO je treba v enoti GN-11 SP zagotoviti izgradnjo kanalizacije, ki se mora zaključiti s 

čistilno napravo pred začetkom gradnje objektov. 

Površine razpršene poselitve 

Širitve razpršene poselitve na območja varstva vodnih virov posegajo le v enoti A 32. Posegajo v oţji 

varstveni pas zajetja Mrzlica. Del širitve območja je namenjen usklajevanju z dejanskim stanjem. 

V oţjem varstvenem območju je dovoljena adaptacija obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij s 

pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi. V tem pasu pa velja splošna prepoved gradnje 

(stanovanjske, industrijske, novogradnje, hlevi). Nepozidana območja v enoti A 32 naj se zato izvzamejo iz 

stavbnih zemljišč. 

V območju varstva vodnih virov pa se nahajajo tudi obstoječa območja razpršene poselitve. Predstavljena so 

v spodnji tabeli. 

Tabela 113: Širitve in nezazidana stavbna zemljišča na površinah razpršene poselitve 

EUP reţim Velikost m
2
 

A 32 oţji varstveni pas (2)  4146,03 

A 35 oţji varstveni pas (2) 18,05 

A 36 oţji varstveni pas (2) 5292,16 

A 45 najoţji varstveni pas (1.b) 468,15 

A 45 vplivni varstveni pas (4) 2304,28 

A 56 oţji varstveni pas (2) 3111,04 

A 83 oţji varstveni pas (2) 5961,94 

A 93 oţji varstveni pas (2) 6925,20 

A 99 širši varstveni pas (3) 5522,81 

A 99 oţji varstveni pas (2) 1,16 

A 121 širši varstveni pas (3) 3146,52 

A 143 širši varstveni pas (3) 358,79 

A 144 širši varstveni pas (3) 120,50 

A 144 oţji varstveni pas (2) 2162,92 

A 145 širši varstveni pas (3) 685,66 

A 155 širši varstveni pas (3) 4775,48 

A 155 oţji varstveni pas (2) 656,74 

A 193 oţji varstveni pas (2) 1139,93 

A 203 širši varstveni pas (3) 1385,66 

A 206 oţji varstveni pas (2) 944,40 

A 206 širši varstveni pas (3) 1502,80 
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EUP reţim Velikost m
2
 

A 222 širši varstveni pas (3) 3861,50 

A 226 širši varstveni pas (3) 2018,11 

A 233 širši varstveni pas (3) 311,50 

A 234 širši varstveni pas (3) 673,48 

 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najoţji varstveni pas oziroma oţji varstveni je treba v skladu z Odlokom o 

VVO zagotoviti prepoved gradnje ter zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. 

Hlevska gnojišča morajo biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico. 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi 

greznicami v skladu s predpisi s področja varstva okolja. 

Posebna območja 

V oţjem vodovarstvenem območju se nahaja širitev ČP-02 BT (na območju ţe stoji objekt, predviden pa je 

razvoj novih dejavnosti) ter del nezazidanega stavbnega zemljišča SC-11 BT. V skladu z Odlokom o VVO na 

oţjem vodovarstvenem območju gradnja novih objektov ni dovoljena, prav tako niso dovoljena zemeljska 

gradbena dela. 

V širšem vodovarstvenem območju je predvidena širitev SC-16 BT in del nezazidanega stavbnega zemljišča 

v SC-11 BT. Nove in obstoječe stanovanjske in druge objekte je potrebno opremiti z neprepustno 

kanalizacijo (greznica na praznjenje ali izpust kanalizacije zunaj vodovarstvenega območja).  

Območja zelenih površin 

Tabela 114: Širitve in prosta območja zelenih površin na vodovarstvenih območjih 

EUP REŢIM VELIKOST (m2) 

CE-68 ZP 3 3715,38 

SC-08 ZS 
2 2778,97 

4 2671,47 

 

Območje SC-08 ZS sega na vodovarstveno območje vodnega zajetja Izvir Kosancove grape 1 in 2. Sega na 

njegovo oţje varstveno območje (2. cona) ter na vplivno varstveno območje (4. cona). Na oţjem varstvenem 

območju so prepovedana zemeljska gradbena dela in sečnja gozda na golosek.  

Enota CE-68 ZP sega na vodovarstveno območje vodnega zajetja Mrzla grapa 2 in Pod lipo. Sega na širše 

varstveno območje (3. cona). Območje je urejeno kot park, kjer novi posegi niso predvideni. Vplivi na 

vodovarstveno zajetje niso pričakovani. 

Območja okoljske infrastrukture 

Širitve in nezazidana stavbna zemljišča namenjena okoljski infrastrukturi se nahajajo izven območij 

vodovarstvenih pasov.  

Območje SC-13 O (stara enota GN-10 O) (obstoječa čistilna naprava na smučišču) posega v vplivno 

varstveno območje (IV. cona).  

Kmetijska zemljišča 

Na kmetijskih zemljiščih v enoti SC-02 K so dovoljeni vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja in 

oskrbovanja smučišča. Postavitve zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih objektov za potrebe 

turistično-rekreacijske ponudbe ob smučišču je dovoljena samo po predhodni pripravi OPPN za celotno 

območje smučišča.  
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Območje smučišča v enoti SC-02 K sega na vodovarstveno območje vodnih zajetij Izvir nad Zaprikrajem 1,   

Dolenji Novaki 1 in 2 ter V Lazih 1. V primeru zajetja Izvir nad Zaprikrajem 1 sega na njegovo najoţje 

varstveno območje, kjer velja najoţji reţim varovanja, ter na njegovo širše varstveno območje (3. cona). V 

primeru ostalih dveh zajetij sega na širše varstveno območje (3. cona).  

V najoţjem varstvenem pasu je glede na Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur.l. SRS 25/89) 

dovoljena le dejavnost, ki sluţi oskrbi s pitno vodo. Posegi in ureditve za potrebe obratovanja smučišča naj 

zato ne posegajo v najoţji varstveni pas.  

V širšem varstvenem pasu je glede na Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur.l. RS, št. 41/99, 

65/00) prepovedana sečnja gozda na golosek. Območja smučišč je potrebno ustrezno zmanjšati, tako da ne 

segajo v gozd oziroma jih omejiti samo na  odprta (kmetijska) zemljišča ter dejansko ţe obstoječe trase. 

Previdnost je potrebna tudi pri vzdrţevanju vseh njivskih in travniških površin na območjih varstva vodnih 

virov. Odlok o VVO  v Občini Cerkno namreč na območju oţjega varstvenega pasu določa:  

- prepovedana je uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, ţivega srebra, 

arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi. 

- glede na 5. člen uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla mejna vrednost letnega 

vnosa dušika na območju vodovarstvenega pasu ne sme presegati 170 kg N/kg, 

- prepovedano je gnojenje z gnojnico in gnojevko na zemljiščih z zeleno odejo od 15.10 do 31.3., 

- prepoved gnojenja z gnojnico in gnojevko na tleh nasičenih z vodo, prekritih s sneţno odejo, na 

velikih strminah in na zamrznjenih tleh in paša drobnice in govedi razen v primeru kadar ustreza 

hidrogeološka ali agronomska stroka predpiše poseben reţim uporabe pašnika. 

Gozd 

Zaradi gozdno gospodarskih posegov bi lahko prišlo do onesnaţenja vodnih virov, do sproţanja erozijskih 

procesov, do preprečevanja odtoka visokih voda iz hudournikov, do povečane nevarnosti plazenja zemljišč, 

do poslabšanja odtoka padavinskih voda, prizadeta bi lahko bila območja pomembna za ohranitev prosto 

ţivečih ţivali, območja naravne ali kulturne dediščine oziroma večnamenska raba gozdov. 

Izvajanje gozdnogospodarskih posegov v gozd in gozdni prostor je v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

Previdnost je potrebna predvsem pri vzdrţevanju gozda na območjih varstva vodnih virov. V skladu z 

Odlokom o VVO v Občini Cerkno je namreč na območju oţjega varstvenega pasu, prepovedana sečnja 

gozda na golosek. 

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi 

Nova stavbna zemljišča v enoti CE-18 SSe je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. Enako velja tudi za 

območja nezazidanih stavbnih zemljišč v oţjem vodovarstvenem pasu. 

Nepozidana območja v enoti A 32 naj se izvzamejo iz stavbnih zemljišč. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni, trajni in daljinski vpliv OPN na kakovost voda ocenjujemo z oceno C- vpliv je nebistven ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo vodnih virov, če bodo upoštevani omilitveni ukrepi. Raba 

prostora na območjih varstva vodnih virov bo zaradi omilitvenih ukrepov  skladna z veljavnimi odloki o 

varstvu vodnih virov. Predvidene so dopolnitve sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Deleţ 

prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omreţje se bo povečal. 
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Omilitveni ukrepi 

Odavajnje in čiščenje odpadnih voda 

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda morata biti naselji Cerkno in Labinje 

opremljeni s kanalizacijo do 31. 12. 2015,  do 31. 12. 2017 pa je treba zagotoviti 80 % odvajanje v 

kanalizacijo. 

Naselja Planina pri Cerknem, Zakriţ, Ravne pri Cerknem, Labinje ter Laznica morajo biti opremljena z javno 

kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti 

priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh 

območjih.  

V strateškem delu OPN je potrebno predvideti izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave še za naselje 

Labinje. 

V enoti DN-02 SS je treba zagotoviti izgradnjo kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda pred pričetkom 

gradnje objektov. 

V skladu z Odlokom o VVO je treba v enoti GN-11 SP zagotoviti izgradnjo kanalizacije, ki se mora zaključiti s 

čistilno napravo pred začetkom gradnje objektov. 

Varstvo vodnih virov 

Na stavbnih zemljiščih v enotah A 45, A 32, A 35, A 36, A 56, A 83, A 93, A 99, A 144, A 155, A 193 ter A 

206, ki segajo v najoţji varstveni pas oziroma oţji varstveni je treba v skladu z Odlokom o VVO zagotoviti 

prepoved gradnje ter zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča 

morajo biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico. 

Na stavbnih zemljiščih v enotah A 99, A 121, A 143, A 144, A 145, A 155, A 203, A 206, A 222, A 226, A 

233, A 234, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v skladu 

s predpisi s področja varstva okolja. 

V posebne izvedbene pogoje naj se pri ureditvenih enotah ČP-02 BT in SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 

doda določilo: »Na območju je prepovedana gradnja novih objektov. Dovoljena je le adaptacija obstoječih«. 

V posebne izvedbene pogoje naj se pri ureditveni enoti SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) doda določilo: 

»Na območju je prepovedano graditi stanovanjske in druge objekte brez kanalizacije oziroma čiščenja 

odpadnih voda ter opredeljevati nova ureditvena območja naselij.«   

V enoti SC-08 ZS so na oţjem varstvenem območju prepovedana zemeljska gradbena dela in sečnja gozda 

na golosek.  

V enoti SC-02 K se na območju vodovarstvenih pasov na smučišču ne smejo izvajati krčitve gozda. 

Smučarske proge naj se na območju vodnih virov omejijo na ţe obstoječe. 

Omilitveni ukrepi za zmanjševanje vplivov kmetijstva na vode: 

V oţjem varstvene pasu vodnih virov je prepovedano:  

- uporabljati fitofarmacevtska sredstva izdelana na osnovi svinca, ţivega srebra, arzena, 

cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi. 

- preseči mejno vrednost letnega vnosa dušika na območju vodovarstvenega pasu 

- gnojenje z gnojnico in gnojevko na zemljiščih z zeleno odejo od 15.10 do 31.3., 

- gnojenje z gnojnico in gnojevko na tleh nasičenih z vodo, prekritih s sneţno odejo, na velikih 

strminah in na zamrznjenih tleh, 

- paša drobnice in govedi razen v primeru kadar ustreza hidrogeološka ali agronomska stroka 
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predpiše poseben reţim uporabe pašnika. 

V strateški del OPN naj se med usmeritve za razvoj v krajini za področje gozdarstva (25. člen) doda 

odstavek: Pri izvajanju gozdnogospodarskih posegov v prostor je treba zagotavljati, da se ne ogrozijo vodni 

viri, povzročijo erozijski procesi, prepreči odtok visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazov, poruši 

ravnoteţje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila ogroţena kmetijska ali druga 

zemljišča ali da bi bil ogroţen obstoj gozda ali onemogočen njegov razvoj, prizadenejo območja, pomembna 

za ohranitev prosto ţivečih ţivali, prizadene naravna ali kulturna dediščina oziroma ogrozijo druge funkcije 

oziroma večnamenska raba gozdov. 

12.1.2 OSKRBA S PITNO VODO  

Deleţ prebivalcev vključenih v sistem javne oskrbe z vodo 

Večina naselij je sicer priključena na javno vodovodno omreţje. Po podatkih operativnega programa oskrbe 

s pitno vodo pa kar 28,6 % prebivalcev občine Cerkno ni priključena na vodovodni sistem. Oskrbujejo se iz 

vaških vodovodov. 

S strateškim delom OPN je določeno, da je treba vse vaške vodovode, ki oskrbujejo nekatera naselja in 

zaselke, predati v upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omreţja. Prednostno se zagotovi javno 

upravljanje vodovoda v Dolenjih Novakih, Gorenjih Novakih, Poljanah in Policah, s čimer se bo oskrba s 

pitno vodo v teh naseljih izboljšala, predvsem na področju zagotavljanja ustrezne kvalitete pitne vode.  

S strateškim delom OPN je predvidena tudi preveritev hidravlične sposobnosti obstoječih cevovodov v 

smislu zagotavljanja zadostnih količin vode novim uporabnikom in poţarne varnosti.  

Z OPN se bo deleţ prebivalcev vključenih v sistem javne oskrbe z vodo povečal. 

Število onesnaţenih vodnih virov 

S strateškim delom OPN je predvideno reševanje problema onesnaţenosti vodnega vira za zaselek Laharn. 

S prevzemom vaških vodovodov v javno upravljanje se bo oskrba s pitno vodo izboljšala, predvsem na 

področju zagotavljanja ustrezne kvalitete pitne vode. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni in trajen vpliv OPN na oskrbo s pitno vodo ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na oskrbo s pitno vodo.  Potrebe po pitni vodi se bodo nekoliko 

povečale. Deleţ prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega omreţja, se bo povečal.  

Število onesnaţenih vodnih virov se ne bo povečalo. 

12.1.3 HIDROMORFOLOŠKO STANJE VODA 

Raba prostora na vodnih in priobalnih zemljiščih 

Območja stanovanj 

V priobalna zemljišča Cerknice in njenih pritokov posegajo območja stanovanj v naseljih Cerkno, Dolenji 

Novaki, Reka in Straţa. Večinoma gre za obstoječa stavbna zemljišča. Od širitev območij stanovanj na 

priobalna zemljišča deloma posega le območje širitve v enoti CE-46 SSe.  

Sprememba namenske rabe prostora ni potrebna, saj gre za območje, kjer ţe poteka obstoječa cesta.  

V enotah CE-06 SSs in RE-01 SS pa na priobalna zemljišča posegajo tudi nezazidana stavbna zemljišča. V 

obeh primerih priobalna zemljišča potekajo po robu območja.  
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Tabela 115: Območja stanovanj na priobalnih zemljiščih 

EUP PIA velikost m
2
 VODOTOK  

CE-02 SK . 824,78 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-04 SK . 653,74 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-06 SSe . 4037,95 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-08 SSe . 704,84 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-16 SSs OPPN 221,82 CERKNICA obstoječa nezazidana stavbna zemljišča 

CE-17 SSe . 598,17 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-19 SSe . 306,24 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-22 SSe . 346,99 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-25 SSe . 171,12 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-27 SK . 351,48 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-28 SSe . 171,25 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

CE-46 SSe . 511,62 CERKNICA širitev stavbnega zemljišča 

CE-57 SSv . 532,88 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

DN-06 SK . 146,69 PRITOK CERKNICE obstoječe stavbno zemljišče 

RE-01 SS . 812,88 PRITOK CERKNICE obstoječa stavbna zemljišča, del je nezazidanih 

ST-02 SS . 789,18 CERKNICA obstoječe stavbno zemljišče 

 

Namenske rabe prostora zaradi poseganja na priobalna zemljišča ni potrebno spreminjati, s 73. členom 

Odloka o OPN (varstvo voda) je določeno, da se priobalna zemljišča ohranjajo nepozidana in javno 

dostopna. 

Površine razpršene poselitve 

Na vodna oziroma priobalna zemljišča med širitvami območij razpršene poselitve posega edino območje 

razpršene poselitve v A 33. Ta širitev pa bo iz dopolnjenega osnutka OPN umaknjena ţe zaradi poseganja 

na kmetijska zemljišča.  

Med obstoječimi območji razpršene poselitve na priobalna zemljišča zemljišča posegajo stavbna zemljišča v 

enotah A 80, A 153, A 181, A 217, A 363.  Namenske rabe prostora zaradi poseganja na priobalna zemljišča 

ni potrebno spreminjati, s 73. členom Odloka o OPN (varstvo voda) je določeno, da se priobalna zemljišča 

ohranjajo nepozidana in javno dostopna. 

Območja centralnih dejavnosti 

Načrtovana stavbna zemljišča ter nezazidana stavbna zemljišča za potrebe razvoja centralnih dejavnosti ne 

posegajo v vodna in priobalna zemljišča.  

V vodno in priobalno zemljišče pa posegajo obstoječa območja centralnih dejavnosti v enotah CE-14 CDz, 

CE-15 CU ter CE-23 CU. Enote so preteţno ţe pozidane. Zagotoviti je potrebno, da se priobalno zemljišče 

pri novih posegih v oprostor ohranja nepozidano. Vodnemu zemljišču v teh enotah pa je treba določiti 

namensko rabo območja površinskih voda. 

Območja proizvodnih dejavnosti 

V vodna oziroma priobalna zemljišča posegajo le nezazidana zemljišča v obstoječem območju proizvodnih 

dejavnosti CE-62 IG. Namenske rabe prostora zaradi poseganja na priobalna zemljišča ni potrebno 

spreminjati. V skladu z Zakonom o vodah poseganje na vodna in priobalna zemljišča ni dovoljeno posegati, 

razen za izjeme, ki jih določa zakon. Upoštevanje določb Zakona o vodah je zagotovljeno tudi z 72. členom 

Odloka o OPN (varstvo voda). 
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Posebna območja 

Načrtovane širitve in nezazidana stavbna zemljišča za potrebe razvoja posebnih območij posegajo v vodna 

in priobalna zemljišča vodotokov II. reda (Cerknica) na območjih CE-55 BT in CE-45 BD. V skladu z 73. 

členom Odloka o OPN (varstvo voda) je zagotovljeno ohranjanje priobalnih zemljišč vodotokov, zato 

spreminjanje namenske rabe ni potrebno. 

Območja zelenih površin 

Načrtovane širitve, neuporabljena in obstoječa stavbna zemljišča za potrebe razvoja območij zelenih površin 

posegajo v vodna in priobalna zemljišča vodotokov II. reda na naslednjih območjih BK-15 ZS (Kazarska 

grapa), CE-40 ZK (Martinčkov potok), CE-43 ZSi (Cerknica, Zajegrščica) in CE-60 ZSi (Oresovka).  

Omenjene enote le delno segajo v vodna in priobalna zemljišča. Na površinah, ki segajo v ta zemljišča ne bo 

sprememb, saj gre za ţe obstoječe površine ali pa samo za prilagoditve namenske rabe prostora na 

parcelne meje. Izjema je enota CE-60 ZSi, ki se ureja kot območje športnih površin z izhodiščem za 

rekreacijo v okoliškem odprtem prostoru, kjer je bi bil moţen tudi poseg v priobalna zemljišča. Kljub temu pa 

namenske rabe prostora ni potrebno spreminjati, saj je s 73. členom Odloka o OPN (varstvo voda) določeno, 

da se priobalna zemljišča ohranjajo nepozidana in javno dostopna. 

Območja prometne infrastrukture 

Načrtovana stavbna zemljišča za potrebe razvoja območij prometne infrastrukture minimalno posegajo v 

vodna in priobalna zemljišča površinskih voda v enotah CE-01 PH in PL-04 PH. Gre za minimalen poseg 

zaradi prilagajanja zemljiškemu katastru, ki dejansko ne bo vplival na hidromorfološko stanje vodotokov.  

Območja energetske infrastrukture 

Odvzem vode iz vodnega telesa, zaradi potreb malih hidroelektrarn vpliva na habitatne pogoje in ekološke 

funkcije tako flore kot favne v vodnem telesu in na priobalnem pasu. Poleg tega lahko posegi stavbnih 

zemljišč v priobalni pas pomenijo nevarnost za onesnaţenje vode. 

Načrtovana nova stavbna zemljišča ter nezazidano stavbno zemljišče namenjena razvoju elektroenergetske 

infrastrukture posegajo v vodna in priobalna zemljišča vodotokov na območjih DN-12 E, JG-03 E in CE-42 E 

vodotokov II. reda. 

V kolikor se bodo posegi in ureditve na priobalnih in vodnih zemljiščih urejali v skladu s 73. členom Odloka o 

OPN (varstvo voda) ter Uredbo o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 

sprejemljivega pretoka (Ur. l. RS, št. 97/09), vplivi ne bodo bistveni. 

Območja okoljske infrastrukture 

Načrtovana nova in nezazidana stavbna zemljišča CE-54 O, PL-02 O, TB-05 O in GN-13 O posegajo v 

vodna in priobalna zemljišča vodotokov II. reda (Cerknica in Zapoška), kar pomeni povečano nevarnost za 

onesnaţenje vode. Spreminjanje namenske rabe ni potrebno, če se zagotovi da se v priobalna zemljišča 

vodotokov ne posega, kar je upoštevano ţe v 73. členu Odloka o OPN (varstvo voda). 

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi 

Širitev območja razpršene poselitve A 33, ki posega na priobalna zemljišča, naj se vrne v primarno rabo.  

V enotah CE-06 SSe, CE-14 CDz, CE-15 CU ter CE-23 CU naj se vodna zemljišča prikaţejo z namensko 

rabo območja površinskih voda. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni, trajni in daljinski vpliv OPN na hidromorfološko stanje voda ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.  
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Izvedba OPN ne bo vplivala bistveno na hidromorfološko stanje voda zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Območja pozidanih zemljišč znotraj priobalnih zemljišč se ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bodo 

spremenila. 

Omilitveni ukrepi 

V območjih CE-42 E, DN-09 E, DN-12 E ter JG-03 E je treba gri gradnjah MHE upoštevati Uredbo o kriterijih 

za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Ur. l. RS, št. 97/09). 

12.1.4 VARSTVO PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA 

Raba prostora na poplavnih območjih  

Območja stanovanj 

V območjih katastrofalnih poplav se nahaja 1 ha stavbnih zemljišč namenjenih območjem za stanovanja. Vsa 

območja so ţe pozidana. Skupno se na poplavnih območjih pojavlja 12 objektov oziroma delov objektov. 

Tabela 116: Območja stanovanj v poplavnih območjih 

EUP PIA velikost m
2
 

CE-16 SSs OPPN 131,12 

CE-17 SSe . 930,82 

CE-19 SSe . 1980,80 

CE-22 SSe . 1081,25 

CE-27 SK . 1103,76 

CE-28 SSe . 121,76 

CE-46 SSe . 722,68 

CE-57 SSv . 747,63 

ST-02 SS . 2810,99 

  9630,82 

V skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, 

ceste R3T912 v Cerknem (Ur. l. RS št. 118/05) se izvaja rekonstrukcija vodotoka Cerknica na območju 

naselja Cerkno. Namen ureditve je zagotoviti naselju Cerkno varnost pred poplavami visokih stoletnih voda 

(Q100), kar pomeni, da so vse načrtovane ureditev v Cerknem sprejemljive. 

Raba prostora na poplavnih območjih se ne bo spremenila. 

Površine razpršene poselitve 

Širitev območja razpršene poselitve v enoti A 33 glede na obstoječe podatke v celoti posega na območje 

katastrofalnih poplav Idrijce. Stavbna zemljišča v A 33 so določena na zemljiški kataster, ki je v tem delu 

zamaknjen za pribliţno 20 m glede na dejansko stanje, kar pomeni, da območje dejansko ne posega v 

poplavno območje.  

Med obstoječimi območji razpršene poselitve v območja poplav segata območji A 80 ter A 153.  

Nepozidana stavbna zemljišča v A 80, ki posegajo na poplavna zemljišča, naj se izvzamejo iz stavbnih 

zemljišč.  

Območja centralnih dejavnosti 

Širitve in nezazidana stavbna zemljišča za potrebe razvoja centralnih dejavnosti ne posegajo v poplavna 

območja.  

V poplavna območja Cerknice posegata obstoječi enoti CE-15 CU ter CE-23 CU. Enoti sta preteţno 

pozidani, vključeni pa sta v območje Lokacijskega načrta Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove 
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ulice, ceste R3T912, v Cerknem (Ur. l. RS št. 118/05), v okviru katerega se izvaja rekonstrukcija vodotoka 

Cerknica, katere namen je zagotoviti v naselju varnost pred poplavami visokih stoletnih voda.  

Območja proizvodnih dejavnosti 

Nepozidano stavbno zemljišče v enoti CE-62 IG skoraj v celoti (66,5%) posega v območje katastrofalnih 

poplav. Območje je vključeno v območje Občinskega lokacijskega načrta Rekonstrukcija vodotoka Cerknice 

in Cvetkove ulice R3T912. Območje naj se ureja v skladu z omenjenim lokacijskim načrtom.  

Posebna območja 

Širitev CE-55 BT in nezazidano stavbno zemljišče CE-45 BD za potrebe razvoja posebnih območij posegata 

v poplavna območja katastrofalnih poplav.  

V skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, 

ceste R3T912 v Cerknem (Ur. l. RS št. 118/05) se izvaja rekonstrukcija vodotoka Cerknica na območju 

naselja Cerkno. Namen ureditve je zagotoviti naselju Cerkno varnost pred poplavami visokih stoletnih voda 

(Q100), kar pomeni, da so vse načrtovane ureditve v Cerknem sprejemljive. Širitev CE-55 BT ni zajeta v 

območje urejanja, ki ga navaja omenjeni odlok. V skladu s smerincami ARSO na območju spremembe 

terena niso dovoljene. Na območju mora biti organiziran sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter 

vodenja in izvajanja zaščite, reševanja in pomoči pred in v času nastopa visokih voda. 

Območja prometne infrastrukture 

Širitve območij prometne infrastrukture na poplavna območja ne posegajo. Obstoječi območji CE-26 PO in 

CE-50 PO segata v območje katastrofalnih poplav. Območji sta vključeni v območje Občinskega 

lokacijskega načrta Rekonstrukcija vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice R3T912,  urejata naj se v skladu z 

omenjenim lokacijskim načrtom.  

Območja okoljske infrastrukture 

Novo stavbno zemljišče CE-54 O posega v območja katastrofalnih poplav. S posebnimi izvedbenimi pogoji je 

v OPN določeno, da se na območju lahko odlagajo le zemeljski izkopi in v čim večjem odmiku od 

poplavnega območja. S posegi v poplavna območja se lahko poslabša stanje vod, pospeši njihovo škodljivo 

delovanje in povzroči motenje naravnih procesov. Odloţeni zemeljski izkopi, ki bi jih poplavne vode odnašale 

po toku navzdol, bi v spodnjih delih povzročile teţjo pretočnost rečne struge in še poslabšale poplavno 

nevarnost na območju. Zato je potrebno območje, poleg upoštevanja posebnih izvedbenih pogojev, še 

dodatno zmanjšati do roba poplavnega območja.  

Raba prostora na erozijskih območjih 

Izpostaviti velja, da je v občini Cerkno skoraj 96 % območja, ki je pod kakršnimi koli zaščitnimi ukrepi proti 

eroziji, kar 76 % območja občine pa ima zahtevnejše protierozijske ukrepe. Poseganju na erozijska območja 

se je pravzaprav nemogoče izogniti. 

Posegi na erozijska območja načeloma niso prepovedani, morajo pa biti v skladu z določbami Zakona o 

vodah (87. člen). Omenjene določbe so povzete v 78. členu Odloka o OPN (erozijska, plazljiva in plazovita 

območja), kjer je zahtevano tudi, da je za vse posege v erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih potrebno 

pridobiti soglasje pristojnih sluţb. 

Ob upoštevanju določb 78. člena Odloka o OPN, prostorski razvoj ne bo imel bistvenih vplivov na povečanje 

erozijskega delovanja. 
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Območja stanovanj 

Kar 95,7% vseh območij stanovanj se nahaja v erozijskih območjih, zato tudi večina novih stavbnih zemljišč 

za potrebe območij stanovanj posega v erozijska območja (88,7%). Največ se jih nahaja v območjih, kjer so 

potrebni zahtevnejši protierozijski ukrepi (84%). 

Tabela 117: Širitve območij stanovanj na erozijskih območjih, kjer so potrebni običajni protierozijski ukrepi 

EUP PIA velikost  območja m
2
 Obseg erozijskega območja m

2
 % 

JG-01 SK . 1495,75 1495,75 100,00 

ST-01 SK OPPN 12121,74 1096,63 9,05 

ŠB-02 SK OPPN 3750,67 3750,67 100,00 

TR-02 SS . 2699,03 372,68 13,81 

   6715,73  

 

Tabela 118: Širitve območij stanovanj na erozijskih območjih, kjer so potrebni zahtevnejši protierozijski 

ukrepi 

EUP PIA velikost  območja m
2
 Obseg erozijskega območja m

2
 % 

BK-01 SK OPPN 1494,60 1494,60 100,00 

CE-03 SSe OPPN 2699,26 2699,26 100,00 

CE-03 SSe OPPN 3909,41 3909,41 100,00 

CE-03 SSe . 4305,63 4305,63 100,00 

CE-10 SK . 10606,54 10606,54 100,00 

CE-11 SSe OPPN 5399,33 5399,33 100,00 

CE-18 SSe OPPN 5712,31 5712,31 100,00 

CE-46 SSe . 2740,88 2740,88 100,00 

CE-51 SSe . 1984,77 1980,82 99,80 

ČP-04 SK . 901,80 901,80 100,00 

DN-01 SK . 6762,60 6762,60 100,00 

DN-01 SK . 1512,32 1512,32 100,00 

DN-01 SK . 1224,93 1224,93 100,00 

DN-02 SS . 1216,04 1216,04 100,00 

DN-03 SS . 1210,85 1210,85 100,00 

DN-05 SS OPPN 11328,42 11328,42 100,00 

DN-07 SK . 3803,79 3803,79 100,00 

GR-02 SK . 2138,96 2138,96 100,00 

GR-02 SK . 1862,13 1862,13 100,00 

JS-01 SK . 1497,13 1497,13 100,00 

JZ-01 SK . 2849,47 2849,47 100,00 

JZ-03 SK . 1455,50 1455,50 100,00 

LZ-01 SS OPPN 3124,20 3124,20 100,00 

LZ-01 SS OPPN 8445,84 8445,84 100,00 

OT-02 SS OPPN 8524,99 8524,99 100,00 

OT-06 SK . 2063,88 2063,88 100,00 

PC-01 SS . 5867,59 5867,59 100,00 

PC-03 SS OPPN 4532,36 4532,36 100,00 

PC-03 SS OPPN 10447,33 10447,33 100,00 

PD-01 SK . 1627,63 1627,63 100,00 

PD-01 SK . 2148,93 2148,93 100,00 

PD-03 S . 1630,87 1630,87 100,00 

RC-03 SK . 1828,11 1828,11 100,00 

RC-03 SK . 1123,40 1123,40 100,00 

RC-07 SK . 496,88 496,88 100,00 
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EUP PIA velikost  območja m
2
 Obseg erozijskega območja m

2
 % 

RC-08 SK . 597,67 597,67 100,00 

RC-08 SK . 553,46 553,46 100,00 

ZA-03 SK . 729,54 729,54 100,00 

   130355,4  

 

Širitev območij stanovanj na območjih, kjer je potrebno strogo protierozijsko varovanje se ne načrtuje. Se pa 

na takem območju pojavlja območje TR-02 SS, ki pa je v delu, ki posega na erozijska območja, ţe pozidano. 

Površine razpršene poselitve 

Kar 95% vseh območij razpršene poselitve se nahaja v erozijskih območjih, zato tudi večina novih stavbnih 

zemljišč za potrebe razpršene poselitve posega v erozijska območja. 

Tabela 119: Širitve območij razpršene poselitve na erozijskih območjih, kjer je potrebno strogo 

protierozijsko delovanje 

EUP CELA SPREMEMBA m
2
 SPREMEMBA NA EROZIJSKIH OBMOČJIH m

2
 % 

A 142 3729,81 3480,99 93,33 

A 151 2850,86 234,04 8,21 

 6581 3715,03  

Tabela 120: Širitve območij razpršene poselitve na erozijskih območjih, kjer so potrebni zahtevnejši 

protierozijski ukrepi 

EUP CELA SPREMEMBA m
2
 SPREMEMBA NA EROZIJSKIH OBMOČJIH m

2
 % 

A 14 1441,82 102,12 7,08 

A 22 687,23 687,23 100,00 

A 28 1278,25 525,29 41,09 

A 32 2269,59 2269,59 100,00 

A 84 2437,25 2437,25 100,00 

A 87 1329,95 1329,95 100,00 

A 100 690,29 690,29 100,00 

A 123 1003,36 1003,36 100,00 

A 134 818,43 818,43 100,00 

A 141 1371,98 1371,98 100,00 

A 146 2131,05 2131,05 100,00 

A 148 1188,03 1188,03 100,00 

A 209 1221,14 1221,14 100,00 

A 216 1413,50 1413,50 100,00 

A 221 611,92 611,92 100,00 

A 255 1736,47 1736,47 100,00 

A 264 1811,61 1811,61 100,00 

A 274 1321,85 1321,85 100,00 

A 283 970,25 970,25 100,00 

A 284 1627,29 1627,29 100,00 

A 295 3147,63 3147,63 100,00 

A 309 1415,09 1415,09 100,00 

A 312 801,35 801,35 100,00 

A 318 2369,01 2369,01 100,00 

A 332 1036,32 1036,32 100,00 

A 337 1168,45 1168,45 100,00 

A 352 1242,10 1242,10 100,00 

A 362 1488,48 1488,48 100,00 
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EUP CELA SPREMEMBA m
2
 SPREMEMBA NA EROZIJSKIH OBMOČJIH m

2
 % 

A 364 2699,16 2699,16 100,00 

A 370 531,67 531,67 100,00 

A 381 1447,89 1447,89 100,00 

A 383 1097,45 1097,45 100,00 

 45806 43713,21  

Tabela 121: Širitve območij razpršene poselitve na erozijskih območjih, kjer so potrebni običajni 

protierozijski ukrepi 

EUP CELA SPREMEMBA M
2
 SPREMEMBA NA EROZIJSKIH OBMOČJIH M

2
 % 

A 14 1441,82 1339,70 92,92 

A 19 1482,99 1482,99 100,00 

A 27 3089,72 3089,72 100,00 

A 28 1278,25 752,96 58,91 

A 41 1952,57 1952,57 100,00 

A 77 1477,71 1477,71 100,00 

A 142 3729,81 197,81 5,30 

 14453 10293,46  

 

Območja širitve razpršene poselitve v enotah A 142 ter A 151, ki posegajo na območja, kjer je potrebno 

strogo protierozijsko varovanje, je treba izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

Območja proizvodnih dejavnosti 

Kar 95,4 % vseh območij proizvodnih dejavnosti se nahaja znotraj erozijskih območij. Na erozijskih območjih 

se nahajajo tudi vse širitve območij proizvodnih dejavnosti ter nezazidana zemljišča znotraj obstoječih 

območij proizvodnih dejavnosti. 

Tabela 122: Širitve območij proizvodnih dejavnosti na erozijskih območjih 

EUP PIA  strogo zahtev  običajno  SKUPAJ 

BK-12 IG OPPN 4318,50 2649,17   6967,68 

CE-07 IG .   2455,89   2455,89 

PC-04 IG OPPN 1101,41 12154,70   13256,11 

PD-04 IK .     2350,45 2350,45 

RC-09 IK .   1110,74   1110,74 

    5420 18370,51 2350,45 26140,87 

 

Tabela 123: Nezazidana zemljišča na območjih proizvodnih dejavnosti na erozijskih območjih 

EUP PIA  strogo zahtev SKUPAJ 

CE-47 IG . 2932,70 5161,71 8094,41 

CE-59 IG OPPN 4428,86 222,63 4651,49 

CE-62 IG OPPN 370,10 4082,75 4452,85 

PC-04 IG OPPN   2255,78 2255,78 

    7731,66 11722,87 19454,53 

Posebna območja 

Vse širitve in vsa nezazidana stavbna zemljišča za potrebe posebnih območij posegajo na erozijska 

območja.  
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Tabela 124: Širitve posebnih območij na erozijska območja: 

EUP POVRŠINA (m2) ZAŠČITNI UKREPI 

ŠB-04 BT 12647,16 običajni 

CE-21 BD 3577,25 zahtevnejši 

CE-29 BT 647,12 zahtevnejši 

CE-42 B 646,09 zahtevnejši 

CE-55 BT 4555,43 zahtevnejši 

DN-11 BT 4504,58 zahtevnejši 

DN-15 BT 1852,65 zahtevnejši 

GN-01 BT 4243,40 zahtevnejši 

GN-02 BT 416,39 zahtevnejši 

GN-03 BT 4434,02 zahtevnejši 

SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 7597,72 zahtevnejši 

SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) 19727,66 zahtevnejši 

GN-21 BT 10060,30 zahtevnejši 

RC-01 BT 6555,34 zahtevnejši 

ČP-02 BT 3484,60 zahtevnejši 

 

Tabela 125: Nezazidana stavbna zemljišča posebnih območij na erozijskih območjih: 

EUP POVRŠINA (m2) ZAŠČITNI UKREP 

SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 25278,38 zahtevnejši 

SC-03 BT (stara enota GN-04 BT) 25506,73 zahtevnejši 

CE-45 BD 4447,37 zahtevnejši 

CE-29 BT 3392,30 zahtevnejši 

Območja zelenih površin 

Širitve, neuporabljena in obstoječa stavbna zemljišča za potrebe območij zelenih površin posegajo na 

erozijska območja z običajnimi in zahtevnejšimi zaščitnimi ukrepi. 

Tabela 126: Območja zelenih površin na erozijskih območjih: 

EUP 
POVRŠINA 

(m2) UKREPI 

BK-02 ZSi 1653,45 zahtevnejši 

BK-06 ZSi 4226,23 zahtevnejši 

BK-15 ZS 3203,45 zahtevnejši 

CE-37 ZSi 14450,40 zahtevnejši 

CE-40 ZK 12150,35 zahtevnejši 

CE-43 ZSi 3187,72 zahtevnejši 

CE-52 ZD 2463,74 zahtevnejši 

CE-60 ZSi 4016,97 zahtevnejši 

CE-68 ZP 4605,63 zahtevnejši 

CE-69 ZP 146,41 zahtevnejši 

DN-08 ZD 2167,70 zahtevnejši 

del SC-02 K (stara enota GN-14 ZS) 8256,25 zahtevnejši 

del SC-02 K (stara enota GN-15 ZS) 382098,75 zahtevnejši 

del SC-02 K (stara enota GN-16 ZS) 1558,92 zahtevnejši 

del SC-02 K (stara enota GN-17 ZS) 2767,08 zahtevnejši 

del SC-02 K (stara enota GN-18 ZS) 6187,32 zahtevnejši 

SC-08 ZS (stara enota GN-19 ZS) 6110,87 zahtevnejši 

SC-04 ZS (stara enota GN-20 ZS) 16667,60 zahtevnejši 

GN-22 ZS 2208,19 zahtevnejši 

OT-04 ZP 2709,42 zahtevnejši 

PC-07 ZD 851,18 zahtevnejši 

PŢ-03 ZS 2331,78 zahtevnejši 

ŠB-08 ZS 2708,46 običajni 

ŠB-09 ZD 40155,51 običajni 

ŠB-13 ZD 4985,77 običajni 
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EUP 
POVRŠINA 

(m2) UKREPI 

TB-01 ZS 4477,74 zahtevnejši 

ZA-02 ZS 1855,19 zahtevnejši 

ZA-09 ZP 762,64 zahtevnejši 

Območja prometne infrastrukture 

Obe varianti heliporta (CE-01 PH in PL-04 PH) v celoti segata na območja z zahtevnejšimi erozijskimi ukrepi.  

Na erozijska območja, na katerih veljajo zahtevnejši zaščitni ukrepi, segata tudi enoti CE-26 PO in CE-50 

PO. 

Območja energetske infrastrukture 

Na erozijska območja, kjer veljajo zahtevnejši zaščitni ukrepi posegajo nova stavbna zemljišča namenjena 

elektroenergetski infrastrukturi s skupno površino nekaj manj kot 0,3 ha.  

Tabela 127: Širitve območij elektroenergetske infrastrukture na erozijska območja 

EUP območje zaščitni ukrepi površina m² 

DN-09 E širitev zahtevnejši 538,64 

CE-67 E nezazidano zahtevnejši 2287,17 

Območja okoljske infrastrukture 

Vsa nova stavbna zemljišča in nezazidano stavbno zemljišče za potrebe okoljske infrastrukture  v celoti 

posegajo na erozijska območja kjer so potrebni zahtevnejši ukrepi varstva pred erozijo s skupno površino 

4,82 ha. 

Območja mineralnih surovin 

Obravnavano območje mineralnih surovin posega na erozijska območja s strogimi in zahtevnejšimi 

zaščitnimi ukrepi. 

S Pogodbo o prenosu rudarske pravice in koncesijsko pogodbo (št. 604-21/2006) je zagotovljena izvedba 

sprotne in dokončne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. 

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi 

Nepozidana stavbna zemljišča v enoti A 80, ki posegajo na poplavna območja je potrebno izvzeti iz stavbnih 

zemljišč. 

Območje predvidenega odlagališča zemeljskih izkopov CE-54 O, ki posega v poplavno območje, naj se 

zmanjša do meje poplavnega območja.  

Območja širitve razpršene poselitve v enotah A 142 ter A 151, ki posegajo na območja, kjer je potrebno 

strogo protierozijsko varovanje, je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

Stavbno zemljišče območja ČP-02 BT naj se določi v obsegu, ki pomeni aţuriranje obstoječega stanja. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden, trajen in daljinski vpliv OPN na varstvo pred škodljivim delovanjem voda ocenjujemo z 

oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.  

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, če bodo izvedeni 

omilitveni ukrepi. Posegi sicer posegajo v ogroţena območja, vendar se zaradi tega hidrološke razmere ne 

bodo bistveno spremenile. V primeru nastopa visokih voda ne bo povzročena materialna škoda, zdravje ljudi 

ne bo ogroţeno. 
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Omilitveni ukrepi 

Za območja obstoječe razpršene poselitve A 80 in A 153, ki posegata v območja poplav je treba zagotoviti, 

da se posegi v prostor izvajajo v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, 

št. 89/08). Grdnja znotraj poplavnih območij je moţna na osnovi predhodno izdelanih kart poplavne in z njimi 

povezane erozijske nevarnosti, razen v primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje, lokacijsko dovoljenje, vodno 

soglasje oziroma okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo Uredbe. 

V območjih CE-62 IG, CE-15 CU ter CE-23 CU je treba gradnjo objektov na nezazidanih stavbnih zemljiščih 

na območju poplav ter poseganje v pozidana zemljišča na območju poplav prilagoditi pogojem, določenim z 

Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter Občinskim lokacijskim 

načrtom Rekonstrukcija vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice R3T912. 

V posebne izvedbene pogoje naj se pri ureditveni enoti CE-55 BT doda določilo: »Na območju mora biti 

organiziran sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter vodenja in izvajanja zaščite, reševanja in 

pomoči pred in v času nastopa visokih vod.« 

12.2 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV NA VODE 

12.2.1 OCENA VPLIVOV ON NA VODE 

Vpliv OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Ocena vplivov izvedbe plana na vode po posameznih namenskih rabah prostora: 

dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 
daljinski vpliv 

kakovost voda C C 

oskrba s pitno vodo C / 

hidromorfološko stanje voda C C 

varstvo pred škodljivim varovanjem voda C C 

SKUPNA OCENA C C 

 

Z okoljskim poročilom je bilo ugotovljeno, da je narava vplivov posameznih dejavnosti na vode takšna, da bi 

v povezavi z drugimi plani (DPN- ji za ceste) lahko povzročala kumulativne vplive, vendar ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov le-ti ne bodo bistveni. 

Kumulativne vplive OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. 

12.2.2 POTREBNI POPRAVKI OPN, DA BODO VPLIVI NA VODE SPREJEMLJIVI 

OBMOČJA STANOVANJ 

1. Nova stavbna zemljišča v enoti CE-18 SSe je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. Enako velja tudi za območja nezazidanih 

stavbnih zemljišč v oţjem vodovarstvenem pasu. 

2. V enoti CE-06 SSe naj se vodna zemljišča prikaţejo z namensko rabo območja površinskih voda. 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

3. Nepozidana območja v enoti A 32, ki posegajo na oţji vodovarstveni pas, je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

4. Nepozidana stavbna zemljišča v enoti A 80, ki posegajo na poplavna območja je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

5. Območja širitve razpršene poselitve v enotah A 142 ter A 151, ki posegajo na območja, kjer je potrebno strogo protierozijsko 
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varovanje, je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

6. V enotah CE-14 CDz, CE-15 CU ter CE-23 CU je treba vodnemu zemljišču določiti namensko rabo območja površinskih voda.  

POSEBNA OBMOČJA 

7. Stavbno zemljišče območja ČP-02 BT naj se določi v obsegu, ki pomeni aţuriranje obstoječega stanja. 

OBMOČJA OKOLJSKE INFASTRUKTURE 

8. Območje predvidenega odlagališča zemeljskih izkopov CE-54 O, ki posega v poplavno območje, naj se zmanjša do meje 

poplavnega območja.  

 

12.2.3 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA VODA 

OBMOČJA STANOVANJ ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

1. V strateškem delu OPN je potrebno predvideti izgradnjo kanalizacije in čistilne 

naprave še za naselje Labinje. 

občina 

naselje mora biti 

opremljeno s 

kanalizacijo do 

31. 12. 2015,  do 

31. 12. 2017 pa je 

treba zagotoviti 80 

% odvajanje v 

kanalizacijo 

2. V skladu z Odlokom o VVO je treba v enotah DN-02 SS in GN-11 SP pred 

pričetkom gradnje zagotoviti izgradnjo kanalizacije, ki se mora zaključiti s čistilno 

napravo. 

občina 
pred pričetkom 

gradnje 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

3. Na stavbnih zemljiščih v enotah A 45, A 32, A 35, A 36, A 56, A 83, A 93, A 99, A 

144, A 155, A 193 ter A 206, ki segajo v najoţji varstveni pas oziroma oţji 

varstveni je treba v skladu z Odlokom o VVO zagotoviti prepoved gradnje ter 

zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska 

gnojišča morajo biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja 

gnojnice v podtalnico. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

4. Na stavbnih zemljiščih v enotah A 99, A 121, A 143, A 144, A 145, A 155, A 203, 

A 206, A 222, A 226, A 233, A 234, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse 

objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v skladu s predpisi s področja varstva 

okolja. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

5. Za območja obstoječe razpršene poselitve A 80 in A 153, ki posegata v območja 

poplav je treba zagotoviti, da se posegi v prostor izvajajo v skladu z Uredbo o 

pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 

RS, št. 89/08). Grdnja znotraj poplavnih območij je moţna na osnovi predhodno 

izdelanih kart poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, razen v primeru, 

da je bilo gradbeno dovoljenje, lokacijsko dovoljenje, vodno soglasje oziroma 

okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo Uredbe. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

6. CE-62 IG, CE-15 CU, CE-23 CU 

Gradnjo objektov na nezazidanih stavbnih zemljiščih na območju poplav ter 

poseganje v pozidana zemljišča na območju poplav je treba prilagoditi pogojem, 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 
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določenim z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 

voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter Občinskim lokacijskim načrtom 

Rekonstrukcija vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice R3T912. 

izvedba projekta 

POSEBNA OBMOČJA ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

7. ČP-02 BT, SC-11 BT  

Na območju je prepovedana gradnja novih objektov. Dovoljena je le adaptacija 

obstoječih. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

8. SC-16 ZS, SC-11 BT 

V širšem vodovarstvenem območju je nove in obstoječe stanovanjske in druge 

objekte je potrebno opremiti z neprepustno kanalizacijo (greznica na praznjenje ali 

izpust kanalizacije zunaj vodovarstvenega območja). 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

9. CE-55 BT  

Spremembe terena niso dovoljene. Na območju mora biti organiziran sistem 

opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter vodenja in izvajanja zaščite, reševanja in 

pomoči pred in v času nastopa visokih vod. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

10. SC-08 ZS 

V oţjem vodovarstvenem območju so prepovedana zemeljska gradbena dela in 

sečnja gozda na golosek.  

 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

11. CE-42 E, DN-09 E, DN-12 E, JG-03 E 

Pri gradnjah MHE je treba upoštevati Uredbo o kriterijih za določitev ter načinu 

spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Ur. l. RS, št. 97/09). 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 

12. SC-02 K 

Na območju vodovarstvenih pasov na smučišču se ne smejo izvajati krčitve gozda. 

Smučarske proge naj se na območju vodnih virov omejijo na ţe obstoječe – in naj 

ne posegajo na območja gozdov. 

investitor 

pridobivanje 

gradbenega 

dovoljenja, 

izvedba projekta 

13. V oţjem varstvene pasu vodnih virov je prepovedano:  

- uporabljati fitofarmacevtska sredstva izdelana na osnovi svinca, ţivega 

srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi. 

- preseči mejno vrednost letnega vnosa dušika na območju 

vodovarstvenega pasu 

- gnojenje z gnojnico in gnojevko na zemljiščih z zeleno odejo od 15.10 do 

31.3., 

- gnojenje z gnojnico in gnojevko na tleh nasičenih z vodo, prekritih s 

sneţno odejo, na velikih strminah in na zamrznjenih tleh, 

- paša drobnice in govedi razen v primeru kadar ustreza hidrogeološka ali 

agronomska stroka predpiše poseben reţim uporabe pašnika. 

upravljalec 

kmetijskega 

zemljišča 

čas izvajanja OPN 

OBMOČJA GOZDOV ODGOVORNOST 

ZA IZVAJANJE 

ČAS IZVAJANJA 
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14. V strateški del OPN naj se med usmeritve za razvoj v krajini za področje 

gozdarstva (26. člen) doda odstavek: Pri izvajanju gozdnogospodarskih posegov v 

prostor je treba zagotavljati, da se ne ogrozijo vodni viri, povzročijo erozijski 

procesi, prepreči odtok visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazov, 

poruši ravnoteţje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila 

ogroţena kmetijska ali druga zemljišča ali da bi bil ogroţen obstoj gozda ali 

onemogočen njegov razvoj, prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto 

ţivečih ţivali, prizadene naravna ali kulturna dediščina oziroma ogrozijo druge 

funkcije oziroma večnamenska raba gozdov. 

pripravljalec GGN čas izvajanja OPN 

 

12.3 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje voda zagotavljati spremljanje naslednjih 

kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 raba prostora na vodnih in priobalnih zemljiščih 

 deleţ prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda  

 deleţ prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe s pitni vodo 

 število onesnaţenih vodnih virov 

 raba prostora na območju varstva vodnih virov 

 raba prostora na poplavnih območjih  

 raba prostora na erozijskih območjih 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Zato je za področje voda potrebno spremljati še kazalec »število malih čistilnih naprav«. 

Omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na poseganje v priobalna zemljišča so vezani na izdajo gradbenih 

dovoljenj. Nadzor nad njihovim upoštevanjem se izvaja v skladu z zakonodajo.  
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13. NARAVA 

13.1 OPIS STANJA 

13.1.1.1 Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatni tipi  

Rastlinstvo in habitatni tipi 

Ozemlje občine Cerkno je po naravnih danostih, geološki podlagi, talnih razmerah in podnebju, prav tako po 

rastlinstvu in rastju (habitatnih tipih) zelo raznovrstno. Flora in vegetacija te občine sta razmeroma dobro 

preučeni, kar velja še posebej za severni del občine, območje Porezna in Novakov.  

Ozemlje smo razdelili na pokrajinske enote in zelo na kratko našteli njihove rastlinske posebnosti. Popis 

habitatnih tipov za celotno občino Cerkno še ni bil izveden, tako da je opis podan na osnovi poznavanja 

območja, so pa bila območja sprememb OPN skartirana v okviru poročila. Imena habitatnih tipov so 

navedena v oklepaju, skupaj s Physis kodo (Habitatna tipologija, 2004) ter z FFH kodo (v primeru, ko so 

uvrščeni na seznam evropsko pomembnih habitatnih tipov z Direktive o habitatih). 

Največji del površja občine, z več kot 60 %, pokrivajo gozdovi. Prevladujejo bukovi in mešani gozdovi. V 

podgorskem pasu je na karbonatni podlagi precej razširjena zdruţba bukve in tevja (Hacquetio-Fagetum). 

Prevladujoča gozdna zdruţba na strmih dolomitnih in apnenčastih pobočjih v podgorskem in gorskem pasu 

je toploljubno bukovje s črnim gabrom (Ostryo-Fagetum). Na osojnih legah na karbonatni podlagi uspevajo 

gorska bukovja (Lamio orvalae-Fagetum in Arunco-Fagetum), višje, v altimontanskem pasu, bukovje s 

platanolistno zlatico (Ranunculo platanifolii-Fagetum), ponekod v osojah tudi predalpsko jelovo-bukovje 

(Homogyno sylvestris-Fagetum). Vse te zdruţbe bukovij pripadajo habitatnemu tipu 41.1C - ilirska bukovja 

(FFH 91K0). 

Zelo strma, skalnata prisojna (redkeje tudi osojna) pobočja porašča črno gabrovje z malim jesenom (Ostryo-

Fraxinetum orni = Fraxino orni-Ostryetum) (41.8 - termofilni gozdovi mešanih listavcev), ponekod tudi rdeče 

borovje (Genisto januensis-Pinetum) (42.5C52- dinarska rdečeborovja na dolomitu, FFH 91R0). V ţlebovih 

in grapah so na manjših površinah rastišča velikega jesena, gorskega javorja in gorskega bresta (Hacquetio-

Fraxinetum, Veratro nigri-Fraxinetum, Lamio orvalae-Aceretum) (41.4 - javorovja, jesenovja, brestovja in 

lipovja, FFH 9180*). Ob rekah, predvsem ob Idrijci, so logi sive jelše, lipovca, velikega jesena in drugih 

listavcev (Alnetum incanae s. lat.) (44.21 - gorska sivojelševja, FFH 91E0*), prav tako sivo vrbovje 

(Salicetum incano-purpureae) (24.223 - nizka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, FFH 3230). Na 

nekarbonatni podlagi uspevajo kisloljubna bukovja, v podgorskem pasu s primesjo gradna in pravega 

kostanja (Castaneo-Fagetum sylvaticae), v gorskem pasu s primesjo smreke in (ali) jelke (Luzulo-Fagetum, 

Luzulo-Fagetum abietetosum), na zelo kislih tleh bukovje z rebrenjačo (Blechno-Fagetum). Vse te kisloljubne 

bukove zdruţbe pripadajo habitatnemu tipu 41.11 - srednjeevropska kisloljubna bukovja, (FFH 9110). V bolj 

vlaţnih ţlebovih in dolinah ponekod dobimo jelovje z okroglolistno lakoto (Galio rotundifoliae-Abietetum) 

(42.1 - jelovja). Drugotna smrekovja na opuščenih pašnikih in senoţetih (npr. pod Kojco, ponekod pod Črnim 

vrhom in Poreznom) uvrščamo predvsem v asociacijo Avenello flexuosae-Piceetum (42.21 - Alpska 

subalpinska smrekovja, FFH 9410). 

Med travniškimi zdruţbami prevladujejo gojeni travniki iz zveze Arrhenatherion elatioris (38.22 - 

srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki, FFH 6510). Varstvo in pozornost zasluţijo predvsem 

vlagoljubna travišča z modro stoţko (Molinia caerulea) iz zveze Molinion (37.31 - oligotrofni mokrotni travniki 

z modro stoţko in sorodne zdruţbe, FFH 6410), povirne zdruţbe z munci in šaši (iz zveze Caricion 

davallianae) (54.2 - bazična nizka barja, FFH 7230), dolomitna povirja s črnikastim sitovcem (Schoenus 

nigricans) (54.214 - ilirska nizka barja s črnikastim sitovcem, FFH 7230), suha in polsuha travišča s 

pokončno stoklaso (Bromus erectus s. lat.) iz zveze Mesobromion (Bromion erecti) (34.322 - 

srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, FFH 6210*), ki so pogosta 
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rastišča zavarovanih kukavičevk, dealpinska travišča z modriko (Sesleria caerulea subsp. calcaria) (34.325 - 

srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami, FFH 6210*) ter kisloljubna travišča z volkom (Nardus 

stricta) (35.11 - mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo in 36.31 - alpinska in subalpinska travišča 

s prevladujočim volkom, FFH 6230*). 

Med evropsko pomembnimi habitatnimi tipi v občini Cerkno najdemo vsaj naslednje: 

 (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolţ njihovih bregov,  

 (5130) Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatni podlagi 

 (6170) Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (Porezen) 

 (6210) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* 

pomembna rastišča kukavičevk)  

 (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v 

montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (predvsem Porezen, Cimprovka, 

Črni vrh) 

 (6410) Travniki s prevladujo stoţko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae)  

 (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki 

 (7220) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 

 (8160) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (Drnova) 

 (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 

 (9110) Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 

  (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnem grušču 

 (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

 (91L0) Ilirske hrastovo-belogabrove gozdove (Erythronio-Carpinion) 

 (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  

 (91R0) Dinarske gozdove rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum) 

 (9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) (sem 

sodijo drugotni smrekovi sestoji na območju Porezna in Črnega vrha).  

V občini Cerkno raste pet evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk: Cypripedium calceolus, 

Eryngium alpinum, Gladiolus palustris (ni še povsem raziskano, kateri od mečkov prevladuje na 

Cerkljanskem, ta ali G. illyricus), Moehringia villosa in Primula carniolica.  

Kratek opis nekaterih botanično pomembnih delov občine 

Severni in severovzhodni in vzhodni del občine (Porezen s prigorjem, Novaki, sleme Bevkovega vrha 

nad Idrijco) 

Botanično najvrednejši del občine Cerkno je Porezen, predvsem pobočja tik pod vrhom in vršni greben. Tam 

na manjših površinah uspevajo subalpinska travišča z modriko (Sesleria caerulea subsp. calcaria) (34.325 - 

srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami, FFH 6210*), po celotni floristični sestavi podobna 

sestojem v Jugovzhodnih Alpah. V skalnih razpokah nad Zakojško in Zapoško grapo so nahajališča 

endemita in evropsko varstveno pomembne vrste Moehringia villosa in tudi njeno ohranitveno območje 

(Natura 2000). V ţlebovih nad Zapoško grapo je ohranitveno varstveno območje za alpsko moţino 

(Eryngium alpinum), ki tam raste v zdruţbi z rjastorjavim šašem (Carex ferruginea), v sestojih asociacije 

Carici ferrugineae-Eryngietum alpinae. Vršni del Porezna je botanični rezervat, kjer so nahajališča še 
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nekaterih redkih ali zavarovanih vrst, npr. Astragalus depressus, Erigeron uniflours, Anemone narcissiflora, 

Gentiana pannonica, Arabis pauciflora, Scorzonera rosae, Nigritella rhellicani idr. 

Botanično pomembna so tudi  bolj ali manj zakisana in ponekod vlaţna altimontanska travišča  (deloma 

košenice, pašniki ali travniki v zaraščanju) v območju med vzpetinami Medrce, Hum in Kopa s Cimprovko. 

Na njih, predvsem v zdruţbi volka (Nardus stricta) (35.11 - mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno 

mejo, FFH 6230*), v sestojih asociacije Homogino alpinae-Nardetum strictae, rastejo nekatere redke ali 

ogroţene vrste, npr. Hiercium prenanthoides, Scorzonera humilis, Gentiana acaulis, Botrychium lunaria , po 

nekaterih virih (Terpin 1994: 52, Bavcon, neobjavljeno) tudi Nigritella rubra. Pod Cimprovko, na Raspetu, so 

povirna močvirja z munci (Eriophorum latifolium, E. angustifolium) in zavarovano navadno mastnico 

(Pinguicula vulgaris). Podobna povirna močvirja so tudi nasproti Trebenč, kjer uspeva tudi ilirski meček 

(Gladiolus illyricus) in trst (Phragmites australis).  

Lepi, deloma še košeni travniki so na Labinjskih lehah, kjer spomladi obilno cveti bezgova prstasta kukavica 

(Dactylorhiza sambucina). Labinjske lehe in Počanska gora, pobočja nad Trebenčami in Poljanami sta tudi 

območji s ponekod še ohranjenimi suhimi in polsuhimi travišči (34.322 - srednjeevropska zmerno suha 

travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, FFH 6210*), bogatimi s kukavičevkami.  

Drnova, Veliki in Mali Njivč so dolomitne vzpetine s toploljubnim rastjem, sestoji rdečega bora, črnega gabra 

in malega jesena, tudi s precej obseţnimi melišči. Na tem območju uspevajo vse tri zavarovane naglavke 

(Cephalanthera rubra, C. damasonium, C. longifolia), precej redka svetogorska škorţolica (Hieracium 

sanctoides), malocvetni repnjak (Arabis pauciflora), alpski volčin (Daphne alpina), na osojnih pobočjih tudi 

dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum) in njegova zdruţba z bukvijo (Rhododendro hirsuti-Fagetum). 

Svojevrsten preplet toploljubnega in hladnoljubnega rastlinstva in rastja najdemo v soteski Pasice med 

Malim in Velikim Njivčem. Ta je zaradi bolnice Franje kulturnozgodovinski spomenik, zaradi bogate flore 

(Bavcon 1986) pa tudi velika naravna vrednota.  

Potencialno naravno rastje Črnega vrha nad Cerknim je acidofilni bukov gozd (Luzulo-Fagetum) (41.11 - 

srednjeevropska kisloljubna bukovja, FFH 9110). Gozd so izkrčili za pašnike in na njih se je razvila 

sekundarna travniška zdruţba volka (Homogyno alpinae-Nardetum strictae) (35.11 - mezofilna do kserofilna 

volkovja pod gozdno mejo, FFH 6230*), v kateri ponekod rasteta tudi ranljivi praprotnici Diphasiastrum 

alpinum (T. Wraber 1968) in Lycopodium clavatum. Tam, kjer so se pašniki zarasli, prevladuje pionirski gozd 

smreke in macesna (42.21 - Alpska subalpinska smrekovja, FFH 9410), s podrastjo borovnice in brusnice, 

ugoden ţivljenjski prostor za zavarovane gozdne kure. Naravne zdruţbe Črnega vrha nad Cerknim so zaradi 

tukajšnjega smučarskega centra v veliki meri fragmentirane, presekane ali preoblikovane v smučišča. 

V Gorenjih Novakih, vrh Slugove doline, je nahajališče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia) – Terpin 

(1994: 54).  

V Dolenjih Novakih, na pobočjih nad levim bregom Cerknice (severovzhodno pobočje Škofja nad Logom) je 

v svetlem toploljubnem bukovem gozdu nahajališče lepega čeveljca (Cypripedium calceolus), evropsko 

varstveno pomembne vrste, edino zdaj znano v občini Cerkno in vredno vse pozornosti in varovanja.  

Celotno območje Škofja je zaradi intenzivnega zaraščanja nekdanjih senoţeti precej spremenjeno in je 

njegova vrstna pisanost nekoliko upadla. Na mokrotnih travnikih v vznoţju tu in tam še uspeva ilirski meček 

(Gladiolus illyricus).  

V območju med Kladjem, Cerkljanskim in Bevkovim vrhom poleg gospodarskega gozda prevladujejo gorski 

travniki (38.31 - srednjeevropski gorski gojeni travniki, FFH 6520), pogosto precej gnojeni in vrstno revni, a 

ponekod tudi bolj suhi in še bogati z kukavičevkami (npr. Dactylorhiza sambucina) in drugimi zavarovanimi 

vrstami. Na kisli podlagi so ponekod resave z jesensko vreso (Calluna vulgaris) in travišča z volkom 

(Nardetum strictae s. lat.) . Bolj toploljubno rastje z nekaterimi varstveno ali fitogeografsko zanimivimi vrstami 

(Grafia golaka, Iris graminea, Lilium carniolicum) je na grebenu Babe in okoli Lajš.  
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Pobočja nad in pod Jaznami, Otaleţem in Lazcem ter Pluţnjami so deloma gozdnata, deloma so to gojeni 

travniki, vmes nekateri tudi suhi. V okolici Otaleţa je klasično nahajališče brezstebelnega ušivca (Pedicularis 

acaulis), ki pa ga v novejšem času nihče ni več potrdil.  

Severozahodni del občine (Kojca, Bukovo, Orehek, Police, Ravne pri Cerknem in Reka) 

Največja botanična znamenitost Kojce so opuščene senoţeti na slemenu gore, z obilo kojniške perunike (Iris 

sibirica subsp. erirrhiza). Predvsem severna pobočja imajo ţe precej alpsko rastje, celo manjši naraven 

sestoj macesna. V Zakojški grapi so bogata nahajališča kranjskega volčiča (Scopolia carniolica) in navadne 

peruše (Matteucia struthiopteris), prav tako rastišča varstveno pomembne zdruţbe dlakavega sleča in 

črnega gabra (Rhododendro hirsuti-Ostryetum). V skalah pod Obidovim robom je nahajališče endemične 

kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa).  

Nad Orehkom je osamljeno nahajališče toploljubne ametistaste moţine (Eryngium amethystinum) – Terpin 

(1994: 59). Pod vzpetino Rodne je bogato nahajališče kranjskega jegliča (Primula carniolica), endemita in 

evropsko varstveno pomembne vrste (Bavcon 1987), ki tu raste v endemični zdruţbi Primulo carniolicae-

Seslerietum calcariae. Sestoje te zdruţbe smo našli tudi v vplivnem območju kamnoloma nad zaselkom 

Laharn.  

Bogata in raznovrstna je flora Polic, prostranega območja med Dabrčkom in Poličnico. V fitogeografskem 

smislu je to prehodna pokrajina na stiku predalpskega in dinarskega fitogeografskega območja (na bliţino 

slednjega nam kaţejo s svojo pogostnostjo npr. vrste kot so Scabiosa hladnikiana, Potentilla carniolica, 

Genista januensis, Geranium nodosum, Scopolia carniolica, Aremonia agrimonoides, Vicia oroboides, 

Micromeria thymifolia idr.). Prisotnost številnih toploljubnih vrst (npr. Cotinus coggygria, Satureja montana 

subsp. variegata, Centaurea pannonica, Campanula persicifolia, Veratrum nigrum, Mercurialis ovata, 

Quercus pubescens, Asparagus tenuifolius, Tamus communis idr.) pa kaţe tudi na vplive Jadranskega 

morja. Krajevno, npr. v grapah, na osojnih pobočjih, je podnebje bistveno hladnejše in omogoča tudi 

uspevanje bolj alpskih vrst in zdruţb, npr. v ozki grapi Poličnice in na osojah pod Lisičnikom nad Lazami (ob 

Grapi oz. Sjaunku). Tam na nadmorski višini od 250 do 300 m raste dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum), 

zeleni sršaj (Asplenium viride), skalna špajka (Valeriana saxatilis) in dlakava škrţolica (Hieracium villosum s. 

lat.). Posebnost rastlinstva okoli Polic so tudi nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica), alpskega 

volčina (Daphne alpina), dolomitna povirja s črnikastim sitovcem (Schoenus nigricans) in alpsko mastnico 

(Pinguicula alpina) in močvirne zdruţbe s šaši (Carex davalliana, C. hostiana, C. lepidocarpa). 

V grapi Vidršek (Idršek) pod Ravnami so nahajališča zavarovane širokolistne lobodike (Ruscus 

hypoglossum) – Bavcon (1993), Terpin (1994).  

Reka Idrijca, rastlinstvo in rastje na obeh bregovih od občinske meje z občino Tolmin do občinske 

meje z občino Idrija 

Svojevrsten ţivljenjski prostor, potreben vse pozornosti in varovanja je svet ob Idrijci med Reko in 

Travnikom, s prepletom suhih, še košenih obrečnih travišč (34.322 - srednjeevropska zmerno suha travišča 

s prevladujočo pokončno stoklaso, FFH 6210*), ki so tudi rastišča zavarovanih orhidej (npr. zavite škrbice 

Spiranthes spiralis), logov (Alnetum incanae s. lat.) (44.21 - gorska sivojelševja, FFH 91E0*), vrbovij 

(Salicetum incano-purpureae) (24.223 - nizka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, FFH 3230), 

prodišč in vlaţnih skal in povirij. Prodišča Idrijce so v Sloveniji med najpomembnejšimi prostori za obnovo 

avtohtonih populacij črnega topola (Populus nigra), v srednjeevropskem merilu ogroţene drevesne vrste 

(Boţič s sod. 2008). Vzdolţ celotnega teka reke po ozemlju občine Cerkno najdemo stare črne topole, 

nekatere izjemnih mer (s premeri nad 100 cm in drevesno višino 35 in več metrov) – tak topol je npr. 

nizvodno od izliva Sjavnice (Sevnice), pod Lazami pa zanimive pionirske sestoje te drevesne vrste in sive 

vrbe. Na Reki, nizvodno od izliva Poličnice in pod cesto Straţa–Travnik, so nahajališče redke preslice 

Equisetum x trachyodon (E. ramosissimum x E. variegatum). Kranjski jeglič (Primula carniolica) raste v 
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skalovju pod Šebreljsko planoto nasproti izliva Poličnice v Idrijco. Vlaţno osojno skalovje in ţlebovi ob njem 

so tudi domovanje dlakavega sleča (Rhododendron hirsutum), zavarovane rumene maslenice (Hemerocallis 

lilio-asphodelus) in endemičnega Hladnikovega grintavca (Scabiosa hladnikiana). Vrstno bogata suha 

travišča so predvsem pri zaselku Kurnik ter med mostom za Jagršče in izlivom Zaganjalčnice, pod Dolenjimi 

Mlakami, vzvodno od domačije Na Sivki (Lazec) in pod Otaleţem (med Maruškovcem in Travnikom). Nad 

cesto Kurnik–Ţelin so dolomitna povirja s kranjskim zalim kobulčkom (Astrantia carniolica) in črnikastim 

sitovcem (Schoenus nigricans) (54.214 - ilirska nizka barja s črnikastim sitovcem, FFH 7230),. Na levem 

bregu so (pol)suha travišča (34.322 - srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 

stoklaso, FFH 6210*) z zavarovanimi orhidejami in ranljivimi preslicami (Equisetum variegatum, E. 

ramosissimum) ohranjena pri zaselku Na Logu, na obeh bregovih Sjavnice (Sevnice), nasproti Kurnika, na 

Straţi (pod domačijama V Mlakah in Dol. Potoki), pod Kovkom, pri Graparju, pod Masorami vzvodno od 

Oblaka in pod Krajnikom. Precej rastlinskih posebnosti je v skalovju nizvodno od domačije V Mlakah 

(Straţa). To skalovje je v manj previsnih delih poraslo z nizkim gozdom črnega gabra in malega jesena 

(Ostryo-Fraxinetum orni = Fraxino orni-Ostryetum), navpične dele pa poraščajo zdruţbe skalnih razpok (62.1 

- apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, FFH 8210). Rastlinske posebnosti so volnati 

slanozor (Heliosperma veselskyi subsp. veselskyi), nizka kozja češnja (Rhamnus pumila) in tudi kranjski 

jeglič (Primula carniolica), ki raste v skalah tik ob reki. Na obeh bregovih vzvodno od Kurnika raste endemit 

Hladnikov grintavec (Scabiosa hladnikiana). Gozdnata pobočja na levem bregu Idrijce uvrščamo v ilirsko 

bukovje (Arunco-Fagetum, Ostryo-Fagetum) (41.1C - ilirska bukovja, FFH 91K0), v katerem pri domačiji V 

Mlakah raste tudi bodika (Ilex aquifolium). 

Juţni del občine – Šebreljska planota, Jagršče, Otuška in Masore 

Kamrtna skala pod Šebreljami je geološka in botanična posebnost. Na strminah pod njo, nad levim bregom 

Idrijce, raste bodeča lobodika (Ruscus aculeatus) – morda edino nahajališče te zavarovane vrste v občini 

Cerkno, v skalovju pa tudi ruj (Cotinus coggygria), tisa (Taxus baccata) in ostnati šaš (Carex mucronata).   

Svojevrstno rastje imajo strma dolomitna pobočja pod Sv. Ivanom. V grmiščnih in gozdnih zdruţbah med 

drugimi uspevajo tudi ruj, dlakavi sleč (Rhododndron hirsutum), rušje (Pinus mugo), vrednikovolistna 

medvejka (Spiraea chamaedryfolia), bodika (Ilex aquifolium), v vlaţnih skalah kranjski jeglič (Primula 

carniolica), pod Divjimi babami tudi volnati slanozor (Heliosperma veselskyi subsp. veselskyi) in slečnik 

(Rhodothamnus chamaecistius) – (Šercelj, Terpin, neobjavljeno). Med vrstami travišč naj omenimo ilirski 

meček, Gladiolus illyricus (pod cerkvijo Sv. Ivana) ter zdruţbo kranjskega jegliča in črnikastega sitovca 

(Schoenus nigricans) v dolomitnih povirjih nad dolino Sjavnice. V tej dolini oz. na pobočjih njenega pritoka 

Kopačnice raste tudi zavarovana rumena maslenica (Hemerocallis lilio-asphodelus) – (Terpin, neobjavljeno). 

Zdruţbe vlaţnih skalnih razpok in povirij (tudi s kranjskim jegličem) ter gozdne sestoje dlakavega sleča, 

bukve in (ali) črnega gabra (Rhododendro hirsuti-Fagetum, Rhododendro hirsuti-Ostryetum), ki so pogosto 

rastišče zavarovanih tise (Taxus baccata) in bodike (Ilex aquifolium) dobimo ponekod na strmih pobočjih nad 

dolinama Sjavnice in Otuške ter v grapah Masor.  

Na nekaterih gorskih, ekstenzivno gojenih travnikih nad Šebreljami in okoli Šebreljskega Vrha še uspeva 

ilirski (Gladiolus illyricus) in morda tudi močvirski meček (Gladiolus palustris).  

Velike zveri (medved, volk, ris) in divjad 

Na območju občine Cerkno se velike zveri in divjad gibljejo po naslednjih loviščih: 1115 Otavnik v 

severozahodnem delu občine, 1116 Porezen v osrednjem delu in zajema pribliţno tri četrtine površine 

občine ter 1217 Jelenk v jugozahodnem delu občine (ZGS, 2009; Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in 

njihovih mejah – Ur.l. RS, št. 128/2004). Medtem ko sodita prvo navedeni lovišči v 11. Triglavsko lovsko 

upravljavsko območje, spada Jelenk v 12. Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje (Odlok o 

lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah – Ur.l. RS, št. 110/2004). Z navedenimi 

lovišči upravljajo enako imenovane lovske druţine. 
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Vsa tri lovišča sodijo v robno območje za medveda (Ursus arctos) - torej območje, ki predstavlja bolj ali manj 

širok pas okoli osrednjega območja, v katerem medved zaradi manj primernega ţivljenjskega okolja ni stalno 

prisoten, se pa v tem prostoru, predvsem zaradi sezonske ponudbe hrane, občasno pojavlja (MOP, 2002). V 

teh loviščih se v zadnjem času vse pogosteje pojavljajo tudi volkovi (Canis lupus), medtem ko je prisotnost 

risa (Lynx lynx) zgolj sporadična in simbolična (ustni podatek Šemrov V., 2009).  Medved je bil v preteklih 

letih ţe opaţen v Cerkljanskem vrhu, Zakojci, Gorenjih Novakih, Počah in na Reki (Adamič 1994, Adamič 

1997). Za volka so znani podatki iz Gorenjih Novakov in kmetije Jablanica blizu Jagršč (Adamič s sod.1998), 

za risa pa samo iz Reke pri Cerknem (Čop 1995).  

Za posamezne vrste divjadi je z vidika uspešnega upravljanja z njimi so nekatera od lovsko upravljavskih 

območij razdeljena na več ekoloških enot. Tako sodi lovišče Jelenk iz Zahodno visoko kraškega LUO za 

jelena, muflona in divjega prašiča v robno območje, za gamsa pa v osrednje območje, medtem ko sodita 

lovišči Porezen in Otavnik za vse vrste divjadi v primorsko stran Triglavskega lovsko upravljavskega 

območja (ZGS, 2007).  

Ţivalske vrste, ki jih skladno z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, štev. 101/04) štejemo 

za divjad in ţive skoraj na celotnem območju občine so: od velike divjadi v gozdnati krajini navadni jelen 

(Cervus elaphus), srna (Capreolus capreolus) in divji prašič (Sus scropha), v višje leţečih in skalovitih 

predelih pa gams (Rupicapra rupicapra) kot najpomembnejše lovsko gospodarske vrste. Od male divjadi 

ţivijo na območju lisica (Vulpes vulpes), jazbec (Meles meles), kuni zlatica (Martes martes) in belica (Martes 

foina), poljski zajec (Lepus europaeus), sraka (Pica pica), šoja (Garrulus glandarius) in siva vrana (Corvus 

corone corax), ob večjih vodotokih pa raca mlakarica (Anas platyrynchos). Poredkoma se v lovišču Jelenk 

pojavlja tudi muflon (Ovis ammon musimon), ki je bil naseljen pred dobrimi 30 leti v nekatera sosednja 

lovišča. 

V občini najdemo tudi naslednje gozdne kure: divji petelin (Tetrao urogallus), ruševec (Tetrao tetrix ) in 

gozdni jereb (Bonasa bonasia). 

Zaradi intenziviranja po eni in opuščanja kmetijske proizvodnje po drugi strani so poljski zajec, fazan in 

poljska jerebica v minulih nekaj desetletjih številčno močno nazadovale, še najbolj poljska jerebica, ki je ni 

več. Tiste vrste divjadi (npr. jelenjad), ki potrebujejo za normalno ţivljenje obseţnejša in mirnejša območja, 

se zadrţujejo predvsem v gozdnatem zalednem delu urbanizirane krajine, ostale pa so postale bolj ali manj 

sinanatropne in mestoma povzročajo včasih celo občutno škodo v kmetijstvu (npr. divji prašič). Na ţivljenje v 

neposredni bliţini naselij sta se povsem privadili kuna belica in lisica, ki, odkar se opravlja peroralna 

vakcinacija proti silvatični steklini, številčno postopoma naraščata. Podoben trend naraščanja številčnosti je 

zaznan tudi pri sivi vrani. 

Netopirji 

Favno netopirjev smo opisali predvsem na podlagi podatkov zbranih pri različnih inventarizacijah oz. 

spremljanjih stanja ter splošnega poznavanja zdruţb netopirjev v zahodnem delu Slovenije.  

Netopirji so zelo mobilne ţivali, ki lahko med nočnim prehranjevanjem preletijo več kilometrov ali pa se med 

sezonskimi selitvami selijo več deset ali sto kilometrov, zato smo tako pri opisu izhodiščnega stanja kot pri 

ugotavljanju vplivov, poleg območja občine Cerkno obravnavali tudi okolico, večinoma znotraj 5 km pasu 

okrog meje občine. Izjemoma smo obravnavali tudi c. 7,5 km izven občine Cerkno oddaljena Jamo v Bihki. 

Tam se namreč izvaja drţavni monitoring z mreţenjem (Presetnik 2007, 2009a), ki nam daje vpogled tudi v 

zdruţbo gozdnih netopirjev, in ki jih lahko pričakujemo tudi v občini Cerkno. 

Favna netopirjev občine Cerkno ni zadovoljivo raziskana, saj je do sedaj znanih le 14 vrst netopirjev, 

medtem, ko bi jih lahko glede na najdbe iz okolice pričakovali najmanj 19 vrst (tabela 117), z dodatnimi 

raziskavami, pa bi bil seznam vrst netopirjev še daljši. Podatki o netopirjih so bili zbrani predvsem z bolj ali 

manj načrtnim iskanjem zatočišč v stavbah – cerkvah (17) in ostalih stavbah (5) (Koselj 2001, Presetnik in 
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sod. 2007, 2009) ter jamah (3). Vedenje o prehranjevalnih prostorih netopirjev črpamo iz sedmih opazovanj z 

ultrazvočnim detektorji ter 3 mreţenj. Potrebno je navesti, da se v okviru monitoring progama netopirjev 

(Presetnik in sod. 2007, 2009a) pri Dolenjih Novakih opravlja standardizirani vsakoletni transektni popis 

netopirjev. Za opis stanja so pomembne tudi najdbe iz okolice občine, še posebno so zanimivi rezultati iz 

programa monitoringa netopirjev (Presetnik in sod. 2007, 2009) izvirajoči iz mreţenj pred ţe prej omenjeno 

Jamo v Bihki pri Soriški planini. 

Tabela 128: Vrste netopirjev zabeleţene na območju občine Cerkno in v njeni bliţnji okolici (večinoma do 

5 km) in njihov status v naravovarstvenih pravnih aktih. 

RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). Ex – izumrla vrsta; Ex? – 
domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj 
nevarnosti/ moţnost ponovne ogroţenosti, I – neopredeljena vrsta. 

UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007). 1 – Priloga 1 
(poglavje A): ţivalske vrste, za katere je določen varstven reţim za varstvo ţivali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): 
ţivalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – 
Priloga 2 (poglavje A): prednostne ţivalske vrste, za ohranitev katerih je Evropska unija še posebej odgovorna glede na deleţ 
njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leţi na ozemlju Evropske unije. 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto ţivečih ţivalskih in rastlinskih vrst 
(Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 
(Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za 
ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; II – Priloga II: ţivalske in rastlinske vrste v interesu 
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: ţivalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; * – prednostna vrsta. 

BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto ţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih naravnih ţivljenjskih 
prostorov (MKVERZ) (Uradni list RS 17/1999) (Bernska konvencija). I – Dodatek I: strogo zavarovane rastlinske vrste; II – 
Dodatek II: strogo zavarovane ţivalske vrste; III – Dodatek III: zavarovane ţivalske vrste. 

Bonn – EUROBATS: Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoţivečih ţivali (Uradni list RS 72/1998, 92/1999, 
7/1999, 199/2002) in Zakon o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS) (Uradni list MP 22/2003). II – 
Dodatek II: selitvene vrste, ki jih bodo obravnavali sporazumi (za netopirje EUROBATS). 

 

Vrsta  
Občina 
Cerkno 

Okolica 
(c. 5 
km) 

RS UZŢV FFH Bern 
Bonn –

EUROBATS 

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) + + E 1, 2 
II, 
IV II II 

veliki podkovnjak (R. ferrumequinum) + - E 1, 2 
II, 
IV II II 

navadni netopir (M. myotis) + + E 1, 2 
II, 
IV II II 

ostrouhi netopir (M. blythii oxygnathus) - + E 1, 2 
II, 
IV II II 

Velikouhi netopir (M. bechsteinii)  - + E 1, 2 
II, 
IV II II 

resasti netopir (M. nattereri) - + V 1, 2 IV II II 

vejicati netopir (M. emarginatus) - + V 1, 2 
II, 
IV II II 

brkati netopir (M. mystacinus) + + O1 1 IV II II 

obvodni netopir (M. daubentonii) + + O1 1 IV II II 

mali netopir (Pipistrellus pipistrellus) + + K 1, 2 IV III II 

belorobi netopir (P. kuhlii) + - O1 1 IV II II 

Nathusijev netopir (P. nathusii)  + - V 1, 2 IV II II 

Savijev netopir (Hypsugo savii) + - O1 1 IV II II 

severni netopir (Eptesicus nilssonii) + - V 1, 2 IV II II 

pozni netopir (Eptesicus serotinus) + + O1 1 IV II II 

navadni/veliki mračnik  
(N. noctula/ lasiopterus) 
* najverjetneje navadni mračnik N. noctula 

+ + O1 1 IV II II 

rjavi uhati netopir (Plecotus auritus) - + V 1, 2 IV II II 

usnjebradi uhati netopir (Plecotus 
macrobullaris) 

+ + V 1, 2 IV II II 

širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) + + V 1, 2 
II, 
IV II II 
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V občini Cerkno sta dve območji Natura 2000 (tabela 118) z malim podkovnjakom kot kvalifikacijsko vrsto. 

Ista vrsta naj bi bila kvalifikacijska tudi za območje Natura 2000 Porezen ki delno leţi tudi na ozemlju občine, 

vendar so Presetnik in sod. (2007) ugotovili: »Malega podkovnjaka je kot kvalifikacijsko vrsto potrebno črtati 

z liste območja pSCI Porezen (SI3000119), ker bližnje kotišče v cerkvi Sv. Nikolaj v Podbrdu ni bilo 

vključeno znotraj mej območja.« Mali podkovnjak v sedanjih mejah Natura 2000 območja še ni bil zabeleţen. 

Tabela 129: V občini Cerkno obstoječa območja Natura 2000 z netopirji na listi kvalifikacijskih vrst. 

* pozor, glej komentar v gornjem tekstu 

SDF ID Območje Kvalifikacijske vrste netopirjev 

SI3000020 Cerkno - Zakriţ mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
SI3000023 Otaleţ - Lazec mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
SI3000119* Porezen* mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)* 

 

V občini so tudi zavarovana območja in nekatera so verjetno pomembna tudi za netopirje (tabela 119). Ţal 

podatkov o netopirjih na teh območij nimamo, razen v enem primeru, kjer gotovo vemo, da netopirjev ni, zato 

pomena večine zavarovanih območij lahko opredelimo le na splošno. 

Tabela 130: Zavarovana območja v občini Cerkno in njihova moţna pomembnost za netopirje. 

Ime Značilnosti in ocena stanja Moţna pomembnost za netopirje 

Cerkljanski vrh, Zaganjalka- 
presihajoči izvir v Volkovi 
grapi pod Cerkljanskim 
vrhom 

Zaganjalka je izvir s 
pulzirajočim pretokom, ki 
izmenično presiha in narašča. 

Okolica je verjetno prehranjevalno okolje vseh 
gozdnih netopirjev. 

Cerkno - soteska potoka 
Zapoška 

Izredno slikovita soteska v 
zgornjem delu potoka Zapoška 
z več slapovi. 

Verjetno prehranjevalno okolje vse gozdnih 
netopirjev, domnevno so tam tudi ustrezni pogoji 
za drevesna zatočišča netopirjev 

Porezen- Porezen v 
območju občine Idrija  

Na grebenu in vrhu Porezna se 
zelo menjava geološka 
podlaga, kar omogoča obstoj 
izredno pestre flore. 

Večinoma travniki, zato precej nepomembni za 
večino netopirjev. Morda se tam prehranjujejo 
navadni netopirji, in le občasno ostale vrste 
netopirjev. 

Ravne- Ravenska jama  Jama, ki leţi v apnencu njena 
okolica pa je iz wengelskih 
porfiritov in tufov ter noriških 
dolomitov, predstavlja labirint 
rovov, ki jih je ob tektonskih 
razpokah in lezikah izoblikovala 
tekoča voda. V jami so številni 
kristali aragonita. 

Jama je bila odkopana in zaprta s polnimi vrati, 
Netopirjev v jami ni in jih tudi nikoli ni bilo. 

 

V občini Cerkno so od moţnih netopirskih zatočišč zelo dobro poznana le tista na cerkvenih podstrehah in 

zvonikih, saj so bile vse cerkve pregledane, razen cerkve v Labinjah. V teh podstrešnih prostorih so bila 

odkrita številna kotišča predvsem malih podkovnjakov (14) pa tudi kotišča usnjebradih uhatih netopirjev (4) 

ter eno kotišče brkatih netopirjev in domnevno kotišče navadnih netopirjev (slika 9, tabela 120). Poleg vrst 

navedenih v tabeli smo občasno v navedenih kotiščih opazili še posameznike drugih vrst netopirjev. Še več 

kotišč bi lahko pričakovali v podobnih prostorih, pa tudi v opuščenih zgradbah. 
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Slika 9: Pomembna zatočišča in prezimovališče netopirjev v občini Cerkno 

 

Tabela 131: Znana pomembna kotišča in prezimovališče netopirjev v občini Cerkno 

Ime kotišča Vrsta Pribliţno število (*odraslih) netopirjev 

Cerkev Rojstva Device Marije, Police Rhinolophus hipposideros 4* 

Cerkev Sveta Ana, Cerkno 
 

Rhinolophus hipposideros 10-20* 

Myotis myotis/blythii c. 10 

Cerkev Sveta Katarina, Otaleţ Rhinolophus hipposideros 30-60* 

Cerkev Sveta Uršula, Jagršče Rhinolophus hipposideros c. 70* 

Cerkev Sveti Andrej, Zakriţ 
 

Rhinolophus hipposideros 120-150* 

Plecotus macrobullaris 5-10* 

Cerkev Sveti Janez Krstnik, Šebrelje Rhinolophus hipposideros c. 50* 

Cerkev Sveti Jošt, Trebenče Rhinolophus hipposideros 15-40* 

Cerkev Sveti Jurij, Lazec Rhinolophus hipposideros  30-85* 

Plecotus macrobullaris 10-15* 

Cerkev Sveti Kancijan, Reka (Cerkno) 
 

Rhinolophus hipposideros 10-15* 

Myotis mystacinus c. 15* 

Cerkev Sveti Lenart, Bukovo Rhinolophus hipposideros c. 15* 

Cerkev Sveti Nikolaj, Jazne Plecotus macrobullaris 10-20* 

Cerkev Sveti Pavel, Straţa Rhinolophus hipposideros c. 15* 

Cerkev Sveti Tomaţ, Dolenji Novaki Rhinolophus hipposideros c. 15* 

Plecotus macrobullaris c. 15* 

Cerkev Sveti Ubald, Orehek Rhinolophus hipposideros 15-25* 

Hiša Straţa 1 Rhinolophus hipposideros c. 15* 

Jama: Spodnja jama v Divjih babah (JK0812) 
 

Rhinolophus ferrumequinum 1 

Rhinolophus hipposideros c. 50 

 

Na območju občine Cerkno je po Osnovnih podatkih o podzemskih jamah (IZRK 2009) znanih 22 jam 

(potencialnih zatočišč za netopirje) popis netopirjev pa je bil opravljen le v treh. V z polnimi vrati zaprto 

Ravensko jamo (katastrska številka 1547) netopirji nimajo dostopa. En jesenski popis netopirjev v obeh 
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jamah v Divjih babah pa je pokazal, da je verjetno predvsem Spodnja jama v Divjih jamah (katastrska št. 

812) domnevno pomembno prezimovališče malih podkovnjakov (slika 9, tabela 120).  

Jame v občini Cerkno verjetno netopirji uporabljajo predvsem za prezimovanje, posamezni osebki pa tudi za 

poletna zatočišča. Jame verjetno sluţijo tudi jesenskemu rojenju, ko se pred jamskimi vhodi in stalnimi 

stenami srečujejo in parijo netopirji sicer oddaljenih skupin.  

Reki Cerknica in Idrijca s pritoki ter ostale vode so pomembna prehranjevališča več vrst netopirjev. Tam je 

bilo zabeleţenih sedem vrst netopirjev obvodni netopir, brkati netopir, navadni/veliki mračnik (verjetno 

navadni mračnik), mali netopir, belorobi netopir, Nathusijev netopir in pozni netopir. Zanimivo je jesensko 

opaţanje Nathusijevega netopirja (Presetnik in sod. 2009a), ki se sezonsko seli na razdaljah nekaj sto 

kilometrov. 

Na transektnem popisu (Presetnik in sod. 2007, 2009a), ki poteka predvsem ob gozdnem robu v bliţini 

Dolenjih Novakov, je bilo tudi zabeleţenih sedem vrst netopirjev, med katerimi izpostavljamo opaţanja 

gozdnega širokouhega netopirja. S tega transekta izvira tudi eno opaţanje severnega netopirja, ki v Sloveniji 

dosega juţno mejo svojega areala v Evropi, vendar so nujna dodatna opaţanja za dokončno potrditev stalne 

prisotnosti te vrste v občini Cerkno. 

Na območju občine Cerkno, z izjemo zgoraj omenjenega ultrazvočnega opaţanja širokouhega netopirja, 

podatkov o t.i. gozdnih vrstah netopirjev ni. Vendar rezultati mreţenj pred Jamo v Bihki (1296 m n. m.) pri 

Soriški planini kaţejo na to, da so verjetno tudi v gozdovih in na gozdnih robovih v občini Cerkno prisotni 

velikouhi netopirji, resasti netopirji, vejicati netopirji, brkati netopirji, rjavi uhati netopirji in širokouhi netopirji. 

Mnogo teh vrst (npr. velikouhi netopir, širokouhi netopir) bi lahko imelo zatočišča v duplih in ostalih drevesnih 

razpokah. 

Ptice 

Idrijca s pritoki 

Na delu reke Idrijce, ki teče skozi občino Cerkno gnezdijo tri varstveno pomembne vrste ptic: mali martinec 

(Actitis hypoleucos), vodomec (Alcedo atthis) in povodni kos (Cinclus cinclus). V prvotnem gnezditvenem 

prebivališču ob prodnatih rekah potrebuje mali martinec z mladim vrbovjem, jelševjem in topolovjem 

zaraščena prodišča, ob lokah z mrtvimi rokavi in ţivimi izviri z blatnimi bregovi, kjer begavi mladiči preţivljajo 

prve tedne ţivljenja (Geister 1995). Gnezdi na prodnatih ali mivkastih tleh, v globelici, postlani s suhim 

listjem in prekriti z vejami plazečega se vrbovja, ali v listnatem zavetju ščavja, največkrat regačice. Njegovo 

razširjenost omejuje poseljenost ob rekah, ki pa morajo v svojem geološkem koritu imeti dovolj prostora za 

vsaj majhno loko. Na produ ţivi le, če je primerno zaraščen, in v tem se njegova ekološka niša bistveno 

razlikuje od niše malega deţevnika (Geister 1995). Malega deţevnika na tem delu Idrijce nismo našli, ker so 

tam premajhne in preveč zaraščene prodnate površine.  

Omejujoča dejavnika vodomčeve razširjenosti sta tekoča ali stoječa voda in ustrezna nadmorska višina, 

omejujoča dejavnika njegove naseljenosti pa sta s hrano bogata voda in erodirana obreţna stena (Geister 

1995). Idrijca s pritoki ni najprimernejši habitat za gnezdenje vodomca, saj so omenjeni vodotoki bolj 

hudourniškega značaja, erodirane obrečne stene pa so sestavljene iz pretrdih materialov za izkop 

gnezdilnega rova. Kljub temu je vodomec redka gnezdilka v občini Cerkno (DOPPS v pripravi). Poleg 

naravnih nesreč, kot sta povodenj in posip stene, vodomca najbolj prizadene uravnava korita in »saniranje« 

erodiranih bregov (Geister 1995). 

Za razliko od malega ponirka, ki preferira niţinske mirne vode, kaţe razprostranjenost povodnega kosa 

značilno severozahodno osredotočenost, ki se razpršuje proti jugovzhodu (Geister 1995). Povodni kos 

prebiva ob gorskih rekah, polnih brzic in skočnikov, v ravninah pa so to predvsem hitro tekoče mlinščice. Ob 

mirnejših in večjih rekah ţivi ob tekočih pritokih, t.i. postrvjih vodah, s peščenim oziroma kamnitim dnom. 

Gnezdo iz mahu si pripne ob previsni balvan, pod most ali med tramove jezu zadaj za slapom. (Geister 
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1995) Povodni kos gnezdi in prezimuje na Idrijci in vseh njenih večjih pritokih (Cerknica, Bača) (DOPPS v 

pripravi). Največja groţnja populaciji povodnega kosa predstavlja regulacija rečic in potokov. Hudourni potoki 

ob vznoţju gora so danes večidel uravnani, s povsem spremenjenim okoljem, ki povodnemu kosu seveda 

nič več ne ustreza. Tako se pomika ob potokih navzgor, tam pa marsikje z gospodarskimi posegi 

zmanjšujejo biološki minimum prek praga preţivetja (vodna zajetja mHE) (Geister 1995, Rogelj 2004). 

Neokrnjeni ostajajo teţe dostopni in naravno bolj ohranjeni deli vodotokov, zato je pritisk prav nanje vse 

večji. Nujna je vzpostavitev nadzora nad zagotavljanjem ekološko sprejemljivega pretoka in modernizacija 

starejših mHE v smislu tehnične zagotovitve pretoka in boljšega izkoristka. Novim hidroelektrarnam na 

naravnih delih potokov in rek se lahko izognemo z izkoriščanjem padca na obstoječih pregradah in jezovih 

nekdanjih ţag in mlinov, s čimer bi ohranili še del praktično ţe izginule kulturne dediščine, ki je bila 

ustvarjena v soţitju z naravo (Rogelj 2004). 

Ptice kulturne krajine v občini Cerkno 

Pogosti ekstenzivni visokodebelni senoţetni sadovnjaki in travniki, ki obdajajo vasi in zaselke v celotnem 

delu občine Cerkno, predstavljajo ugoden ţivljenjski prostor varovanim vrstam pogorelčku Phoenicurus 

phoenicurus, rjavemu srakoperju Lanius collurio, vijeglavki Jynx torquilla, rumenemu strnadu Emberiza 

citrinella, smrdokavri Upupa epops, pivki Picus canus, zeleni ţolni Picus viridis in malemu detlu 

Dendrocopos minor. 

Pogorelček Phoenicurus phoenicurus prebiva preteţno v senoţetnih sadovnjakih, ki so raztreseni po vaseh, 

zaselkih in kmetijah tako v niţini kot po sredogorju. Pogorelček gnezdi v drevesnih polduplih in kamnitih 

hišah (tudi v valilnicah in na hišah). Številčnost pogorelčka je v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji neverjetno 

upadla. Še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja si ga lahko opazoval v sleherni vasi. Nekdanjih nihanj 

populacije, kot jih opisuje Reiser (1925), ko pravi, da ga je v nekaterih letih veliko, v drugih malo, včasih pa 

sploh ne gnezdi, ne moremo primerjati z današnjim globalnim izginotjem, ki ga brţkone moramo pripisati 

predvsem prenovi staroţitnih sadovnjakov v pritlehne intenzivne nasade ali spremembi namembnosti 

zemljišč v zazidljive parcele (Geister 1995). V občini Cerkno gnezdi pogorelček domala v vsaki vasi in 

visokodebelnem sadovnjaku (DOPPS v pripravi). Gnezdi tudi v zaselkih in hribovskih kmetijah, še posebej 

tam kjer so ohranjena stara drevesa jablan in hrušk.  

Vijeglavka Jynx torquilla zahteva zelo podoben ţivljenjski prostor za uspešno gnezdenje kot pogorelček. 

Vijeglavka prebiva v odprti kulturni pokrajini s posameznimi gručami dreves in grmovja, v senoţetnih 

sadovnjakih, vselej ob stičišču dveh ekoloških niš: travniške in drevesne. Na travnikih najde hrano, mravlje in 

njihove ličinke, gnezdi pa v drevesnih duplih (Geister 1995). Vijeglavko ogroţa strukturno spreminjanje 

kulturne pokrajine: staroţitnih sadovnjakov v plantaţne nasade in mozaičnih polj v zaokroţene planjave 

(GEISTER 1995). Ogroţa jo tudi sprememba namembnosti zemljišč iz kmetijske v zazidalne. Vijeglavka je za 

sedaj še pogosta vrsta v občini Cerkno (DOPPS v pripravi). 

Zelena ţolna Picus viridis prebiva v svetlih, s travniki prepredenimi gozdi in gozdnimi obronki, v staroţitnih 

košenih sadovnjakih, po mestnih parkih z ne preveč negovanimi tratami in po obcestnih drevoredih, povsod 

tam, kjer rastejo stara drevesa dovolj na odprtem in dovolj vsaksebi. Gnezdi v duplu, ki ga sama izkleše 

(Geister 1995) Zelena ţolna je s svojo specializacijo v prehrani, uţiva namreč predvsem travniške mravlje v 

različnih razvojnih stadijih, ţivljenjsko vezana na senoţetne travnike in pašnike, zato ji intenzivno travništvo 

in ţivinoreja krčita ţivljenjski prostor, kar je opaziti predvsem v niţini. Pivka Picus canus se, v primerjavi z 

zeleno ţolno, ne hrani na travnikih, temveč v gozdu in več na drevju kot na tleh. Prebiva predvsem v lokah 

ob rekah in v logih na poljih, pa tudi v gorskih dolinah in dolinicah vse do drevesne meje (Geister 1995). Obe 

vrsti sta pogosti gnezdilki občine Cerkno (DOPPS v pripravi). Redek a povsod prisoten je tudi mali detel 

Dendrocopos minor, ki je tipičen prebivalec uravnoteţene kulturne krajine. Prebiva v odprti pokrajini, z 

majhnimi skupinami dreves in grmovja, v logih in lokah, staroţitnih sadovnjakih, pa tudi v večjih presvetljenih 
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(praviloma hrastovih) gozdovih, kjer je dovolj prostora in s tem svetlobe, kar malemu detlu ustreza (Geister 

1995). 

Mozaična struktura pokrajine z razvejanimi mejicami in posameznimi grmi med ekstenzivnimi travniki ustreza 

rumenemu strnadu Emberiza citrinella, ki je najpogostejši predstavnik druţine strnadov v občini Cerkno. 

Veliko redkejši je sklani strnad Emberiza cia, ki gnezdi na posameznih juţno orientiranih kamnitih pobočjih 

na višjih nadmorskih višinah (Geister 1995, P. Grošelj ustno). Plotni strnad Emberiza cirlus pa zelo občasno 

gnezdi v termofilnih sadovnjakih na niţjih nadmorskih višinah. Rjavi srakoper Lanius collurio prebiva v 

kulturni pokrajini z značilnimi ţivimi mejami med parcelami in ob poteh. Ţivi tudi v drugih grmiščih na gozdnih 

obronkih, močvirnih travnikih, na zaraščujočih se posekah v gozdu in na zaraščujočih se pašnikih, v lokah, 

sadovnjakih in okrasnih vrtovih (Geister 1995). Najpogostejši je v niţavju in sredogorju, sega pa tudi do 

drevesne meje. Za sedaj je rjavi srakoper v občini Cerkno še pogost. Najbolj ga ogroţa zaraščanje in 

pozidava obdelovalnih površin predvsem travnikov. V enakem ţivljenjskem okolju kot rjavi srakoper in v 

gozdu ţivita tudi varovani vrsti ujed sršenar Peris apivorus in skobec Accipiter nisus, ki je poleg kanje Buteo 

buteo najštevilčnejša vrsta ujede v občini Cerkno. Njegov večji sorodnik kragulj Accipiter gentilis je veliko 

redkejši in teţje opazen. Zadrţuje je se v gozdovih, naseljem se pogosteje pribliţa pozimi, ko je na lovu za 

hrano.  

Na relativno večjih travniških površinah gnezdi poljski škrjanec Alauda arvensis medtem, ko sta prepelica 

Coturnix coturnix in repaljščica Saxicola rubetra zelo redka in občasna gnezdilca območja (DOPPS v 

pripravi). Redka gnezdilka Cerkljanskega hribovja je tudi hribski škrjanec Lullula arborea, ki na tem območju 

gnezdi predvsem nad 700 m n.v. (Geister 1995, P. Grošelj ustno). Hribskemu škrjancu zelo ustrezajo 

majhne zaplate gozda med travniki in posamezna drevesa ter mejice. Cerkljansko hribovje predstavlja 

njegovo severovzhodno mejo areala v Sloveniji. Ločena populacija sicer gnezdi tudi na Goričkem v 

severovzhodni Sloveniji (Geister 1995). Zelo reka gnezdilka zaraščujočih se travnikov je rjava penica Sylvia 

communis. 

Pomemben ţivljenjski prostor redkim in varovanim vrstam ptic so skalnate stene in previsi. V skalah nad 

reko Cerknico gnezdi en par planinskega orla Aquila chrysaetos. Skalne previse kot gnezdišče uporabljata 

tudi redek sokol selec Falco peregrinus in pogostejša postovka Falco tinnunculus. V Baški grapi gnezdi tudi 

en par velike uharice Bubo bubo, ki je najredkejša predstavnica sov v občini Cerkno. 

Gozdne ptice 

Ruševec Tetrao urogallus ţivi v pasu nad drevesno mejo, predvsem v ruševju, kjer se menjavajo travnate 

goličave in gosta zarast, in kjer osamljenih dreves, najpogosteje je to jerebika, ne manjka (Geister 1995). V 

Sloveniji je razširjen v Julijskih Alpah od koder sega tudi v Šofjeloško hribovje (vse do Blegoša), Karavankah, 

Kamniško-Savinjskih Alpah in na Pohorju (Geister 1995). Na območju občine Cerkno je poznano rastišče na 

Poreznu (DOPPS v pripravi, P. Grošelj ustno). Na Poreznu gnezdi tudi manjša populacija belke Lagopus 

mutus. Omenjeno gnezdišče velja za najjuţnejše in najniţje gnezdišče belke v Sloveniji (Geister 1995, P. 

Grošelj ustno). Belka sicer prebiva na visokogorskih tratah, kamnitih pobočjih in poloţnejših vrhovih najvišjih 

gora (Geister 1995). 

Divji petelin Tetrao urogallus prebiva v jelovo-bukovih, smrekovih in borovih gozdovih v višini nad 1000 m 

nad morjem, ki pa morajo biti presvetljena z jasami in posekami. Pomembne sestavine njegovega habitata 

so: zeliščna plast (vresničevje), ki mu daje zavetje in hrano, stara drevesa, na katerih poje, tople lege z 

mravljišči, kjer najde hrano za piščeta, in peščene krpe, kjer najde hrano za prebavo. Največ rastišč je v 

mešanih gozdovih, najmanj v čistih listnatih gozdovih. Izogiba se temnih gozdov s strnjenim sklepom 

krošenj, kjer ni zeliščnega sloja. Večina rastišč je na pobočjih, grebenih in vrhovih, kar gre povezovati z večjo 

moţnostjo širjenja zvoka samčevega petja (Geister 1995).  
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O številčnosti divjega petelina v preteklosti lahko sklepamo na podlagi lovskih statistik oziroma števila 

odstreljenih osebkov. Divji petelin velja za redko razširjeno vrsto z močnim negativnim populacijskim 

trendom. Število divjih petelinov je izrazito začelo upadati v sedemdesetih letih. Zaradi nepoznavanja in 

neupoštevanja pomena rastišč je zaradi sečnje, gradnje cest in smučišč propadlo veliko stabilnih rastišč in 

habitatov divjega petelina. V tem obdobju se je začela sušiti tudi jelka. To je negativne vplive podnebnih 

nihanj še okrepilo. Divji petelin se je umikal predvsem iz vznemirjenih in močneje izkoriščenih gozdov, v 

katerih poleg povečanega nemira v času sečnje in spravila lesa prihaja do mikroklimatskih sprememb in s 

tem do poslabšanja pogojev za ţivljenje (Adamič 1987). 

V popisu rastišč v začetku osemdesetih let (Adamič 1986) so v Škofjeloškem, Cerkljanskem in 

Polhograjskem hribovju popisali 40 aktivnih rastišč. V popisu leta 1999 je pa bil divji petelin opaţen le še na 

20 rastiščih (Čas in sod., 2000). V Škofjeloškem hribovju je bil prisoten na 13 rastiščih, v Cerkljanskim na 3 

in v Polhograjskem na 4 rastiščih. Zadnji popis je bil izveden v letih 2005-2007 (Bevk 2007). 

V obdobju 2005–2007 je bil v Cerkljanskem, Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju v času parjena divji 

petelin opaţen na 11 rastiščih (27% rastišč od 40 registriranih v osemdesetih letih) (slika 10). V 

Škofjeloškem hribovju je bil prisoten na 10 od 18 rastišč, v Cerkljanskem na enem od 10. V Polhograjskem 

hribovju divji petelin ni bil opaţen na nobenem rastišču (Bevk 2007). Divjega petelina ogroţajo številni 

dejavniki hkrati, zato je njihov negativni učinek še toliko večji. Zaradi hitrega opuščanja rastišč je obstoj 

divjega petelina na obravnavanem območju negotov (Bevk 2007). 

Slika 10: Območje raziskave z vrisanimi rastišči divjega petelina. Rastišča na katerih je bil divji petelin v času 

raziskave prisoten, so označena z rdečo piko. (povzeto po Bevk 2007). 

 

Divji petelin je zelo občutljiv na nemir, zlasti v času prezimovanja, paritvenih aktivnosti, valjenja in vodenja 

mladičev (Mikuletič 1984, Adamič 1987, Storch 2000, Bevk 2007). Nemir povzročajo sečnja, turizem in 

rekreacija (pohodništvo, kolesarjenje, smučanje), nabiralništvo gozdnih sadeţev, voţnja z motornimi vozili po 

gozdnih cestah in brezpotjih, prepogosto ali nepazljivo opazovanje rastišč itd. Intenzivno nabiralništvo poleg 

tega slabša prehranske razmere. 

Bevk 2007 je na podlagi raziskave ugotovil, da je nemir eden ključnih negativnih dejavnikov, ki vplivajo na to 

ptico. Divji petelin je nanj najbolj občutljiv v času prezimovanja, rastitve, valjenja in vodenja mladičev (Storch 

2000), torej vsaj od januarja do julija. V tem času, bi se morali na širšem območju rastišč izogibati 
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gozdarskim in drugim aktivnostim kolikor je le mogoče. Ta ukrep bi koristil tudi drugim ţivalim, ki so občutljive 

na nemir, na primer gozdni jereb in v višjih predelih ruševec. 

Bevk 2007 je v raziskavi determiniral več dejavnikov, ki imajo negativen vpliv na to vrsto. Problematične so 

nekatere planinske poti zlasti tiste, ki potekajo čez rastišča in razne bliţnjice, ki negativen vpliv še razširijo na 

večje območje. Za divjega petelina sta zelo moteča tudi vsakoletna mnoţična pohoda in sicer na Porezen, ki 

je konec marca, in na Blegoš, ki je v začetku maja. Slednji poteka sredi rastitve, preko več rastišč, udeleţi se 

ga (več) tisoč ljudi. Da bi negativen vpliv pohodništva zmanjšali, bi bilo treba planince s problematiko 

ustrezno seznaniti. Pomembno je, da se v času rastitve na pot ne odpravijo prezgodaj in da imajo pse na 

povodcu. Mnoţični pohodi bi bili manj problematični, če bi bili jeseni. Nove uradne planinske poti ne 

nastajajo, vendar pa Lokalna turistična organizacija zadnja leta odpira številne tematske poti (Tematske 

poti…, 2004). Nekatere izmed njih potekajo tudi čez rastišča. Na večini območij z dobro razvito borovnico 

poteka bolj ali manj intenzivno nabiralništvo. Problem je zelo pereč, ker pri tej dejavnost za razliko 

pohodništva nemir ni vezan samo na planinsko pot, ampak na večje območje (ni linijska motnja), zato je še 

toliko bolj moteča (Bevk 2007). Dokler nabiralništvo ne bo ustrezno zakonsko urejeno in predvsem 

nadzorovano s strani ustreznih sluţb, ga bo teţko omejiti, čeprav bi bil to nujen ukrep.  

Po mnenju Bevk 2007, da je bil največji nepopravljivi poseg v habitat divjega petelina na območju Črnega 

vrha, kjer so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili Smučarski center Cerkno. Poseg je ne le uničil 

zelo »močno« ratišče, ki je takrat imelo do deset pojočih samcev (Adamič 1986), ampak tudi naredil globoko 

zarezo med Škofjeloškim in Cerkljanskim hribovjem. Divji petelin se na tem območju občasno še pojavi, 

vendar je gibanje zanj tu lahko usodno. Pozimi 2005 so namreč delavci dobili mrtvo samico, ki se je ubila ob 

trku v ţičnico. Ţal na Črnem vrhu zadnja leta pospešujejo tudi poletni turizem. Na nekdanjem rastišču so 

zgradili še hotel. Negativen vpliv se je tako še povečal. Smučišče pa je tudi na Starem vrhu. 

Od gozdnih kur na območju občine Cerkno gnezdi tudi gozdni jereb Bonasa bonasia, kateremu ustreza bolj 

mozaična oblika gozda. V primerjavi z divjim petelinom je gozdni jereb manj ogroţen, saj mu trenutni način 

gospodarjenja z gozdom ustreza. Jereb je v glavnem prikrit prebivalec starih gozdov; prednost daje 

presvetljenim iglastim in mešanem gozdovom z bogato podrastjo jelš, lesk, vresničevjem in jagodičnim 

grmovjem. 

Prevladujoči gozdni zdruţbi v Cerkljanskem hribovju sta gozd bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum) ter 

gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifolii-Fagetum) (ZRC SAZU). V gozdovih je splošno 

razširjena in pogosta črna ţolna Dryocopus martius. Veliko redkejši je triprsti detel Picoides tridactylus, ki je 

bolj vezan na odrasle sestoje iglavcev. V podobnem habitatu gnezdita tudi redka mali skovik Glaucidium 

passerinum in koconogi čuk Aegolius funereus, medtem ko je najpogostejša sova lesna sova Strix aluco, ki 

je razširjena po celotnem območju občine Cerkno. 

Tabela 132: Gnezdilke obravnavanega območja, ki so v slovenskem merilu ogroţene (RS – kategorija 

ogroţenosti v Rdečem seznamu ptičev gnezdilcev Slovenije (Ur. l. RS 82/2002, priloga 4)). V stolpcu Ur. l. 

46/2004 je podano v katerih prilogah Uredbe o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah je posamezna 

vrsta ptice. V prilogi 1 so naštete varovane vrste, v prilogi 2 pa vrste za katere se varuje habitate. Za vrste, ki 

se pojavljajo na obravnavanem območju, je podan tudi status na tem območju (G – gnezdilka, G? – 

gnezditev še ni dokazana, čeprav je zelo verjetna, P – preletnik). Vrste iz Dodatka I Ptičje direktive, ki se 

pojavljajo v občini Cerkno (Boţič 2003) so osenčene s sivo barvo. 

Opis kategorij ogroženosti (Ur. l. 82/2002, Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam) 
Ranljiva vrsta je kategorija ogroţenosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bliţnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete 

vrste, če bodo dejavniki ogroţanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo 
občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Skrajšana oznaka te kategorije je V. 

V1: podkategorija kategorije V, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bliţnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če 

bodo dejavniki ogroţanja delovali še naprej; vrste, ki so splošno razširjene in imajo zadovoljivo populacijo, vendar obstaja nevarnost, da bodo 
zaradi sprememb v ţivalskem prostoru postale ogroţene. 

V14/ V16: submediteran. 
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Prizadeta vrsta je kategorija ogroţenosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki 
ogroţanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu 
areala. Skrajšana oznaka te kategorije je E. 

E1: podkategorija kategorije E, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogroţanja 
delovali še naprej; vrste so kritično ogroţene. 

E2: podkategorija kategorije E, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogroţanja 
delovali še naprej; vrste so močno ogroţene. 

E21: gnezdišča na rečnih prodiščih 

Ex: izumrla vrsta. Izumrla vrsta je kategorija ogroţenosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so bile na območju Republike Slovenije dokazano navzoče v 
naravnih populacijah in so v preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene na celotnem območju Republike Slovenije. 

R: Redka vrsta je kategorija ogroţenosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so potencialno ogroţene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije 
in lahko v primeru ogroţanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste. 

O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroţenih ţivalskih vrst (Ur. l. RS, št. 57/93, 

61/93 in 69/00) in niso več ogroţene, obstaja pa potencialna moţnost ponovne ogroţenosti. 

 

VRSTA (slovensko ime) 
VRSTA (latinsko ime) 

Ur. l. 
46/2004 

RS STATUS 

belka Lagopus mutus Priloga 1,2 V G 

beloglavi jastreb Gyps fulvus Priloga 1,2 Ex P 

črna ţolna Dryocopus martius Priloga 1,2 O1 G 

divji petelin Tetrao urogallus Priloga 1,2 E2 G 

gozdni jereb Bonasa bonasia Priloga 1,2 E2 G 

hribski škrjanec Lullula arborea Priloga 1,2 E25/V16 G 

koconogi čuk Aegolius funereus Priloga 1,2 V1 G 

kosec Crex crex Priloga 1,2 E2 G? 

kotorna Alectoris graeca Priloga 1,2 E2 G? 

kragulj Accipiter gentilis Priloga 1 V G 

mali detel Dendrocopos minor Priloga 1 V G 

mali martinec Actitis hypoleucoss Priloga 1,2 E2 G 

mali skovik Glaucidium passerinum Priloga 1,2 V1 G 

pivka Picus canus Priloga 1,2 V1 G 

planinski orel Aquila chrysaetos Priloga 1,2 V G 

plotni strnad Emberiza cirlus Priloga 1 V14 G 

pogorelček Phoenicurus phoenicurus Priloga 1,2 E2 G 

poljski škrjanec Alauda arvensis Priloga 1,2 V1 G 

postovka Falco tinnunculus Priloga 1 V1 G 

povodni kos Cinclus cinclus Priloga 1 V G 

prepelica Coturnix coturnix Priloga 1 V G 

repaljščica Saxicola rubetra Priloga 1,2 E2 G 

rjava penica Sylvia communis Priloga 1 V G 

rjavi srakoper Lanius collurio Priloga 1,2 V1 G 

rumeni strnad Emberiza citrinella Priloga 1 V G 

ruševec Tetrao tetrix Priloga 1,2 V G 

skobec Accipiter nisus Priloga 1 V G 

slegur Monticola saxatilis Priloga 1 V G? 

smrdokavra Upupa epops Priloga 1,2 E1 G? 

sokol selec Falco peregrinus Priloga 1,2 E2 G 

sršenar Pernis apivorus Priloga 1,2 V G 

škrjančar Falco subbuteo Priloga 1   

triprsti detel Picoides tridactylus Priloga 1,2 V G 

velika uharica Bubo bubo Priloga 1,2 E2 G 

vijeglavka Jynx torquilla Priloga 1,2 V G 

vodomec Alcedo atthis Priloga 1,2 E2 G 

zelena ţolna Picus viridis Priloga 1,2 E2 G 

 

Ribe in raki 

V občini Cerkno predstavljata območja pomembna za ribe in potočne rake reki Idrijca in Cerknica s številnimi 

manjšimi in večjimi pritoki. 

Na območju občine Cerkno je bilo do sedaj najdenih 7 vrst rib ter ena vrsta potočnega raka (CKFF 2009, 

tabela 122). V porečju reke Soče uvrščamo potočno postrv (Salmo trutta) in šarenko (Oncorhynchus mykiss) 

med tujerodne vrste. 

Tabela 133: Vrste rib in rakov zabeleţene na območju občine Cerkno ter njihov status v naravovarstvenih 

pravnih aktih (vir podatkovna zbirka CKFF, 2009). 
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RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla 
vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ moţnost ponovne 
ogroţenosti, I – neopredeljena vrsta. 

UZŢV: Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007). 1 – Priloga 1 (poglavje A): 
ţivalske vrste, za katere je določen varstven reţim za varstvo ţivali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): ţivalske vrste, za katere so določeni 

ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne ţivalske vrste, za 
ohranitev katerih je Evropska unija še posebej odgovorna glede na deleţ njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leţi na ozemlju Evropske 
unije. 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto ţivečih ţivalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 
z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 

368) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja; II – Priloga II: ţivalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 
IV – Priloga IV: ţivalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; * – prednostna vrsta. 

BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto ţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih naravnih ţivljenjskih prostorov 
(MKVERZ) (Uradni list RS 17/1999) (Bernska konvencija). I – Dodatek I: strogo zavarovane rastlinske vrste; II – Dodatek II: strogo zavarovane 

ţivalske vrste; III – Dodatek III: zavarovane ţivalske vrste. 
 

Vrsta Latinsko ime RS UZŢV FFH Bern 

avtohtone vrste rib porečja reke Idrijce      

soška postrv Salmo marmoratus E 2 II  

lipan Thymallus thymallus V  V III 

pohra Barbus balcanicus  2 II, V III 

kapelj Cottus gobio V 2 II  

alohtone vrste rib porečja reke Idrijce      

potočna postrv Salmo trutta     

šarenka Oncorhynchus mykiss     

raki      

koščak Austropotamobius torrentium V 1,2 II, V III 

 

Porečje reke Idrijce je pomembno kot habitat soške postrvi (Salmo marmoratus), za katero je na območju 

občine razglašena tudi Natura 2000 območje SI3000230 Idrijca s pritoki. Soško postrv najbolj ogroţa 

kriţanje s s potočno postrvjo (Salmo trutta), ki je bila naseljena v Jadransko porečje in tako danes večino 

večjih vod naseljujeta obe vrsti ter njuni kriţanci. Le v nekaterih vodah oziroma njihovih odsekih še najdemo 

le čisto genetsko soško postrv (npr. potok Sevnica). Od naravovarstveno pomembnih vrst velja izpostaviti 

pohro (Barbus balcanicus) za katero je najpomembnejša sama reka Idrijca. V Natura območju sta na 

območju občine Cerkno od kvalifikacijskih vrst prisotna še kapelj (Cottus gobio) in pohra. 

Na območju občine Cerkno od rakov ţivi koščak (Austropotamobius torrentium). V občini so potočni raki še 

precej pogosti, najdemo jih tako v manjših potokih kot večjih rekah.  

V Idrijci pred izlivom Cerknice je rakov malo, razlog za odsotnost oziroma zelo nizko gostoto koščakov je 

verjetno v še nezadostni kvaliteti vode (i), nezadostni temperaturi vode (ii) ali pa v kompeticiji (iii) s kapljem 

(Cottus gobio), ki je na tem odseku pogost. V okviru iskanja rakov so bili namreč v tem delu toka pod večino 

kamnov, ki predstavljajo potencialna skrivališča za rake, najdeni kaplji. 

Vsi pritoki reke Idrijce so v tem odseku kratki in strmi, primeren potencialni habitat pa predstavljata večja 

pritoka Luknjica in Zaganjalčnica, ki pa sta v slabem stanju zaradi odvzema vode za MHE. Koščaki so bili 

najdeni samo gorvodno od odvzemnega mesta. Populacija rakov je v teh potokih majhna in izolirana. 

Dolvodno od izliva potokov Cerknica in Otuška je bil koščak najden skoraj na vseh vzorčnih mestih v reki 

Idrijci. V reki Idrijci se kvaliteta vode dolvodno popravlja predvsem na račun samočistilne sposobnosti in 

delno tudi zaradi čistih pritokov, izboljšani kvaliteti vode pa sledijo tudi potočni raki. 

V porečju potoka Cerknica je bil koščak najden v nekaterih pritokih, nad Cerknim pa tudi v potoku Cerknica. 

Današnja razširjenost koščaka v porečju potoka Cerknica je predvsem odraz delovanja človeka. Dolvodno 

od Cerknega je potok Cerknica zelo onesnaţen in v njem raki ne ţivijo. Našli pa smo jih v nekaj pritokih, tudi 

le nekaj metrov pred izlivom v Cerknico. To so večinoma kratki neregulirani potoki z gozdnim zaledjem. Trije 

izmed njih v skupni dolţini 1,5 km so opredeljeni kot osrednje območje optimalnega habitata.  
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V porečju potoka Zapoška so bili koščaki prav tako najdeni samo v nekaj pritokih, ne pa v sami Zapoški, 

čeprav so tam glede na strmec pričakovani. Njihova odsotnost je lahko posledica kvalitete vode, 

hidromorfoloških sprememb zaradi obratovanja MHE, moţno pa je, da je populacijo rakov iz potoka odplavilo 

v septembrskem neurju leta 2007. Zato so zaenkrat kot osredje območje optimalnega habitata opredeljeni le 

trije pritoki potoka Zapoška v skupni dolţini 1,3 km. 

V porečju potoka Cerknica je bilo opredeljenih 8,2 km potokov kot optimalni habitat za raka koščaka. Raki so 

verjetno prisotni še v kakšnem od stranskih pritokov glede na trenutno poznano razširjenost (slika 11). 

Spodnji del je brez rakov, v zgornjem delu pa so bili najdeni, a zaradi izgrajene MHE šele pred nekaj leti ni 

moţno soditi ne o stanju habitata, niti ostanju populacije koščaka. Kot osrednje območje optimalnega 

habitata za koščaka je bil v zgornjem odseku opredeljen potok Črna nad zajetjem za MHE, ter Cerknica nad 

zajetjem za MHE Cerkno ter njeni pritoki na tem delu.  

Ali so populacije v ločenih potokih samozadostne za vzdrţevanje populacije (viabilne) ali pa se počasi 

zmanjšujejo lahko pokaţejo samo nadaljnje raziskave (Govedič, v pripravi). 

Slika 11: Najdbe raka koščaka in območja optimalnega habitata te vrste v občini Cerkno. 

 

13.1.1.2 Varovana območja  

Območja Natura 2000 

Na območju občine Cerkno so opredeljena naslednja Natura 2000 območja: posebna ohranitvena območja 

(SCI) SI3000119 Porezen, SI3000020 Cerkno - Zakriţ, SI3000023 Otaleţ – Lazec in SI3000230 Idrijca s 

pritoki.  

Pregled Natura 2000 območij s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi (Uredba o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000), Ur. l. RS 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) je v tabeli 123 grafično so 

predstavljena na sliki 12.  
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Slika 12: Območja Natura 2000 v občini Cerkno.  

 

Tabela 134: Pregled Natura 2000 območja s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi (Ur. l. RS 49/04, 

110/04). 

Koda Ime Seznam kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 

SI3000020 
 
Cerkno - Zakriţ 
 

Rastlinske in ţivalske vrste: 
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

SI3000023 
Otaleţ – Lazec 
 

Rastlinske in ţivalske vrste: 
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

SI3000119 Porezen  

Rastlinske in ţivalske vrste: 
kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa) 
alpska moţina (Eryngium alpinum) 
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
 
Habitatni tipi: 
(4060) Alpske in borealne resave  
(6170) Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh 
(6430) Niţinske in montanske do alpinske hidrofilne robne zdruţbe z visokim 
steblikovjem 
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok  
(9110) Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) 
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Koda Ime Seznam kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 

SI3000230 
 
Idrijca s pritoki 
 

Rastlinske in ţivalske vrste: 
lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
vidra (Lutra lutra) 
kapelj (Cottus gobio) 
pohra (Barbus meridionalis) 
grba (Barbus plebejus) 
blistavec (Leuciscus souffia) 
soška postrv (Salmo marmoratus) 
 
Habitatni tipi: 
(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolţ njihovih bregov  
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolţ njihovih 
bregov 
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost  

 

V nadaljevanju podajamo kratek opis varovanih območij. 

SCI SI3000119 Porezen 

Gorski hrbet ter pobočja med Poreznom in Črnim vrhom. Območje je ţivljenjski prostor evropsko ogroţenih 

rastlinskih (alpska moţina, kratkodlakava popkoresa) in ţivalskih vrst (metulj črtasti medvedek). Tu najdemo 

karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok, alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih 

tleh, alpske in borealne resave ter bukove gozdove. 

Na območju SCI SI3000119 Porezen z OPN ni načrtovanih posegov, zato ga v nadaljevanju poročila ne 

obravnavamo. 

SCI SI3000230 Idrijca s pritoki 

Reka Idrijca od Idrije do izliva v Sočo. Vodnata predalpska reka z neenakomernim strmcem, kar se odrţa v 

menjavanju brzic in umirjenih predelov s prodišči. Breţine porašča značilna obrečna vegetacija. Ţivljenjski 

prostor ogroţenih vrst rib (soška postrv, blistavec, kapelj…).  

Prodišča in vrbovja (24.224 Visoka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, FFH 3240) so razmeroma 

ohranjena, deloma tudi obrečni travniki.  

SI3000020 Cerkno – Zakriţ 

Hribovit svet med Cerknim, Zakriţem in Trebenčami je v večini pokrit z gozdovi in travniki, kjer so 

prehranjujejo netopirji mali podkovnjaki, v nekaterih cerkvah, ki se nahajajo v območju, pa imajo mali 

podkovnjaki kotišča. Grmišča in gozdni robovi so tudi ţivljenjski prostor metulja črtastega medvedka. 

SI3000023 Otaleţ – Lazec 

Širšo okolico naselij Otaleţ in Lazec na Cerkljanskem, pokrivajo njive, travišča in manjši gozdni sestoji. Tu je 

več hudourniških grap in nekaj kraških jam. Na podstrešju cerkve sv. Katarine v Otaleţu in sv. Jurija v Lazcu 

so porodniške kolonije malih podkovnjakov, okoliški gozdovi in travišča pa so njihov prehranjevalni habitat. 

Zavarovana območja 

Na območju občine Cerkno opredeljena zavarovana območja (ARSO, 2008) so prikazana na sliki 13 in v 

tabeli 124. 
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Slika 13: Območja Natura 2000 v občini Cerkno. 

 

Tabela 135: Pregled zavarovanih območij v občini Cerkno. 

Ime Značilnosti in ocena stanja Status Predpis 

Cerkljanski vrh, Zaganjalka- 
presihajoči izvir v Volkovi grapi 
pod Cerkljanskim vrhom 

Zaganjalka je izvir s pulzirajočim pretokom, ki izmenično presiha in narašča. NS Odlok 
1* 

Cerkno - soteska potoka 
Zapoška 

Izredno slikovita soteska v zgornjem delu potoka Zapoška z več slapovi. NS Odlok 
1* 

Porezen- Porezen v območju 
občine Idrija  

Na grebenu in vrhu Porezna se zelo menjava geološka podlaga, kar omogoča 
obstoj izredno pestre flore. 

NS Odlok 
1* 

Ravne- Ravenska iama  Jama, ki leţi v apnencu njena okolica pa je iz wengelskih porfiritov in tufov ter 
noriških dolomitov, predstavlja labirint rovov, ki jih je ob tektonskih razpokah 
in lezikah izoblikovala tekoča voda. V jami so številni kristali aragonita. 

NS Odlok 
1* 

1 Odlok o razglasitvi kultumih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, 5r.16/86). 

13.1.1.3 Naravne vrednote in ekološko pomembna območja 

Na območju občine Cerkno so opredeljene naslednje naravne vrednote (tabele 125 in 126, slika 14) in 

ekološko pomembna območja (tabela 128, slika 15). 

Tabela 136: Naravne vrednote v občini Cerkno (povzeto po Naravnovarstvenih smernicah, 2008). 

 

Ident. Št. Ime Kratka oznaka Zvrst Status 

18 Pasica - soteska Soteska Pasice, desnega pritoka 
Cerknice, s slapovi severovzhodno 
od Cerkna 

geomorf, hidr, bot NVDP 

39 Davča s Poreznom Dolina Davče s slapovi in vrhom 
Porezna 

geomorf, (hidr) NVDP 

75 Idrijca s pritoki Idrijca s pritoki, levi pritok Soče hidr, geomorf, (bot, 
zool) 

NVDP 

355 Zaganjalka pod Cerkljanskim vrhom Intermitentni izvir pod Cerkljanskim 
vrhom 

hidr, geol NVLP 

635 Zapoška - soteska s slapovi Soteska Zapoške, desnega pritoka 
Cerknice, na juţnih pobočjih Porezna 

geomorf, hidr, zool NVDP 
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Ident. Št. Ime Kratka oznaka Zvrst Status 

695 Spodnji Sopot pod Poreznom Slap v soteski Zapoške, desnega 
pritoka Cerknice, pod Poreznom 

geomorf, hidr NVLP 

696 Skočnik pod Poreznom Skočnik v soteski Zapoške, desnega 
pritoka Cerknice, pod Poreznom 

geomorf, hidr NVLP 

781 V Porezen - vrh in greben Vrh in greben Porezna, pomembna 
botanična lokaliteta, rastišče alpske 
moţine (Eryngium alpinum) 

bot NVDP 

1827 Cerkno - tisa Tisa v Cerknem drev NVLP 

3642 Oblakov vrh - nahajališče fosilov Nahajališče triasnih fosilov, fosilna 
zdruţba severovzhodno od 
Oblakovega vrha 

geol NVDP 

3698 Kamrtna - osamelec Osamela skalna gmota, ki moli iz 
preperelih pobočij planote Šebrelje 

geomorf NVDP 

4297 OP Jagršče - nahajališče fosilov Nahajališče triasnih (langobardskih) 
amonitov in školjk severovzhodno od 
Jagršč, fosilna tanatocenoza 

geol NVDP 

4298 OP Ţelin - nahajališče fosilov Nahajališče triasnih školjk in 
amonitov zahodno od Ţelina pri 
Straţi, fosilna tanatocenoza 

geol NVDP 

4420 Škofje - nahajališče mineralov Bakrovo zgodnje diagenetsko 
orudenje v peščenjakih, 
mikrostrukture, opuščen rov 
vzhodno od Planine pri Cerknem 

geol NVDP 

 
IDENT. ŠT. - evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot; 
IME - ime naravne vrednote 
ZVRST - zvrst naravne vrednote, in sicer: 

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,  
drev – drevesna naravna vrednota,  
ekos – ekosistemska naravna vrednota, 
onv – oblikovana naravna vrednota, 
kraj – krajinska naravna vrednota; 

VARSTVENI STATUS, in sicer: 
NVDP - predlagana naravna vrednota drţavnega pomena, 
NVLP - predlagana naravna vrednota lokalnega pomena. 

 
Opombe: 
V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004, št. 70/06) so: 
- z oznako V označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko daljše od 1 km (2. člen),  
- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate zaokroţene na 5 km (4. člen). 
 
 

Vse jame, ki niso bile uvrščene v Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS 111/04, 70/06), 

so kljub temu na podlagi 5. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS 2/2004, 61/2006-ZDru-1) 

naravne vrednote drţavnega pomena. Podatki o lokaciji teh jam so v jamskem katastru. V tabeli 126 je 

predstavljen seznam vseh jam - naravnih vrednot v občini Cerkno, prikazane so v grafični prilogi G4. 

Tabela 137: Pregled naravnih vrednot – jam (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur.l. RS, št. 

111/2004, 70/2006, 58/2009) (povzeto po Naravnovarstvenih smernicah, 2008). 

Evid. Št. Ime jame Kratka oznaka Zvrst Pomen Reţim 

40811 Zgornja jama v Divjih babah Spodmol, kevdrc geomorfp NVDP 2 

40812 Spodnja jama v Divjih babah Vodoravna jama geomorfp NVDP 2 

41534 Brezen v Grdi grapi 
Poševno ali stopnjasto 
brezno 

geomorfp NVDP 3 

41547 Ravenska jama 
Jama z občasnim tokom, 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama 

geomorfp NVDP 2 
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Evid. Št. Ime jame Kratka oznaka Zvrst Pomen Reţim 

41630 Trabšanova luknja Vodoravna jama geomorfp NVDP 3 

41632 Kamška jama 
Jama občasni izvir ob 
stalnem toku, Vodoravna 
jama 

geomorfp NVDP 3 

41633 Mšelova jama Brezno geomorfp NVDP 3 

41634 Jama Divjega dedca 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama 

geomorfp NVDP 3 

41646 Kamnonarska jama 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama 

geomorfp NVDP 3 

41647 Partizanska kamra Vodoravna jama geomorfp NVDP 3 

41732 Jama pri bolnici Franiji Spodmol, kevdrc geomorfp NVDP 3 

42028 Podcajnovo okno 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama, Jama občasni 
izvir ob stalnem 

geomorfp NVDP 3 

42069 Zanajce Spodmol, kevdrc geomorfp NVDP 3 

42190 Jama v Graščah Vodoravna jama geomorfp NVDP 3 

42414 Kovačkova jama Vodoravna jama geomorfp NVDP 3 

42887 Luknja pri koritu Spodmol, kevdrc geomorfp NVDP 3 

44480 Ravensko brezno 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama 

geomorfp NVDP 3 

45190 Kamnata kopa 
Jama z breznom in etaţami, 
poševna jama 

geomorfp NVDP 3 

47186 Ravenska jama 2 Vodoravna jama geomorfp NVDP 2 

48525 Bevkova jama Vodoravna jama geomorfp NVDP 1 

Opomba: Okrajšave reţimov vstopa pomenijo: 
1- zaprta jama 
2 - odprta jama z nadzorovanim vstopom, 
3 - odprta jama s prostim vstopom. 

Tabela 138: Pregled pričakovanih naravnih vrednot (povzeto po Naravovarstvene smernice, 2008). 

Zap. št. IME Kratka oznaka 

1 Idrijska prelomna cona Območje prelomne cone s pojavljanjem različnih mineralizacij, fosilov, 
tektonskih in geomorfoloških pojavov 

2 Karbonati 
 

Območje številnih podzemeljskih naravnih vrednot z moţnostjo novih 
najdb. 

 

Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih vrednot je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih 

del, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in 

podzemeljskih geomorfoloških. Namen spremljanja zemeljskih del je odkrivanje, zagotavljanje 

dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na novo odkritih naravnih vrednot. 
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Slika 14: Območja naravnih vrednot v občini Cerkno 

Tabela 139: Seznam ekološko pomembnih območij (povzeto po Naravovarstvene smernice, 2008). 

Koda Ime Značilnosti in ocena stanja Status 

55600 Cerkno-Zakriţ Območje med Cerknim, Zakriţem in Trebenčami. V glavnem je 
pokrito z gozdovi in travniki, ki so prehranjevalni habitat malih 
podkovnjakov, ki imajo v nekaterih cerkvah v območju kotišča. 
Grmišča in gozdni robovi so tudi ţivljenjski prostor metulja 
črtastega medvedka. 

EPO 

56700 Idrijca s pritoki Reka Idrijca je v svojem toku izoblikovala številne slapove, 
brzice in tolmune. Večji stalni pritoki so Belca, Zala, Nikova, 
Kanomljica, Cerknica, Trebušica in Bača. S pritoki nudi ugoden 
ţivljenjski prostor številnim redkim in ogroţenim vrstam, 
posebej ribam in vidri. 

EPO 

55900 Otaleţ-Lazec Na območju so njive, travišča, redek gozd, manjši potoki in 
nekaj kraških jam. Na podstrešju cerkve sv. Katarine v Otaleţu 
in sv. Jurija v Lazcu so porodniške kolonije malih podkovnjakov, 
okoliški gozdovi in travišča pa so prehranjevalni habitat. 

EPO 

55300 Porezen-Cimprovka Je geološko pestro in reliefno razgibano območje. Povečini je 
poraščeno z gozdom. V grapah in na vrhu Porezna raste 
značilna hladnoljubna flora s predstavniki alpskih vrst. 
Področje odlikuje velika pestrost habitatov, pestrost rastlinskih 
in ţivalskih vrst ter ţivljenjski prostori redkih in ogroţenih vrst. 
Območje je tudi del selitvenega koridorja rjavega medveda.  

EPO 
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Slika 15: Območja ekološko pomembnih območij v občini Cerkno 

13.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

13.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Smernice s področja varstva narave je podal Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica, dne 

4. 9. 2008. 

Za občino Cerkno še niso bile nikoli izdelane strokovne podlage za področje ohranjanja narave in v okviru 

tega nikoli podani seznami vseh varovanih območij narave, zato je v splošnem delu podan pregled 

zavarovanih območij, naravnih vrednot, pričakovanih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in 

posebnih varstvenih območij Natura 2000.  

Posebni del smernic se deli na usmeritve za strateški in izvedbeni del OPN. Za strateški del smernice 

zahtevajo upoštevanje še nekaterih usmeritev in priporočil ter obseţnejšo predstavitev področja ohranjanja 

narave. Poleg tega se usmeritve nanašajo konkretno na naslednje člene oz. njihovo dopolnitev v Odloku o 

OPN: teţnje in problemi prostorskega razvoja občine, zasnova elektroenergetske infrastrukture, usmeritve 

za varstvo naravnih in kulturnih kakovosti in usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč. Pri usmeritvah 

za izvedbeni del OPN so smernice podane za območja posameznih namenskih rab oz. se nanašajo na 

enote urejanja prostora in so predstavljenje v naslednjem poglavju. 

Posebej so podane tudi usmeritve za zavarovane vrste in varovane habitatne tipe izven varovanih obmocij. 

13.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC 

13.2.2.1 Območja stanovanj 

Smernice ZRSVN s področja narave so delno upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranjajo habitati 

ogroţenih in zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst ter HT, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, 

prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno 
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določitvijo namenske rabe ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. Za 

območje smučarskega centra Cerkno pa bo potrebno še uskladiti ukrepe in meje EUP GN-07 SP. V 

smernicah ZRSVN  je predlagana omejitev območja na obstoječo pozidavo. Zato predlagamo, da se 

pozidava načrtuje in spodbuja na zahodnem delu območja smučišča, na vzhodnem delu pod Pretovčem pa 

se ohrani obstoječe stanje. 

13.2.2.2 Površine razpršene poselitve, območja centralnih dejavnosti 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane ţe v dopolnjenem osnutku OPN. Poseben poudarek v 

smernicah je bil na varstvu zatočišč netopirjev, kar povzemamo v okoljskem poročilu v ukrepih. 

13.2.2.3 Posebna območja, območja zelenih površin, območja prometne infrastrukture, območja 

energetske infrastrukture 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranjajajo habitati 

ogroţenih in zavarovanih ţivalskih vrst ter HT, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na 

celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno določitvijo 

namenske rabe ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. 

13.2.2.4 Območja mineralnih surovin 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranja ugodno stanje 

ogroţenega in zavarovanega kranjskega jegliča ter morebitnih drugih ogroţenih in zavarovanih vrst in 

habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike 

Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno določitvijo namenske rabe 

ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. 

13.3 DOLOČITEV OKOLJSKIH CILJEV IN MERIL ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

13.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

Tako pri rastlinah, ţivalih, habitatnih tipih, ZO, Natura 2000 območjih, EPO, NV gre za ohranjanje biotske 

pestrosti, tako da so okoljski cilji plana identični. Vrednotenje vplivov OPN pa se vrednoti posebej za rastline, 

ţivali in habitatne tipe, posebej za varovana območja ter posebej za EPO in NV.  

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

1. Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov, habitatnih tipov, vrst (in 

njihovih habitatov) ter genomov (in genov) (NPVO). 

2. Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti (ZVO-1-UPB1). 

3. Preprečitev škodljivih vplivov posega na varovana območja ter odpravljanje posledic obremenjevanja 

okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih 

sposobnosti. 

4. Doseganje ciljev varovanih območij (Operativni program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 

2007 do 2013). 

5. Preprečevanje uničenja naravnih vrednot in zmanjševanja biotske raznovrstnosti (ZON-UPB2) 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov varstva rastlinskih in ţivalskih vrst, njihovih 

habitatov in ekosistemov; 

 varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih 

vrednot; 

Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti (SOBR) 

Ekosistemi: 

 Ohranitev ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov. 
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Celinske vode, barja in močvirja: 

 Ohranitev obstoječih ekološko pomembnih mokrišč in ugodnega stanja habitatnih tipov na njih ter 

obnova ekološkega značaja degradiranih celinskih voda, barij in močvirij, kjer je to izvedljivo. 

 Celovita obravnava voda kot sistema, v katerem podzemne in površinske vode ter pripadajoči 

habitatni tipi sestavljajo enovito celoto. 

 Doseči raven stanja voda, ki ne ogroţa biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih habitatnih 

tipov ter habitatov ogroţenih ali endemičnih rastlinskih ali ţivalskih vrst, predvsem z zmanjšanjem 

industrijskega, kmetijskega in komunalnega onesnaţevanja voda. 

 Preprečitev vnosa tujerodnih vrst v celinske vode in širjenja ţe vnesenih tujerodnih vrst na ekološko 

pomembna območja. 

 Spodbuditev rabe zemljišč na obreţju in v aluvialnem pasu rek za ohranjanje habitatnih tipov, ki 

vzdrţujejo vodni ciklus in so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter zmanjšanje in 

preprečevanje škodljivega delovanja voda. 

 Prilagajanje rabe prostora naravnim zakonitostim voda ter njeno usmerjanje zunaj območij z 

intenzivnimi hidrodinamičnimi procesi in zunaj območij, ki so strateško pomembni vodni viri. 

Habitatni tipi v kmetijski krajini: 

 Ohranitev sedanjega obsega vlaţnih in suhih travišč ter travniških sadovnjakov prednostno na 

območjih ogroţenih ali endemičnih ţivalskih ali rastlinskih vrst. 

 Ohranitev sedanje dolţine omejkov oziroma njeno povečanje, prednostno na ekološko pomembnih 

območjih. 

Gozdni habitatni tipi: 

 Ohranitev ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in povečevanje območij v takšnem stanju. 

Podzemeljski habitatni tip: 

 Ohranitev ugodnega stanja podzemeljskih habitatnih tipov na ekološko pomembnih območjih in 

ugodnega varstvenega statusa celotne podzemeljske favne. 

Ohranjanje krajinske pestrosti: 

 Ohranitev tradicionalne ekstenzivne in trajnostne rabe prostora, ki ohranja visoko biotsko 

raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine, v delih zavarovanih območij in na 

območjih izjemnih krajin. 

 Ohranitev obstoječe krajinske pestrosti ter naravnih in kulturnih vrednot v njej. 

Ohranjanje vrst 

 Ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih ţivalskih in rastlinskih vrst. 

CILJI SPRO  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. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 

 Kmetijstvo 

 Industrija in energetika 

 Promet 

 Turizem 

 Poselitev 

 Upravljanje z vodami 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA 

DOSEGANJE CILJEV 

Kmetijstvo: 

 Zmanjševati emisije iz točkovnih (npr. ţivinorejskih farm) in razpršenih virov (intenzivno kmetijstvo). 

 Promocija in podpora manj intenzivnim oblikam kmetovanja v naravovarstveno visoko ovrednotenih 

območjih, zlasti zavarovanih. 

 Omejevanje vseh neugodnih posegov za ohranjanje biotske raznovrstnosti (agro - in hidromelioracij, 

komasacij itd.), ki ne prispevajo k doseganju vseh ciljev kmetijske politike. 

Gozdarstvo: 

 Skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru. 

 Zagotovitev popolnega varstva gozdnih rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi odkup). 

 Zagotovitev popolnega varstva gozdov v območjih I. in II. varstvene kategorije po IUCN. 

 Prepuščati ekološko zelo ranljive sestoje na ekstremnejših rastiščih naravnemu razvoju (razen nujnih 

sonaravnih sanacij). 

 Izločitev manjših površin gozdov (ekocelic) in posameznega drevja z namenom ohranjanja in 

povečevanja biotske pestrosti gozdnega prostora, 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  204/319 

 

 Ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, 

obvodnega gozdnega rastja, protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda. 

 Preprečiti take rabe gozdov, ki bi ogrozile trajnostni razvoj gozdov in njihovih funkcij. 

 Pri prostorskem planiranju, načrtovanju posegov v prostor in razvoju dejavnosti na območjih, 

opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih, upoštevanje funkcij gozdov, zlasti ekoloških 

Turizem: 

 Dovoljevati rabo jam le za oblike turizma in rekreacije, ki ustrezno upoštevajo veliko občutljivost teh 

habitatov in ne uničujejo ţivljenjskega prostora ţivali. 

 S ponujanjem vrednot biotske raznovrstnosti oblikovanje novih turističnih produktov in storitev, ki 

povečujejo prihodek in število delovnih mest v turizmu. 

 Zmanjšati obremenitev okolja, ki jo lahko povzroča razvoj turizma, s spodbujanjem okoljsko 

sprejemljivih dejavnosti, primernih za lokalno (v geografskem pomenu) turistično gospodarstvo. 

 Razvoj oziroma izgradnja zavarovanemu območju primerne turistične in rekreacijske infrastrukture, še 

posebno v in ob narodnih, regijskih in krajinskih parkih, z namenom usmerjati dostop javnosti do 

območij (tudi rekreacijskih) v zavarovanih območjih. 

 Uvedba coniranja v zavarovanih območjih za usmerjanje dostopa javnosti z določitvijo več kategorij 

območij: od predelov, kjer velja prepoved obiska, do predelov, kjer je zaţeleno razvijati ustrezno 

turistično infrastrukturo. 

 Spodbujanje do okolja prijazne in uravnoteţene rasti turizma in do narave prijaznih oblik tovrstne 

gospodarske rabe prostora ob zmanjševanju pritiska na biotsko raznovrstnost. 

 Prostorsko usmerjanje in časovno usklajevanje dejavnosti za preprečevanje motenja in uničevanja 

ţivali in rastlin. 

Poselitev: 

 V delih zavarovanih območjih in na območjih izjemnih krajin usmerjanje razvoja, razvoj trajnostnih 

modelov rabe prostora, spodbujanje domače obrti, usmerjanje turistov za zmanjševanje neţelenih 

obremenitev okolja in zviševanje lokalnih prihodkov. 

 Zmanjševanje škodljivih učinkov prostorskih posegov na krajino ter njene naravne in kulturne 

vrednote s prostorskim načrtovanjem in nadzorom nad nezaţelenimi oblikami razvoja. 

 Podpiranje tradicionalne rabe prostora, kjer je moţno, zlasti pa v povezavi s kmetijsko okoljskimi 

programi. 

- Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti ţivljenja na podeţelju. 

Upravljanje z vodami 

 Vključevanje ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti v vse vidike upravljanja z vodami. 

 Zagotavljanje do narave prijaznega urejanja vodotokov ob njihovem upoštevanju kot celovitih 

sistemov in na način, ki zagotavlja ohranjanje ali vzpostavitev naravne dinamike voda. S tem sta 

povezani ohranitev in vzpostavitev obreţnega pasu in poplavnega prostora, ki so ţivljenjski prostor ali 

del ţivljenjskega prostora rastlinskih in ţivalskih vrst, zlasti ogroţenih. 

 Ohranjanje oziroma kjer je mogoče, vnovično vzpostavljanje zvezne povezave voda za zagotavljanje 

vodnih selitvenih poti ţivali. 

 Izvajanje posegov v času, ki se ne ujema z najbolj občutljivimi obdobji razmnoţevanja ţivali in rastlin. 

 Vzdrţevanje voda in vodnogospodarske infrastrukture - vključno s čiščenjem naplavin in 

odstranjevanjem rastlinja - na način, ki ne zmanjšuje biotske raznovrstnosti. 

 Odvzemanje proda v količinah in na način, ki ne zmanjšuje biotske raznovrstnosti. 

 Zagotovitev ciljev upravljanja z vodami predvsem z reaktivacijo potencialnih in vzpostavitvijo novih 

retencijskih površin. 

 Na ekološko pomembnih območjih zagotavljanje zadostnih količin oziroma pretoka vode za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, posebno v kritičnih obdobjih. 

 Zagotavljanje poenotenega upravljanja z vodnogospodarskimi objekti. 

Industrija in energetika: 

 Učinkovitejša raba energije, izraba naravnih virov in upoštevanje trendov energetske intenzivnosti pri 

oskrbi z energijo. 

 Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. 

 Spodbujanje vlaganj v uvajanje čistih industrijskih tehnologij in zmanjševanje emisij škodljivih snovi. 

 Širjenje industrijskih dejavnosti na območja, kjer je urejena ustrezna infrastruktura in zagotovljena 

moţnost preprečevanja okoljskih katastrof, in kjer ni ogroţanja biotske raznovrstnosti. 

 Izogibanje gradnji novih energetskih objektov na ekološko pomembnih območjih oziroma območjih, ki 

so del ekološkega omreţja. 

Promet: 

 Preusmerjanje prometa na okoljsko sprejemljivejše in ne dovolj izkoriščene zmogljivosti (npr. 
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ţelezniški promet). 

 Obvladovanje onesnaţenja zaradi prometa z izogibanjem nepotrebnemu ali odvečnemu prometu ter 

vzpostavljanjem strukturnega razvoja v industriji in urbanizmu, ki bo transportno manj intenziven. 

 Tehnična optimizacija vozil in goriv z namenom zmanjševati emisije in porabo energije, razvijati nove 

pogonske načine in povečati zbiranje in recikliranje odsluţenih vozil. 

 Vključevanje načel ohranjanja biotske raznovrstnosti v prometno politiko in razvoj infrastrukture, kar 

pomeni tudi izogibanje območjem visoke naravovarstvene vrednosti, kolikor je le mogoče. 

 Preprečevanje ali omejevanje negativnih vplivov gradnje infrastrukture in infrastrukturnih dejavnosti 

na krajine in ekosisteme, ter boljše izkoriščanje obstoječe infrastrukture. 

 Ustavljanje drobljenja ekosistemov zaradi gradnje novih infrastrukturnih objektov in zagotavljanje 

ustreznih prehodov za ţivalske vrste. 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 stanje in pomen populacij zavarovanih ţivalskih in rastlinskih vrst za območje, 

 stanje (obseg in kvaliteta) habitatov vrst in habitatnih tipov (HT), s poudarkom na HT, ki se 

prednostno ohranjajo na območju RS (visokovrednoteni HT), 

 stanje ohranjenosti lastnosti, procesov in struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti, 

 prisotnost tujerodnih vrst, 

 prisotnost in stanje varovanih (zavarovanih in Natura 2000) območij narave, upoštevajoč pomen in 

reţim teh območij. 

 prisotnost in stanje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij, upoštevajoč pomen in reţim 

teh območij. 

13.3.1.1 Metoda vrednotenja 

Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatni tipi 

Pri vrednotenju vplivov OPN na rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe se preverja vključevanje ukrepov za 

doseganje postavljenih ciljev v OPN oziroma vrsto in velikost posegov na območja habitatnih tipov ter 

habitatov zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst.  

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Vplivi oziroma učinki izvedbe OPN bodo ohranjali obstoječe stanje ali celo povečali 

biološko raznovrstnost. 

B – vpliv je nebistven Občasna prisotnost manjšega števila ogroţenih, redkih in zavarovanih vrst le na tistih 

območjih, ki jih OPN neposredno ne prizadene, ni uničenja ali fragmentacije redkih in 

ogroţenih habitatnih tipov, ni prekinitve migracijskih poti. Pri pripravi plana je potrebno 

upoštevati standardne in zakonsko predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso predvideni. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Stalna prisotnost ogroţenih, redkih ali zavarovanih vrst, zmeren vpliv na redke in ogroţene 

habitatne tipe, fragmentacija redkih, ogroţenih in prednostnih habitatnih tipov, prekinitev 

migracijskih poti. Moţni so učinkoviti dodatni omilitveni ukrepi. Ocena C se po 

previdnostnem principu uporabi tudi v primeru, ko obseg posegov in lokacije še niso znane. 

D – vpliv je bistven Stalna prisotnost večjega števila ogroţenih, redkih in zavarovanih vrst, katerih populacije 

se zaradi plana zmanjšajo, fragmentacija redkih, ogroţenih in prednostnih habitatov, 

prekinitev migracijskih poti. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso moţni. Ocena D se po 

previdnostnem principu uporabi tudi v primeru, ko obseg posegov in lokacije še niso znane. 

E – vpliv je uničujoč Stalna prisotnost večjega števila ogroţenih, redkih in zavarovanih vrst ter kritično 

zmanjšanje ali popolno uničenje njihovih populacij, uničenje ali fragmentacija redkih, 

prednostnih in ogroţenih habitatov, popolna prekinitev migracijskih poti. Učinkoviti 

omilitveni ukrepi niso moţni. Velika verjetnost izumrtja katere od vrst. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

Varovana območja 

Pri vrednotenju vplivov OPN na varovana območja se preverja predvsem vrsta in obseg posegov oziroma 

dejavnosti, ki posega v varovano območje oz. ima daljinski vpliv na varovano območje. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 
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ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Spremembe namenske rabe v OPN so od varovanih območij oddaljena več kot znaša v 

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

območja (Ur.l. RS, 130/04, 53/06) določeno območje neposrednega ali daljinskega vpliva, 

zato ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na varovana območja ali so 

območja OPN od varovanih območij oddaljena manj kot znaša v Pravilniku določeno 

območje neposrednega ali daljinskega vpliva, vendar nimajo vpliva oz. je pozitiven vpliv na 

varstvene cilje posameznih varovanih območij. 

B – vpliv je nebistven Vplivi OPN na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na 

povezanost niso škodljivi. Specifični omilitveni ukrepi niso predpisani. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Vpliv OPN na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

povezanost niso škodljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Ocena C se uporabi tudi v 

primeru, da postopek presoje v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, 130/04, 53/06) ni bil izveden, bo 

pa to potrebno, če gre za poseg v varovana območja, storiti na izvedbenem nivoju. Ocena C 

se uporabi tudi v primeru, ko obseg posegov in lokacije še niso znane. 

D – vpliv je bistven 

E – vpliv je uničujoč 

Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na 

povezanost so pomembni in škodljivi (D,E), za izvedbo plana je potrebna presoja prevlade 

druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Potrebno je izvesti postopek 

celovite presoje vplivov na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, 

130/04, 53/06) na izvedbenem nivoju. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

Ekološko pomembna območja in naravne vrednote 

Pri vrednotenju vplivov OPN na ekološko pomembna območja in naravne vrednote se preverja predvsem 

vrsta in obseg posegov oziroma dejavnosti, ki posega v vanje. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na ekološko pomembna 

območja in naravne vrednote. 

B – vpliv je nebistven Na območju izvedbe OPN oz. v njihovi neposredni bliţini so naravne vrednote in/ali EPO. 

Naravne vrednote in EPO ne bodo prizadete oziroma bo vpliv nebistven. Specifični 

omilitveni ukrepi niso predpisani. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Na območju izvedbe OPN oz. v njegovi neposredni bliţini se nahajajo naravne vrednote 

in/ali EPO na katere bi poseg lahko vplival. Pri pripravi plana bodo upoštevane smernice, ki 

jih je predpisala organizacija pristojna za ohranjanje narave. Ocena C se uporabi tudi v 

primeru, ko obseg posegov in lokacije še niso znane. 

D – vpliv je bistven Na območju plana se nahajajo naravne vrednote in/ali EPO. Vpliv bo bistven, ukrepov, ki jih 

je predpisala organizacija pristojna za ohranjanje narave, ni mogoče v celoti upoštevati. 

E – vpliv je uničujoč Na območju plana se nahajajo naravne vrednote in/ali EPO. Vpliv bo uničujoč, ukrepov, ki 

jih je predpisala organizacija pristojna za ohranjanje narave, ni mogoče upoštevati. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

13.4 VARSTVO NARAVE V OPN 

13.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Varstvo narave je vključeno med cilje prostorskega razvoja s področja krajine (6.člen): 

 Zagotavljati ustrezno vključevanje naravnih in kulturnih kakovosti v gospodarjenje z naravnimi viri in 

prostorom. 

 Zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot kot bistvenih sestavin 

kakovostnega naravnega okolja. 
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 Zagotavljati ohranjanje raznolikosti kulturnih krajin v občini s poudarkom na ohranjanju avtohtonih 

krajinskih vzorcev (visokogorskih pašnikov, celkov z razpršeno poselitvijo…) 

V poglavju II.6.2 Usmeritve za razvoj v krajini se na varstvo narave nanašajo naslednje splošne usmeritve za 

razvoj v krajini: 

 Razvoj krajine v občini Cerkno bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti ob hkratnem 

zagotavljanju gospodarskega razvoja. Dejavnosti v krajini bodo umeščene v območja z največjimi 

potenciali zanje in najmanjšo ranljivostjo prostora, v skladu z naravnimi in kulturnimi kakovostmi, 

kvaliteto naravnih virov ter ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč. 

 Na območjih, ki so spoznana za vrednejša tako zaradi naravnih, kulturnih oziroma drugih kvalitet, se 

zagotavlja skupno varovanje. 

Med usmeritvami za varstvo naravnih kakovosti pa so v 30. členu zapisane: 

 Območja in objekti varstva naravnih kakovosti so zavarovana območja, območja predlagana za 

zavarovanje, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, habitatni tipi ter posebna varstvena 

območja Natura 2000.  

 Z ohranjanjem naravnih procesov z ustreznimi rabami ter načinom izvajanja dejavnosti je treba 

zagotoviti ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov. Posebno pozornost je treba namenjati tudi 

svetlobnemu onesnaţevanju okolja, predvsem na območjih, kjer so prisotne populacije netopirjev. V 

teh območjih je potrebno javno razsvetljavo omejiti na nujno potrebno, uporabiti svetila, ki svetijo 

samo pod vodoravnico, reklamno in okrasno osvetlitev pa tudi časovno omejiti (do največ 23. ure). 

 Ohranitev prednostnih habitatnih tipov se zagotavlja v okviru varstva ekološko pomembnih območij 

ter posebnih varstvenih območjih. 

 Kakršnikoli posegi in dejavnosti na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot, ekološko 

pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, ki bi lahko pomenili trajno spremembo 

lastnosti teh območij, naj se ne načrtujejo oz. izvajajo. 

13.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu OPN so vsebine varstva narave v poglavju III.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v 68. členu (varstvo narave), ki pravi, da se območja in objekti ohranjanja narave, ki so 

razglašeni z načrti ali določeni s posebnimi predpisi varujejo v skladu z določili predpisov. Za posege na 

območja ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje narave. 

13.5 VPLIVI NA NARAVO TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

13.5.1 OBMOČJA STANOVANJ 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

Širjenje poselitve na habitatne tipe, rastlinstvo in ţivalstvo vpliva z neposredno izgubo površin zaradi 

pozidave, posredno pa se zaradi povečanja števila prebivalcev in posledičnih motenj (intenziviranje 

kmetijske rabe, onesnaţevanje, motnje zaradi povečanega obiska ljudi, svetlobno onesnaţevanje in hrup, 

povečan promet) zmanjša kvaliteta HT in ţivljenjskih prostorov zavarovanih vrst. 

Šebrelje 

Površine namenjene stanovanjski rabi v Šebreljah (ŠB-01 SK, ŠB-02 SK, ŠB-03 SK, ŠB-05 SS, ŠB-11 SK, 

ŠB-12 SK) pokrivajo 10,8 ha travniških površin, od tega je samo 0,4 ha spremembe rabe, ostalo pa pripada 
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ţe obstoječim nezazidanim stavbnim zemljiščem. Od tega je okoli 2 ha varovanih travniških HT 38.22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510). Na Šebreljski planoti po dejanski rabi 

vsem travniškim površinam pripada 107,9 ha zemljišč, zato predvidevamo, da je varovanih travnikov še 

dovolj in gradnja stanovanjskih površin nanje ne bo imela bistvenih vplivov.  

Na območju urejevalnih enot pa je potrebno čim bolj ohranjati mejice, gozdne robove in posamezna drevesa, 

ki sluţijo kot koridor in prehranjevalni habitat netopirjem na območju. V bliţini predvidenih posegov sta 

namreč cerkev Svetega Janeza Krstnika in jama Spodnja jama v Divjih babah (JK0812), ki sta pomembni kot 

zatočišče in prezimovališče (jama) netopirjev malih podkovnjakov. 

Omenjeni posegi ne bodo imeli večji negativni vpliv na varovane vrste ptic. Pri posegih naj se v čim večji 

meri izogiba sečnji starih visokodebelnih dreves. 

Jagršče 

Pri vasi je enota JG-01 SK, ki predstavlja večinoma nezazidana stavbna zemljišča, manjši del pa je 

sprememba rabe. Del površin pripada HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510) in HT34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (FFH 6210 (*)). 

Obeh je v bliţini vasi precej, zato ne širitev naselja ne pomeni bistvenega vpliva. 

Ravne pri Cerknem  

NS Ravne – Ravenska jama se v celoti prekriva z območjem enote urejanja prostora RC-03 SK (območje 

podeţelskega naselja s kmetijami in stanovanji ter predvidenimi zapolnitvami in širitvami, slika 10) v Ravnah 

pri Cerknem. RC-03 SK v več kot polovici predstavljajo nezazidane površine ţe obstoječih stavbnih zemljišč. 

Obstoječe nepozidano obstoječe stavbno zemljišče je tudi na delu, ki se prekriva z NS Ravne – Ravenska 

jama. Na celotnem RC-03 SK manjše površine pokriva varovan HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do 

evtrofni niţinski travniki (FFH 6510). Naravovarstvene smernice (ZRSVN 2008) predpisujejo, da je območje 

spremembe dopustno v kolikor gre pri območju spremembe rabe za uskladitev z dejanskim stanjem. Ker na 

območju NS Ravne – Ravenska jama še ni obstoječih stavb, predlagamo, da se stanje ohranja 

nespremenjeno.  

V Ravnah se poleg NS Ravenska jama (ki je tudi naravna vrednota) nahajata še dve jami, ki sta tudi naravni 

vrednoti: NV Ravenska jama 2 in Bevkova jama. Glede na dostopne podatke o jamah (ZRSVN 2008) nad 

znanimi deli obeh jam niso opredeljena stavbna zemljišča, temveč so le kmetijske površine. Na podlagi tega 

ocenjujemo, da je potencialni vpliv na jame le kmetijska dejavnost (gnojenje in škropljenje), ki lahko s 

spiranjem teh snovi v podzemlje negativno vpliva na jamske pojave (še posebej to velja za izredno bogate 

aragonitne tvorbe). Nad območjem Bevkove jame poteka tudi občinska cesta, kjer bi lahko ob večjih 

vzdrţevalnih delih ali rekonstrukcije prišlo do poškodb geomorfoloških posebnosti jam. Na podlagi tega 

ocenjujemo, vpliv OPN na jame ni bistven (ocena B), je pa treba biti pozoren na druge aktivnosti v vplivnem 

območju jam. 
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Slika 16: Območje NS Ravne – Ravenska jama, stavbna zemljišča v  Ravnah pri Cerknem (RC-03 SK). 

 

Lazec, Pluţnje in Otaleţ 

Vsa območja stanovanj na tem delu so znotraj Natura 2000 območja in EPO Otaleţ – Lazec. 

V Lazcu je večina površin ţe stavbnih, vendar še nezazidanih. Enote urejanja prostora LA-01 SK, LA-02 SK 

in LA-03 SS delno prekrivajo ekstenzivni sadovnjaki in grmovje, v glavnem pa travniške površine, nekatere 

pripadajo tudi varovanemu habitatnemu tipu nižinski ekstenzivno gojeni travniki (FFH 6510). Površin s tem 

HT je v okolici vasi še precej, zato posegi ne bodo predstavljali bistvenih vplivov nanj. Na podstrehi cerkve 

Sveti Jurij v Lazcu  (A (CD) 354) je registrirana pomembna skupina malih podkovnjakov v občini, zato je 

posebej pomembno da se ohranja habitatna povezava med gozdnimi habitati in cerkvijo. To pomeni, da je v 

neposredni okolici cerkve potrebno ohranjati mejice, ekstenzivne sadovnjake in zelene površine. 

Enako velja za enote urejanja v Pluţnjah (PŢ-01 SS. PŢ-02 SK) in Otaleţu (OT-02 SS, OT-05 SK in OT-06 

SK). Na podstrehi cerkve sv. Katarine v Otaleţu (OT-03 CU) je registrirana pomembna skupina malih 

podkovnjakov v občini, zato je posebej pomembno da se ohranja habitatna povezava med gozdnimi habitati 

in cerkvijo. To pomeni, da je v neposredni okolici cerkve potrebno ohranjati mejice, ekstenzivne sadovnjake 

in zelene površine.  

Ob ohranjanju mejic in posameznih dreves v čim večji meri predvidevamo, da bo negativen vpliv na 

kvalifikacijski vrsti Natura območja malega podkovnjaka in črtastega medvedka manjši. 

Omenjeni posegi ne bodo imeli večji negativni vpliv na varovane vrste ptic. Pri posegih naj se v čim večji 

meri izogiba sečnji starih visokodebelnih dreves v ekstenzivnih sadovnjakih, ter mejic in posameznih dreves. 

Cerkno, Zakriţ, Trebenče 

Območja stanovanj na tem območju občine v večini leţijo znotraj Natura območja in EPO Cerkno – Zakriţ ali 

v njunem vplivnem območju. 
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Na območju Zakriţa je nekaj večjih površin obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč (ZA-01 SS, ZA-02 ZS, 

ZA-03 SK, ZA-04 SK, ZA-05 SK, ZA-06 CU, ZA-07 SS, ZA-08 SS) v skupni površini 7,1 ha in manjše 

spremembo rabe na skupni površini 0,4 ha (ZA-03 SK, ZA-04 SK, ZA-05 SK, ZA-08 SS). Te EUP večinoma 

poraščajo travniške površine, od katerih nekatere pripadajo varovanemu habitatnemu tipu nižinski 

ekstenzivno gojeni travniki (FFH 6510). Na območju stavbnih zemljišč je tudi nekaj mejic, ekstenzivnih 

sadovnjakov in del gozda, vendar predvidevamo, da ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja habitatov 

črtastega medvedka in ptic kulturne krajine. Podobno velja tudi za prehranjevalne habitate malega 

podkovnjaka. Na podstrehi cerkve sv. Andreja v Zakriţu (v okviru ZA-05 SK) je največja registrirana skupina 

malih podkovnjakov v občini, zato je posebej pomembno da se ohranja habitatna povezava med gozdnimi 

habitati in cerkvijo. To pomeni, da je v neposredni okolici cerkve potrebno ohranjati mejice in zelene 

površine. 

Na območju Trebenč in Laznice je nekaj večjih površin obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč (TB-02 SK, 

TB-03 SS, TB-04 SK, LZ-02 SS) v skupni površini 5,8 ha in manjše spremembo rabe na skupni površini 0,8 

ha (TB-01 ZS, TB-03 SS, TB-04 SK, LZ-02 SS). Te EUP večinoma poraščajo travniške površine, od katerih 

nekatere pripadajo varovanemu habitatnemu tipu nižinski ekstenzivno gojeni travniki (FFH 6510). Na 

območju stavbnih zemljišč je tudi nekaj mejic, ekstenzivnih sadovnjakov in del gozda, vendar predvidevamo, 

da ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja habitatov črtastega medvedka in ptic kulturne krajine. Podobno 

velja tudi za prehranjevalne habitate malega podkovnjaka. Na podstrehi cerkve sv. Jošta v Trebenčah (A 

(CD) 357) je registrirana pomembna skupina malih podkovnjakov v občini, zato je posebej pomembno da se 

ohranja habitatna povezava med gozdnimi habitati in cerkvijo. To pomeni, da je v neposredni okolici cerkve 

potrebno ohranjati mejice in zelene površine.  

Na območju Cerknega v vplivnem območju za varovano območje je nekaj površin obstoječih nezazidanih 

stavbnih zemljišč (CE-02 SK, CE-03 Sse, CE-04 SK,  CE-05 SK, CE-06 Sse, CE-18 Sse, CE-40 ZK, CE-56 

SK, CE-71 SSe) v skupni površini 4,4 ha in spremembo rabe na skupni površini 3,1 ha (CE-03 Sse, CE-05 

SK, CE-18 Sse, CE-41 SK, CE-56 SK, CE-71 SSe). Te EUP večinoma poraščajo travniške površine, od 

katerih nekatere pripadajo varovanemu habitatnemu tipu nižinski ekstenzivno gojeni travniki (FFH 6510). Na 

območju stavbnih zemljišč je tudi nekaj mejic, ekstenzivnih sadovnjakov in del gozda, vendar predvidevamo, 

da ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja habitatov črtastega medvedka in ptic kulturne krajine. Podobno 

velja tudi za prehranjevalne habitate malega podkovnjaka. Na podstrehi cerkve Sveta Ana v Cerknem (CE-

23 CU) izven varovanega območja je registrirana pomembna skupina malih podkovnjakov v občini, zato je 

posebej pomembno da se ohranja habitatna povezava med gozdnimi habitati in cerkvijo. To pomeni, da je v 

neposredni okolici cerkve potrebno ohranjati mejice in zelene površine.  

Smučišče Cerkno 

Na smučarskem centru Cerkno je območje obstoječih počitniških hišic s predvideno širitvijo (GN-07 SP) in 

območje površine podeţelskega naselja (GN-11 SK). Predvidena širitev posega oz. nepozidane obstoječe 

stavbne površine na GN-07 SP pomenijo posek 0,7 ha varovanega bukovega gozda (41.11 - 

srednjeevropska kisloljubna bukovja, FFH 9110). Celotno območje smučišča z načrtovanimi ureditvami in 

turističnimi aktivnostmi (tako poletnimi kot zimskimi) bo predstavljal velik negativni vpliv predvsem na gozdne 

vrste ptic in še posebej divjega petelina. Pozidava območja  GN-07 SP pa bo še dodatno zmanjšala gozdne 

površine v smeri proti Pretovču in hribu Smoletovše, kjer je kot omilitveni ukrep za divjega petelina 

predvidena vzpostavitev mirne cone v gozdu. Z pozidavo bo med mirno cono in počitniškimi hišicami samo 

150 metrski pas gozda, kar pomeni, da bo večja verjetnost motenj oz. prisotnost ljudi v mirni coni in bodo 

ukrepi za omejitev gibanja ljudi teţje izvedljivi, kar pomeni zelo velik negativni vpliv pozidave na vzhodnem 

robu območja smučarskega centra. V smernicah ZRSVN  je predlagana omejitev območja na obstoječo 

pozidavo. Zato predlagamo, da se pozidava načrtuje in spodbuja na zahodnem delu območja smučišča, na 

vzhodnem delu pod Pretovčem pa se ohrani obstoječe stanje. 
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Pomembna kotišča netopirjev v stavbah (cerkvah) 

Na območju poselitve je v OPN Cerkno opredeljenih tudi nekaj EUP, kjer se nahajajo cerkve, ki so 

pomembna pomembna kotišča netopirjev:  

- sv. Andrej v Zakriţu (ZA-05 SK) 

- sv. Nikolaj v Jaznah (JZ-04 SK) 

Negativni vpliv na netopirje oz. na njihova zatočišča v stavbah cerkev bi se lahko pojavil ob osvetlitvi odprtin 

na podstrehah ali zvonikih, ki jih netopirji uporabljajo za preletavanja ali ob osvetlitvi njihovih letalnih poti. Ob 

osvetlitvi preletalnih odprtin bi netopirji izletali kasneje kot običajno in bi s tem lahko zamudili večerni številčni 

višek letajočih ţuţelk, kar bi lahko vplivalo na njihovo preţivetje. Dodatno bi lahko neprimerna osvetlitev 

povzročila tudi večjo opaznost izletelih netopirjev dnevnim plenilcem, kot so npr. ptice ujede, kar velja tudi za 

osvetlitev letalnih poti (npr. mejic, drevoredov). Tudi neprimerna vzdrţevalna dela na cerkvah, ki lahko 

preprečijo dostop netopirjem v cerkev, lahko predstavljajo bistven vpliv na populacije netopirjev. 

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave so delno upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranjajo habitati 

ogroţenih in zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst ter HT, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, 

prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno 

določitvijo namenske rabe ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. Za 

območje smučarskega centra Cerkno pa bo potrebno še uskladiti ukrepe in meje EUP GN-07 SP. V 

smernicah ZRSVN  je predlagana omejitev območja na obstoječo pozidavo. Zato predlagamo, da se 

pozidava načrtuje in spodbuja na zahodnem delu območja smučišča, na vzhodnem delu pod Pretovčem pa 

se ohrani obstoječe stanje. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. Načrtovana stanovanjska gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube 

varovanih HT in habitatov zavarovanih vrst (ptic, netopirjev, črtastega medvedka) ter njihovo fragmentacijo in 

poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov, vendar kumulativen vpliv na 

območju celotnega OPN zahteva izvedbe določenih ukrepov za ohranjanje predvsem varovanih travniških 

HT, ekstenzivnih sadovnjakov, mejic in gozdnega roba, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst. 

Stanovanjska gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na naravo, zato so ocenjeni z oceno B – 

vpliv je nebistven. Izjema je le poselitev na območju smučarskega centra Cerkno, kjer pozidava GN-07 SP 

pomeni velik daljinski vpliv na divjega petelina, saj bo večja verjetnost motenj oz. prisotnost ljudi v mirni coni 

in bodo ukrepi za omejitev gibanja ljudi teţje izvedljivi, kar pomeni zelo velik negativni vpliv pozidave na 

vzhodnem robu območja smučarskega centra. Ob pogoju, da na območju GN-07 ne bo prišlo do nove 

pozidave vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).  

Poseben primer so tudi vplivi na netopirje, kjer v primeru svetlobnega onesnaţenja in neprimernih 

obnovitvenih oz. vzdrţevalnih del na cerkvah (preprečen dostop netopirjem v cerkev) ocenjujemo vpliv 

poselitve kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).  

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na naslednja varovana območja: SCI SI3000020 Cerkno –

Zakriţ, SI3000023 Otaleţ – Lazec in NS Ravenska jama ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob 

izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana stanovanjska gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv 

zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne 
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predstavljajo bistvenih vplivov, vendar kumulativen vpliv na območju celotnega OPN zahteva izvedbe 

določenih ukrepov za ohranjanje predvsem varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in 

zavarovanih vrst.  

Na območju SI3000230 Idrijca s pritoki ni načrtovanih novih območij poselitve, zato vpliva ne bo (ocena A). 

Stanovanjska gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na varovana območja, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na EPO Cerkno-Zakriţ, EPO Otaleţ-Lazec in EPO Idrijca s 

pritoki ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana 

stanovanjska gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo 

fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov, vendar 

kumulativen vpliv na območju celotnega OPN zahteva izvedbe določenih ukrepov za ohranjanje predvsem 

varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst. 

Na ostala EPO razvoj poselitve ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

Stanovanjska gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na EPO, zato so ocenjeni z oceno B – vpliv 

je nebistven. 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na naravne vrednote ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Stanovanjska gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na NV, zato so ocenjeni z oceno B – vpliv 

je nebistven. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Šebrelje 
ŠB-01 SK, ŠB-02 SK, ŠB-03 SK, ŠB-05 
SS, ŠB-11 SK, ŠB-12 SK 

(1) 

Ohranjanje travniških površin v ekstenzivni rabi izven območja stavbnih zemljišč in ohranjevanje 
mejic in posameznih dreves v prostoru zaradi netopirjev. 

Ravne pri 

Cerknem 
RC-03 SK 

(2) 

Nad Ravensko jamo, ki je odprta jama z nadzorovanim vstopom, naj se ohranja enako stanje kot 
doslej (nezazidano). 

Lazec LA-01 SK, LA-02 SK , LA-03 SS 
(3) 
Ohranjanje mejic in posameznih dreves v čim večji meri 

Pluţnje PŢ-01 SS. PŢ-02 SK) 
(3) 

Ohranjanje mejic in posameznih dreves v čim večji meri 

Otaleţ OT-02 SS, OT-05 SK in OT-06 SK 
(3) 
Ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati netopirjev, zato naj se okolica ureja tako, 
da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 

Zakriţ ZA-05 SK, ZA-07 SS 
(4) 

Čim večje ohranjanje gozda in mejic ter posameznih dreves z dupli v ekstenzivnih sadovnjakih. 

Cerkno CE-03 SSe, CE-18 SSe in CE-71 Sse 
(5) 
Ohranjanje mejic in gozdnega roba v čimvečji meri 

Gornji Novaki GN-07 SP 
(6) 
Zmanjšanje  EUP na območje obstoječe pozidave oz. prepoved nove pozidave. 

 

13.5.2 POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

Območja razpršene poselitve na habitatne tipe, rastlinstvo in ţivalstvo vpliva z neposredno in trajno izgubo 

površin zaradi pozidave. 
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V okviru OPN območja razpršene poselitve skupaj z obstoječimi nezazidanimi zemljišči pokrivajo 57 ha 

travniških površin (1,7%) od skupno 3305,5 ha travniških površin v občini. Na površinah razpršene poselitve 

sta ponekod gotovo tudi varovana HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510 in HT 34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (FFH 6210 (*)), 

ki pa nista kvalifikacijska na nobenem Natura 2000 območju. Glede na terenski ogled predvidevamo, da HT 

na območju razpršene poselitve pokrivata manjše površine glede na vse travniške površine s tema HT v 

občini Cerkno. Zato območja razpršene poselitve ne pomenijo bistvenega vpliva nanju.  

Vpliv pozidave v OPN na zavarovane HT je neposreden in trajen. Območja razpršene gradnje v glavnem ne 

predstavljajo pomembnih habitatov zavarovanih vrst, saj so to predvsem območja v neposredni okolici 

kmetij. 

Izjeme so naslednje enote. 

Na enoti A 146 (travnik oz. pašnik na levem bregu Cerknice severno od zaselka Laznice) je najniţji del 

travnika ob reki mokroten oz. poviren, HT 37.311 Mokrotni travniki z modro stoţko (FFH 6410) , tudi rastišče 

ranljive vrste Cyperus fuscus.  Preostali del travnika pa je HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 

niţinski travniki (FFH 6510). Gradnja bi pomenila popolno uničenje HT FFH 6410, ki porašča zelo malo 

površin v občini,  zato je poseg tukaj nesprejemljiv. 

Na vplivnem območju SCI in NV Idrijca s pritoki je na območjih razpršene poselitve A 33 in A 80 še 

nepozidano obstoječe stavbno zemljišče oz. sprememba rabe, ki segajo povsem do reke Idrijce in posega 

tudi v njen obreţni pas. Ob gradnji bi lahko prišlo do vnosa snovi v reko in s tem do vpliva na kvalifikacijske 

vrste (ribe, raki, vidra).  

Pomembna kotišča netopirjev v stavbah (cerkvah) 

Na območju poselitve je v OPN Cerkno opredeljenih tudi nekaj EUP, kjer se nahajajo cerkve, ki so 

pomembna pomembna kotišča netopirjev:  

- sv. Jošt v Trebenčah (A (CD) 357) 

- sv. Nikolaj v Jaznah (JZ-04 SK) 

Negativni vpliv na netopirje oz. na njihova zatočišča v stavbah cerkev bi se lahko pojavil ob osvetlitvi odprtin 

na podstrehah ali zvonikih, ki jih netopirji uporabljajo za preletavanja ali ob osvetlitvi njihovih letalnih poti. Ob 

osvetlitvi preletalnih odprtin bi netopirji izletali kasneje kot običajno in bi s tem lahko zamudili večerni številčni 

višek letajočih ţuţelk, kar bi lahko vplivalo na njihovo preţivetje. Dodatno bi lahko neprimerna osvetlitev 

povzročila tudi večjo opaznost izletelih netopirjev dnevnim plenilcem, kot so npr. ptice ujede, kar velja tudi za 

osvetlitev letalnih poti (npr. mejic, drevoredov). Tudi neprimerna vzdrţevalna dela na cerkvah, ki lahko 

preprečijo dostop netopirjem v cerkev, lahko predstavljajo bistven vpliv na populacije netopirjev. 

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane. Poseben poudarek v smernicah je bil na opredelitvi 

namenske rabe na enoti A 80, kjer se mora enoto omejiti na del izven NV Idrijca s pritoki. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv razpršene gradnje na naravo ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob 

izvedi omilitvenih ukrepov. Načrtovana razpršena gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi 

izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo 

bistvenih vplivov in tudi kumulativen vpliv na območju celotnega OPN ne zahteva izvedbe ukrepov za 

ohranjanje predvsem varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst, z izjemo za 

enoti A 33 in A 80, kjer je ob izvedbi ukrepov vpliv nebistven, A 146 pa je nesprejemljiva. 
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Razpršena gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na naravo, zato so ocenjeni z oceno B – vpliv 

je nebistven. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv razpršene gradnje na vsa varovana območja ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven, za SCI Idrijca s pritoki pa C – vpliv je nebistven ob izvedi omilitvenih ukrepov. Načrtovana 

razpršena gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo 

fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov in tudi 

kumulativen vpliv na območju celotnega OPN ne zahteva izvedbe ukrepov za ohranjanje varovanih 

travniških HT, mejic in gozdnega roba, ki so tudi habitat kvalifikacijskih vrst, z izjemo A 33 in A 80 ter A 146. 

Razpršena gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na vsa varovana območja, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv razpršene gradnje na EPO in NV ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, 

razen za NV Idrijca s pritoki pa C – vpliv je nebistven ob izvedi omilitvenih ukrepov. Načrtovana 

razpršena gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo 

fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov in tudi 

kumulativen vpliv na območju celotnega OPN ne zahteva izvedbe ukrepov za ohranjanje predvsem 

varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst, z izjemo A 33 in A 80. 

Razpršena gradnja ne povzroča bistvenih daljinskih vplivov na EPO in NV, zato so ocenjeni z oceno B – 

vpliv je nebistven. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno A 146 

(1) 

Izločitev enote iz OPN. 

Otaleţ, 
Laznik A 33, A 80 

(2) 
Na obstoječih stavbnih zemljiščih je prepovedana je pozidava na tistem delu enote, ki sega v 
poplavni pas reke Idrijce, v obreţno vegetacijo se ne sme posegati. 

 

13.5.3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

V okviru OPN območja centralnih dejavnosti skupaj z obstoječimi nezazidanimi zemljišči predstavljajo 0,6 ha 

travniških površin z zavarovanimi HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510).  

Največjo površino 0,3 ha HT FFH 6510 predstavljajo površine v Cerknem (CE-58 CDi), namenjene za novo 

športno dvorano, nahajajo se v EPO Cerkno-Zakriţ. Vpliv pozidave v OPN na varovane HT je neposreden in 

trajen. Območja centralnih dejavnosti ne predstavljajo pomembnih habitatov zavarovanih vrst (razen 

netopirjev), saj so to vsa območja v neposredni okolici naselij. 

Ker so načrtovani posegi v neposredni bliţini ţe obstoječih objektov, tudi ne bodo imeli večjega negativnega 

vpliva na varovane vrste ptic. 
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Pomembna kotišča netopirjev v stavbah (cerkvah) 

Na območjih centralnih dejavnosti je v OPN Cerkno opredeljenih tudi nekaj EUP, kjer se nahajajo cerkve, ki 

so pomembna najdišča ali kotišča netopirjev:  

- sv. Urh v Ravnah pri Cerknem (RC-04 CU), 

- sv. Ubald v Orehku (OR-03 CD), 

- sv. Tomaţ v Dolenjih Novakih (DN-04 CD), 

- sv. Lenart na Bukovem (BK-03 CDk), 

- sv Jurij v Šebreljah (ŠB-10 CU) 

- sv. Janez Krstnik v Planini pri Cerknem (PC-06 CU) 

- sv. Uršula v Jagrščah (JG-02 CU) 

- sv Katarina v Otaleţu (OT-03 CU) (na območju SCI Otaleţ - Lazec in EPO Otaleţ - Lazec), 

- sv. Ana v Cerknem (CE-23 CU) (EPO Cerkno-Zakriţ) 

Negativni vpliv na netopirje oz. na njihova zatočišča v stavbah cerkev bi se lahko pojavil ob osvetlitvi odprtin 

na podstrehah ali zvonikih, ki jih netopirji uporabljajo za preletavanja ali ob osvetlitvi njihovih letalnih poti. Ob 

osvetlitvi preletalnih odprtin bi netopirji izletali kasneje kot običajno in bi s tem lahko zamudili večerni številčni 

višek letajočih ţuţelk, kar bi lahko vplivalo na njihovo preţivetje. Dodatno bi lahko neprimerna osvetlitev 

povzročila tudi večjo opaznost izletelih netopirjev dnevnim plenilcem, kot so npr. ptice ujede, kar velja tudi za 

osvetlitev letalnih poti (npr. mejic, drevoredov). Tudi neprimerna vzdrţevalna dela na cerkvah, ki lahko 

preprečijo dostop netopirjem v cerkev, lahko predstavljajo bistven vpliv na populacije netopirjev. 

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane ţe v dopolnjenem osnutku OPN. Poseben poudarek v 

smernicah je bil na varstvu zatočišč netopirjev, kar povzemamo v okoljskem poročilu v ukrepih. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv območij centralnih dejavnosti na naravo ocenjujemo z oceno B – vpliv je 

nebistven. Načrtovana pozidava predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter 

njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov in tudi 

kumulativen vpliv na območju celotnega OPN ne zahteva izvedbe ukrepov za ohranjanje predvsem 

varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst. 

Poseben primer so netopirji, kjer v primeru svetlobnega onesnaţenja in neprimernih obnovitvenih oz. 

vzdrţevalnih del na cerkvah (preprečen dostop netopirjem v cerkev) ocenjujemo vpliv območij centralnih 

dejavnosti kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).  

Območja centralnih dejavnosti ne povzročajo bistvenih daljinskih vplivov na naravo, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv pozidave območij centralnih dejavnosti na vsa varovana območja ocenjujemo z 

oceno B – vpliv je nebistven, saj je večina presojanih EUP izven varovanih območij ali pa v njih pokrivajo 

manjše površine. 
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Poseben primer so netopirji, kjer v primeru svetlobnega onesnaţenja in neprimernih obnovitvenih oz. 

vzdrţevalnih del cerkvah na Sveti Jošt v Trebenčah (A (CD) 357),  Sveta Katarina v Otaleţu (OT-03 CU), 

Sveta Ana v Cerknem (CE-23 CU) in Cerkev Sveti Jurij v Lazcu  (A (CD) 354) (preprečen dostop netopirjem 

v cerkev) ocenjujemo vpliv območij centralnih dejavnosti v SCI Cerkno–Zakriţ in SCI Otaleţ - Lazec kot 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).  

Območja centralnih dejavnosti ne povzročajo bistvenih daljinskih vplivov na naravo, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv pozidave območij centralnih dejavnosti na EPO in NV ocenjujemo z oceno B – 

B – vpliv je nebistven, saj je večina presojanih EUP izven območij varstva ali pa v njih pokrivajo manjše 

površine. 

Poseben primer so netopirji, kjer v primeru svetlobnega onesnaţenja in neprimernih obnovitvenih oz. 

vzdrţevalnih del na cerkvah Sveti Jošt v Trebenčah (A (CD) 357),  Sveta Katarina v Otaleţu (OT-03 CU), 

Sveta Ana v Cerknem (CE-23 CU) in Cerkev Sveti Jurij v Lazcu  (A (CD) 354) (preprečen dostop netopirjem 

v cerkev) ocenjujemo vpliv območij centralnih dejavnosti kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov 

(ocena C).  

Območja centralnih dejavnosti ne povzročajio bistvenih daljinskih vplivov na naravo, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno cerkev sv. Ana (CE-23 CU) 

(3) 

Ohranjati sedanje stanje v objektih, kjer so kotišča netopirjev. Stavbe naj se obnavljajo v 
času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se ne 
osvetljujejo.Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato 

naj se okolica cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in 
gozd. Čim manjše poseganje v gozd kot prehranski habitat.Namestitve novih obcestnih 

svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum.Postavitev svetilk le kjer je to 
nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo oddajati 
svetlobe v ultravijoličnem spektru.Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na območju 

urejanja časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrţevalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno 
pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Otaleţ cerkev sv. Katarina (OT-03 CU) 

Orehek cerkev sv. Ubald (OR-03 CD) 

Dolenji Novaki cerkev sv. Tomaţ (DN-04 CD) 

Bukovo cerkev sv. Lenart (BK-03 CDk) 

Jagršče cerkev sv. Uršula (JG-02 CU) 

Trebenče Sveti Jošt (A (CD) 357) 

Ravne pri 
Cerknem 

Cerkev sv. Urh (RC-04 CU) 

Lazec Cerkev Sveti Jurij A (CD) 354) 

Šebrelje Cerkev sv Jurij (ŠB-10 CU) 

Planina pri 

Cerknem 
Cerkev sv. Janez Krstnik (PC-06 CU) 

13.5.4 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

V okviru OPN območja proizvodnih dejavnosti skupaj z obstoječimi nezazidanimi zemljišči predstavljajo 0,5 

ha travniških površin z varovanim HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510).  

Površine širitve stare Ete v Cerknem (CE-07 IG) predstavlja 0,2 ha varovanih travniških HT 38.22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ter segajo tudi na Natura območje 

Cerkno-Zakriţ. Območje predstavlja majhni del habitatov črtastega medvedka in prehranjevalnih habitatov 

netopirjev, ter ptic kulturne krajine. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo vpliv širitve nebistven na naravo. 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  217/319 

 

Obstoječe nepozidane stavbne površine območij gospodarskih con v Cerknem (CE-47 IG, CE-59 IG,) 

predstavljajo večje travniške površine HT 81 Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki, ki 

niso varovani HT in ne predstavljajo pomembnih habitatov zavarovanih vrst. Enoti se tudi nahajata izven 

varstvenih območij narave. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo vpliv pozidave nebistven na naravo. 

Na CE-49 IP so tudi obstoječe nepozidane stavbne površine, kjer je poleg ostalih dejavnosti načrtovana tudi  

osredja čistilna naprava, za katero pa ocnjujemo da izpusti glede na obstoječe stanje reke Cerknice ne bodo 

predstavlajli bistvenih vplivov na ţivelj v reki. 

Enota CE-62 IG ravno tako predstavlja obstoječe nepozidane stavbne površine na intenzivnih travnikih 

neposredno ob reki Cerknici. Zaradi ozkega pasu med cesto in reko (med 20-25m) bo pozidava verjetno 

predstavlajla tudi poseg v sam obreţni pas in vegetacijo ob reki. Enota je na poplavnem območju reke 

Cerknice, zato lahko v primeru pozidave ob poplavah pride do velikih negativnih vplivov na reko in ţivelj v 

njej zaradi potencialnega vnosa strupenih snovi in materiala v reko. Zato ocenjujemo, da bodo pozidava in 

gospodarske dejavnosti predstavljale velik negativen vpliv na ţivelj v reki, še posebej v primeru 

katastrofalnih poplav. 

Območje predvidene širitve za potrebe storitvenih in obrtnih dejavnosti ter turizma (PC-04 IG) v Planini pri 

Cerknem predstavlja predvsem HT 31.81 Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča na 

bogatih tleh na površini pribliţno 0.5 ha, ki ni varovan HT, ki pa je nastal na poseki bukovega gozda, ki je na 

preostalem delu enote še ohranjen - gozd in poseka sta v skupni površina 1 ha. Ilirska bukovja (FFH 91K0)  

so varovani HT, vendar površina PC-04 IG pomeni le manjši del gozda v okolici, in ne predstavlja 

pomembnega habitata zavarovanih vrst, niti se ne nahaja na območjiih varstva narave, zato vpliv 

ocenjujemo kot nebistven. 

Območje obstoječih nepozidanih stavbnih površin in predvidena širitev območja na Straţi (ST-03 IG) 

predstavljajo 0,3 ha varovanih travniških površin HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski 

travniki (FFH 6510), ki jih je v neposredni bliţini še veliko. Zato ocenjujemo, da bo vpliv pozidave nebistven.  

Ostala nova stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostim (BK-12 IG, CE-64 IK, PD-04 IK, PL-03 

IK, RE-06 IK in RC-09 IK) se vsa nahajajo izven območij varstva narave ter ne predstavljajo območja 

pomembnih habitatov zavarovanih vrst ali pa predstavljajo samo manjše spremembe na robu obstoječih 

območij (CE-49 IP, CE-61 IG, RE-02 IG). 

Ker so načrtovani posegi večinoma v neposredni bliţini ţe obstoječih objektov, tudi ne bodo imeli večjega 

negativnega vpliva na varovane vrste ptic. 

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave za območja proizvodnih dejavnosti niso bile podane.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposreden in trajen vpliv pozidave območij proizvodne dejavnosti na naravo ocenjujemo z oceno C– 

vpliv je nebistven ob izvedbi ukrepov. Načrtovana gradnja predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi 

izgube travniških HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posamezne EUP ne predstavljajo 

bistvenih vplivov, vendar kumulativen vpliv na območju celotnega OPN zahteva izvedbe določenih ukrepov 

za ohranjanje predvsem varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in zavarovanih vrst. Izjema je 

CE-62 IG, kjer so potrebni ukrepi:  

Območja proizvodne dejavnosti ne povzročajo bistvenih daljinskih vplivov na naravo, razen v primeru 

katastrogfalnih poplav na območju CE-62 IG zato so ocenjeni z oceno C– vpliv je nebistven ob izvedbi 

ukrepov. 
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Omilitveni ukrepi  

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja:  

 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno 
CE-62 IG (Območje nove 
gospodarske cone) 

- Prepovedano je vsakršno poseganje v pas obstoječe obreţne vegetacije 
in strugo Cerknice;  

- V okviru protipoplavne študije je potrebno opredeliti tudi takšne ukrepe, 
ki bodo preprećili stekanje strupeni snovi in materialov v reko v času 
poplav; 

- Protipoplavni ukrepi ne smejo posegati v strugo reke Cerknice in njen 
obraţni pas (niti v fazi med gradnjo).  

 

Cerkno CE-49 IP (centralna čistilna naprava) 

- Osnovne zahteve so, da iztok iz ČN ne poslabša kvaliteto vode v 
Cerknici in da vsebnosti snovi ustrezajo okoljskim standardom. Izpust iz 
ČN v Cerknico ne sme se posegati v obrečno lesno vegetacijo oz. 
potrebno je ponovno vzpostaviti varovalni obreţni pas s primerno 
zasaditvijo (minimalni pas 5 m). 

Planina nad 
Cerknim 

PC-04 IG (Širitev za potrebe 
storitvenih in obrtnih dejavnosti ter 
turizma) 

- V okviru OPPN je potrebno opredeliti načinm, kako se bo čimmanj 
posegalo v gozd; 

- Meja območja mora s primerno zasaditvijo zagotoviti varovalni pas 
gozda (v širini najmanj ene drevesne višine) ter potrebno je vzpostaviti 
novi gozdni rob izven meje  območja. 

Straţa 
ST-03 IG (Območje nove 
gospodarske cone) 

- Prepovedano je vsako poseganje v obreţni šas in strugo Zaganjalščice. 
- Vse odplake in komunalna infrasrtruktura morajo biti speljane na javno 

komunalno omreţje oz. preko čistilne naprave, neposreden iztok v 
zaganjalščico ni dovoljen.  

 

13.5.5 POSEBNA OBMOČJA 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

Cerkno  

Vsa posebna območja (razen CE-55 BT), ki spadajo pod Cerkno so v EPO Cerkno Zakriţ ali na njegovem 

vplivnem območju, vplivi opisani pri posamezni enoti pa veljajo tudi za EPO. 

Območje novega trgovskega centra s kmetijsko trgovino (CE-21 BD) leţi na gojenih površinah (travniki in 

njive), ki niso varovanI HT. Ohranjati pa je treba drevesa in grmovje na J delu parcele, saj so lahko 

pomembna kot del habitata varovanih vrst netopirjev, ki kotijo v cerkvi Sv. Ane (npr. mali podkovnjak).  

CE-24 BT predstavlja območje nove turistično-termalne cone z javnim in parkovnim programom v središču 

Cerknega. Površine pripadajo varovanemu HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki 

(FFH 6510), ki pa je tu v slabšem stanju ohranjenosti znotraj naselja.  

CE-29 BT predstavlja območje novih turističnih namestitev, ki leţijo na HT 38.22 Srednjeevropskem 

mezotrofnem do evtrofnem niţinskem travniku (FFH 6510), ki je prav tako v slabšem stanju ohranjenosti. 

Negativen vpliv pozidave predstavlja okrnitev oz. prekinitev selitvenih poti za netopirje, ki kotijo v cerkvi Sv. 

Ane. Zaradi netopirjev je potrebno ohranjati predvsem lesno vegetacijo na Z delu parcele in čimmanj 

posegati v gozd. 

CE-42 B – tu je načrtovana lovska koča neposredno ob potoku Zajegrščica. Negativni vpliv na naravo 

predstavlja predbvsem potencialno poseganje v vegetacijo obreţnega pasu in zasipavanje potoka 

(predvsem med gradnjo). Krčitev gozdne in grmiščne vegetacije pa predstavlja manši vpliv (predvsem na 

habitate netopirjev in črtastega medvedka). Območje se nahaja znotraj Natura 2000 območja Cerkno – 

Zakriţ, vendar ne predstavlja bistvenega vpliva na varstvene cilje obeh območij. 
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CE-45 BD je območje predvidenega novega trgovskega centra, leţi na intenzivno gojenih travniških 

površinah in delno posega v vplivno območje Natura 2000 območja Cerkno – Zakriţ. Vplivi so predvsem na 

reko Cerknico in njen obreţni pas vegetacije, ki je potencialni prehranjevalni habitat netopirjem.   

Območje CE-55 BT je predvidena turistično informacijska točka na Ţelinu, ki leţi med cesto in reko Cerknico. 

Neposredno na območju ni prisotnih varovanih habitatnih tipov, saj je območje ţe nasuto z materialom in se 

uporablja kot parkirišče, širitev pa bo v posegla v gozd. Vpliv ureditve turistične točke bo predvsem zaradi 

gradbenih posegov ob gradnji info točke in poseganja v obreţni pas Cerknice. Enota je na poplavnem 

območju, zato ocenjujemo, da bodo potrebne tudi protipoplavne ureditve, ki bodo tudi imele vpliv na reko 

Cerknico in njen obreţni pas. V primeru poplav bo predvsem nevarnost zlitja nevarnih snovi in materiala v 

reko. 

Dolenji Novaki  

Enota DN-11 BT je turistična kmetija s predvideno širitvijo za potrebe turizma. Območje je bilo v 

dopolnjenem osnutku OPN za polovico zmanjšano, vendar še vedno leţi na 0,5 ha varovanega HT 38.22 

Srednjeevropskem mezotrofnem do evtrofnem niţinskem travniku (FFH 6510), ki pa je v slabšem stanju 

ohranjenosti in ne predstavlja habitata zavarovanih vrst. Na zahodnem delu območja je tudi manjše povirje, v 

katero pa se ne bo posegalo. V okolici je še kar nekaj podobnih travniških površin, tako da pozidava ne 

predstavlja velikih negativnih vplivov. 

Enota DN-15 BT leţi ob obstoječem bifeju in parkirišču pri izhodišču za bolnico Franjo. Gradnja 

informacijskega centra  posega v gozd, v bliţini pa je tudi potok Čerenščica. Zaradi manjše površine (0,1 ha) 

ocenjujemo, da pozidava ne predstavlja večjih negativnih vplivov.  

Gorenji Novaki in smučišče Cerkno 

Površine v Gorenjih Novakih so namenjene predvsem nastanitvenim kapacitetam in ostalim površinam, 

povezanim s smučiščem Črni vrh nad Cerknim. 

Nove apartmajske hiše so predvidena na enotah GN-01 BT, GN-02 BT in GN-03 BT, v skupni površini 0,8 ha 

nepozidanih zemljišč, ki jih ne poraščajo varovani HT. Enota SC-03 BT (stara enota GN-04 BT) predstavlja 

obstoječe nezazidano stavbno zemljišče (2.5 ha) v okolici obstoječih objektov na Tuškovem griču, ki naj bi 

sluţilo kot turistično-namestitvena cona s širitvijo za potrebe oskrbnih in storitvenih dejavnosti v povezavi s 

turizmom. Glavni vpliv izgradnje vseh teh turističnih apartmajev na naravo je posreden, saj ocenjujemo, da 

bodo povečane turistične kapacitete imele predvsem negativne vplive zaradi motenj v okolici, predvsem na 

območju pomembnem za divjega petelina ter na ta način prispevali k velikim negativnim vplivom celotnega 

smučišča (skupen opis vplivov ureditve smučišča v poglavju 6.6. Območja zelenih površin). Te enote se 

nahajajo v vplivnem območju NV Davča s Poreznom, vendar nanjo ne bodo imele neposrednega vpliva. 

Posredni vpliv pa bo predstavljal povečan tiuristični obisk območja. 

Enote SC-11 BT (stara enota GN-05 BT), SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) in SC-16 BT (stara enota GN-

12 BT) so del smučišča Črni vrh nad Cerknim. SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) in SC-11 BT (stara enota 

GN-05 BT) sta na zgornjem delu smučišča pri restavraciji, manjši del SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) 

delno pokriva varovani habitatni tip 35.11 Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo (FFH 6230*), ki 

pa je zaradi rabe površin kot smučarske proge v slabšem stanju. SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) 

predstavlja območje s parkirišči in izhodiščem za smučišče, ob ţe obstoječih temu namenjenih površinah. 

Predvidene širitve delno posegajo v bukov gozd. Tudi tu je glavni vpliv ureditve na naravo posreden, saj 

ocenjujemo, da bodo povečane turistične kapacitete imele predvsem negativne vplive zaradi motenj v 

okolici, predvsem na območju pomembnem za divjega petelina ter na ta način prispevali k velikim 

negativnim vplivom celotnega smučišča (skupen opis vplivov ureditve smučišča v poglavju 6.6. Območja 

zelenih površin). 
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Enota GN-21 BT, namenjena območju nove turistično-nastavitvene cone z osrednjim turističnim kompleksom 

ter bungalovi je bila v dopolnjenem osnutku močno zmanjšana. Tako posega samo na manjše površine 

varovanega habitatnega tipa HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), 

vpliv posega v gozd pa je majhen, saj se območje dotika samo gozdnega roba. Ker so tu predvidene večje 

nastanitvene kapacitete (do 200 ljudi), je poseg sprejemljiv samo ob ureditvi vse potrebne infrastrukture, 

predvsem čistilne naprave, ki bo preprečila onesnaţevanje bliţnjih voda (zgornji tok Cerknice), ki je 

optimalen habitat za raka koščaka. V širšem območju se namreč nahaja obseţen kompleks acidofilnega 

bukovega gozda (Blechno-Fagetum) (FFH 9110) in še košenih travnikov na kislih tleh. Vsaj nekatere od njih 

uvrščamo v vrstno bogata travišča s prevladujočim volkom (Nardus stricta) oz. HT Suha volkovja in podobna 

kisla travišča pod gozdno mejo (FFH 6230*) oz. med gorske ekstenzivno gojene travnike (FFH 6520). Na 

majhnih površinah so povirji z ločki (Juncus sp.). Nahajališča ranljive lisičjakovke,  Lycopodium clavatum. Te 

travniške površine je treba tudi v prihodnje ohranjati z ekstenzivno rabo. 

Ravne nad Cerknim 

Predvideno je gradnja turistično-nastanitvene cone z zdraviliško in wellness ponudbo (RC-01 BT) na 0,6 ha 

površin. Celotno območje prekrivata varovana HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski 

travniki (FFH 6510), in HT 34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 

(FFH 6210 (*), potencialno rastišče kukavičevk). Vsakemu HT pripada pribliţno polovica površin. Travniške 

površine so tudi potencialni preharanjevalni habitat netopirjev in ptic kulturne krajine. Skupni vpliv na naravo 

tako ocenjujemo kot trajen in neposreden zaradi izgube HT in habitatov vrst, ter daljinski vpliv zaradi motenj, 

ki ga bo dejavnost območja povzročila v okolju (svetlobno onesnaţenje, povečan obisk ljudi, povečan 

promet,..). glede na to, da je v okolici Raven večji sklenjen kompleks travniških površin ocenjujemo, da 

izgube teh travnikov ne bodo bistveno vplivale na njihovo ohranitveno stanje.  

Šebrelje 

Območje nove turistične cone namenjene nastanitvenim zmogljivostim ter pripadajočim športnim in zelenim 

površinam (ŠB-04 BT) v velikosti 1,6 ha delno leţi na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do 

evtrofni niţinski travniki (FFH 6510) (0,7 ha), celotno vzhodni rob pa je v naravi mejica. Na Šebreljski planoti 

je še ohranjen večji sklenjen kompleks travniških površin, zato ocenjujemo, da izguba teh travnikov ne bo 

predstavljala bistvenih vplivov (skupaj s kumulativnimi vplivi vseh stavbnih površin). Območje je potencialni 

prehranjevalni habitat netopirjev in ptic kulturne krajine. 

V bliţini predvidenega posega sta tudi cerkev Svetega Janeza Krstnika in jama Spodnja jama v Divjih babah 

(JK0812), ki sta pomembni kot zatočišče in prezimovališče (jama) netopirjev malih podkovnjakov, zato je 

potrebno ohranjati strukture v prostoru, kot so mejice in posamezna drevesa.  

Omenjeni posegi ne bodo imeli večji negativni vpliv na varovane vrste ptic. Pri posegih naj se v čim večji 

meri izogiba sečnji starih visokodebelnih dreves. 

Skupni vpliv na naravo tako ocenjujemo kot trajen in neposreden zaradi izgube HT in habitatov vrst, ter 

daljinski vpliv zaradi motenj, ki ga bo dejavnost območja povzročila v okolju (svetlobno onesnaţenje, 

povečan obisk ljudi, povečan promet,..). 

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranjajajo habitati 

ogroţenih in zavarovanih ţivalskih vrst ter HT, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na 

celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno določitvijo 

namenske rabe ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. 
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Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv posebnih območij ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. Načrtovana pozidava predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in 

HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete.  

Posebna območja povzročajo daljinske in posredne vplive na naravo, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv 

je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Ocenjujemo, da bodo povečane turistične kapacitete imele 

predvsem negativne vplive zaradi motenj v okolici (še posebej na divjega petelina na območju smučišča 

Cerkno). 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv posebnih območij na naslednja varovana območja: SCI Cerkno – Zakriţ 

ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana pozidava 

predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje 

kvalitete. Na ostala varovana območja vpliv posebnih območij ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Posebna območja povzročajo daljinske vplive na varovana območja, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv razvoja poselitve na EPO Cerkno-Zakriţ in NV Dolina Davče s slapovi in vrhom 

Porezna ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana 

pozidava predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in 

poslabšanje kvalitete. Na ostala ekološko pomembna območja in NV ocenjujemo vpliv posebnih območij z 

oceno A – vpliva ni. 

Posebna območja povzročajo daljinske vplive na EPO in NV območja, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv 

je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno 
Trgovski center s kmetijsko trgovino  
(CE-21 BD)  

(1) 

Ohranjati je treba drevesa in grmovje na J delu parcele, saj so lahko pomembna kot del 
habitata varovanih vrst netopirjev, ki kotijo v cerkvi Sv. Ane (npr. mali podkovnjak). 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 

Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Cerkno 
Območje novih turističnih namestitev  
(CE-29 BT)  

Zaradi netopirjev je potrebno ohranjati lesno vegetacijo na Z delu parcele in čimmanj 
posegati v gozd. 

Cerkno Trgovski center (CE-45 BD)  

(1) 

Potrebno pa je ohranjati obreţno vegetacijo ob reki Cerknici, saj lahko sluţi kot 
prehranjevalni habitat netopirjem. 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 

Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

Dolenji Novaki Širitev turistične kmetije (DN-11 BT) 
Omejitev gradnje na vzhodni del parcele zraven obstoječih stavb, da se čimmanj posega v 

varovane HT in povirje. 
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Gorenji Novaki 
Turistično-namestitvena cona (SC-03 BT 
(stara enota GN-04 BT))  

(1) 

cimmanjše poseganje v gozd, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 
zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 

Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Gorenji Novaki, 
smučarski center 

Turistično-namestitvena cona in površine 
smučišč (SC-11 BT (stara enota GN-05 
BT), SC-11 BT (stara enota GN-05 BT)) 

(1) 
čimmanjše poseganje v gozd na juţnem delu obeh območij; med novo pozidavo in 

gozdom je potrebno primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z 
dupli; 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 

Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Gorenji Novaki, 

smučarski center 

Parkirišča in izhodišče za smučišče  

(SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) 

(1) 
čimmanjše poseganje v gozd; 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Gorenji Novaki 
Nova turistično-nastavitvena cona z 
osrednjim turističnim kompleksom ter 

bungalovi (GN-21 BT)  

V okviru OPPN je treba: 
(1) 

ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 
zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 

 
(2)  

preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

(3) 
ureditev komunalne infrastrukture (čistilna naprava) tako, da ne bo izpust direktno speljan 
direktno v povirje Cerknice (optimalen habitat raka koščaka) - potrebno bo dodatno 

prečiščenje. 
 

Ravne nad 
Cerknim 

 

Turistično-nastanitvena cona z zdraviliško 
in wellness ponudbo (RC-01 BT)  

 

V okviru OPPN je treba: 

(1) 
ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 
zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 

 
(2)  

preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

 

Šebrelje 

Turistična cona z nastanitvenimi 

zmogljivostmi ter pripadajočimi športnimi 
in zelenimi površinam (ŠB-04 BT)  

V okviru OPPN je treba: 
(1) 
ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 

zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli in mejice; 
 

(3)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 

Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
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13.5.6 OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

V nadaljevanju so vplivi opisani po posameznih geografskih enotah občine, kjer so skupaj predstavljeni vplivi 

na Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe, varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ekološko 

pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (NV). 

V okviru OPN zelene površine skupaj z obstoječimi nezazidanimi zemljišči predstavljajo: 

- 16,7 ha varovanih travniških površin z 3,4 ha HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski 

travniki (FFH 6510), 2,8 ha HT 34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 

pokončno stoklaso (FFH 6210 (*)) in 10,5 ha HT 35.11 Vrstno bogata travišča s prevladujočim 

navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (FFH 6230*). Travniki so 

zaradi neustrezne rabe pogosto v slabšem stanju ohranjenosti. 

- 24 ha zavarovanih gozdnih površin z HT 41.11 Srednjeevropska kisloljubna bukovja (FFH 9110). 

SCI SI3000020 Cerkno - Zakriţ in EPO Cerkno - Zakriţ 

Enota ZA-02 ZS v Zakriţu predstavlja območje obstoječega balinišča s predvideno umestitvijo otroškega 

igrišča in urejenih javnih površin, na njej pa ni varovanih HT.  

Prav tako jih ni na enoti TB-01 ZS v Trebenčah, kjer je predvideno športno igrišče s pripadajočo 

infrastrukturo. Je pa na TB-01 ZS potrebno ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega 

medvedka in prehranjevalni habitat malega podkovnjaka.  

CE-60 ZS v Cerknem so načrtovane športne površine z izhodiščem za rekreacijo v okoliškem prostoru. 

Delno posegajo v gozd, ki ga je treba čimbolj ohranjati zaradi kvalifikacijskih vrst Nature. 

Enota CE-40 ZK predstavlja širitev obstoječega pokopališča in leţi na pašniku, ki ni varovan HT. Na enoti 

tudi ni dreves in mejic, zato predvidevamo, da širitev ne bo imela vpliva na kvalifikacijske vrste netopirjev. 

V bliţini SCI in EPO Cerkno - Zakriţ je še enota CE-37 Zsi, kjer so predvidene športne površine z igrišči in 

pripadajočo infrastrukturo. Površina delno zajema varovan HT bukov gozd (FFH 9110), ki je potencialni 

habitat netopirjev. Če se bo za dostop uporabila obstoječa pot in se območja ne bo pozidalo, bo vpliv na 

naravo bistveno manjši. Največji vpliv ocenjujemo v primeru mnoţičnih prireditev (ki pa so kratkotrajni) in 

zaradi problema osvetlejevanja v sedaj neosvetljenem večjem gozdenm kompleksu. 

SCI SI3000023 Otaleţ - Lazec in EPO Otaleţ - Lazec 

Območje novih javnih zelenih površin s parkovno ureditvijo, urejenim javnim prostorom in otroškim igriščem 

v Otaleţu (OT-04 ZP) leţi na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki 

(FFH 6510), ki pa ga je v okolici veliko, zato poseg ne bo imel bistvenega vpliva na te travniške površine. Na 

enoti ni mejic in dreves, zato ne pričakujemo vpliva na kvalifikacijske vrste netopirjev in črtastega medvedka. 

Območje predvidenega športnega in otroškega igrišča ter urejenih javnih površin (PŢ-03 ZS) prav tako leţi 

na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), delno pa 

posega tudi v gozd. Tega naj se čimbolj ohranja saj gozdni rob predstavlja habitat črtastega medvedka in 

prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

SCI SI3000230 Idrijca s pritoki, EPO in NV Idrijca s pritoki 

Na Reki, v vplivnem območju zavarovanih območij in NV je enota RE-07 ZS, kjer je načrtovan nov kamp. Na 

površine je varovan HT 34.322-S1 Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu ali globljih 

tleh na apnencu (FFH 6210*), ki je ena redkih takih površin v dolini Idrijce, zato je vsako poseganje na to 

območje nesprejemljivo. Ker na območju še ni nobene infrastrukture in urejenega dostopa, bi sama gradnja 

kampa pomenila neposredno uničenje prednostnega varovanega HT, za ureditev dostopa in napeljavo 

infrastrukture (elektrika, voda,…) pa bi neposredno posegali v obreţje Idrijce (ali z gradnjo novega mostu ali 
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pa z ureditvijo ceste od obstoječega mostu v Reki). Kamp bi posegel tudi v relativno velik odsek površin na 

levem bregu reke Idrijce, ki so skorajda nedotaknjene, saj ni nobenih struktur, ki bi povzročale motnje v 

naravnem okolju (z izjemo daljnovoda). Izgradnja kampa in aktivnosti obiskovalcev bi poleg neposrednega 

posega pomenila tudi večjo motnjo v trenutno mirnem odseku reke, kar je pomembno predvsem za vidro. 

Prodišča na tem odseku reke in ostala morfologija struge nudi kvalifikacijskim vrstam rib tudi primerne 

razmnoţevalne habitate in mirne cone, za katere bi povečana prisotnost človeka predstavljala dodatne 

negativne vplive. Smernice ZRSVN (2008) za ta EUP predpisujejo, naj se ureditve načrtuje le na način, ki ne 

zahteva zemeljskih in gradbenih posegov (razen na območju ţe obstoječe infrastrukture) ter ne zahteva 

dodatnih dostopov in osvetljevanja. Na osnovi tega ocenjujemo, da bo vpliv na območje bistven (ocena D) in 

je zato ureditev kampa nesprejemljiva. 

Bukovo 

Enota BK-02 ZSi predstavlja območje zelenih površin z otroškim igriščem in ni na varovanih HT, zato bo 

vpliv posega nebistven. Zaradi zatočišča netopirjev v neposredni bliţini v cerkvi Sv. Lenart, je treba ohranjati 

drevesa in mejice v okolici cerkve.  Enota BK-06 ZSi pa predstavlja območje predvidenih zelenih površin s 

športnimi igrišči, urejenimi javnimi površinami in otroškim igriščem in leţi na varovanem HT 38.22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), posega pa tudi v bliţnje mejice. Te naj 

se v čimvečji meri ohranja, saj predstavljajo pomembno strukturo v prostoru za netopirje (zatočišče malih 

podkovnjakov v bliţnji cerkvi Sv. Lenarta). 

BK-15 ZS  ne leţi na varovanih travniških površinah, delno pa posega v gozd, je pa v neposredni bliţini 

potoka Bukovška grapa. Ocenjujemo, da tukaj zelene površine ne predstavljajo bistvenih vplivov na naravo, 

razen v primeru poseganja v potok. 

Cerkno in Zakriţ 

CE-52 ZD predstavlja zeleni pas med stanovanjskimi in komunalnimi površinami (predvidena sortirnica 

odpadkov), leţi pa na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510). Pri funkciji zelenega pasu se travniške površine ohranja, zato predvidevamo, da na varovani HT ne 

bo bistvenega vpliva. 

Enoti CE-68 ZP in ZA-09 ZP predstavljata površine povojnih grobišč. Območji sta urejeni kot park, kjer novi 

posegi niso predvideni, zato ne predvidevamo vplivov na varovane vrste in HT. 

Planina nad Cerknim in Dolenji Novaki 

Enota PC-07 ZD predstavlja območje ločilnega zelenega pasu med kmetijami in stanovanjsko gradnjo, enota 

DN-08 ZD pa območje zelenih površin kot dela kmetijskih gospodarstev. Površine se tako ohranjajo v 

obstoječi rabi, na nobeni tudi ni varovanih HT in zato poseg ne predstavlja bistvenega vpliva na varovane 

vrste in HT. 

Šebrelje 

Na enoti ŠB-08 ZS je predviden javni prostor z otroškim igriščem ter obstoječim spomenikom. Ne leţi na 

varovanih HT, zato ocenjujemo vpliv kot nebistven. 

Enoti ŠB-09 ZD in ŠB-13 ZD predstavljata območje zelenih površin kot členitveni pas med starim naseljem in 

novo stanovanjsko gradnjo. Delno leţi na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 

niţinski travniki (FFH 6510), vendar ob ohranitvi površin v obstoječi rabi poseg ne predstavlja bistvenega 

vpliva na varovane vrste in HT. 

Gorenji Novaki in smučišče Cerkno 
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Enota SC-02 K (stare enote GN-14 ZS, GN-15 ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 ZS in SC-04 ZS (stara 

enota GN-20 ZS) sta del smučišča Cerkno. Nekatere enote leţijo v območju NV Dolina Davče s slapovi in 

vrhom Porezna. 

Enote SC-02 K (stare enote GN-14 ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 ZS) in SC-08 ZS (stara enota GN-19 

ZS) predstavljajo ozke pasove zelenih površin med smučarskimi progami in v naravi ne pomenijo bistvenih 

sprememb. 

Del enote SC-02 K (prej GN-15 ZS) pa zajema obstoječe smučarske proge in smučarsko infrastrukturo 

(ţičnice). Habitatni tipi na teh površinah so sekundarna travniška zdruţba volka (Homogyno alpinae-

Nardetum strictae) (35.11 - mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo, FFH 6230*), v kateri ponekod 

rasteta tudi ranljivi praprotnici Diphasiastrum alpinum (T. Wraber 1968) in Lycopodium clavatum. Na 

severnih progah travišča pripadajo varovanemu HT 34.322-S3 Srednjeevropska suha travišča na kisli 

peščeni podlagi (FFH 6210(*)). Vse travniške površine so zaradi smučišča in poletne paše na istih površinah 

v precej slabem stanju, saj obe dejavnosti prispevata k evtrofizaciji in fragmentaciji travniških površin.  

Gozdovi okrog smučišča in med progami v glavnem pripadajo acidofilnemu bukovemu gozdu (Luzulo-

Fagetum) (41.11 - srednjeevropska kisloljubna bukovja, FFH 9110). Skrajni zahodni del enote SC-02 K (prej 

GN-15 ZS) predvideva novo smučarsko progo, ki poteka čez varovana bukovja in redke površine dobro 

ohranjenih travnikov z volkovji (FFH 6230*). Zaradi ţe tako fragmentiranih gozdnih površin je ta poseg 

nesprejemljiv (ocena D) in je območje smučišč potrebno ustrezno zmanjšati in omejiti na območja brez 

gozda (ţe urejene smučarske proge). 

Enota SC-04 ZS (prej GN-20 ZS) predstavlja območje športnih površin namenjenim športnim igriščem in 

športni infrastrukturi za potrebe letnega turizma in v prvotni obliki precej posega v varovan gozdni HT 

srednjeevropska kisloljubna bukovja (FFH 9110). Enota je bila v dopolnjenem osnutku zmanjšana na obrobje 

gozda.  

Na območju smučišča se občasno pojavlja tudi divji petelin (Tetrao urogallus), vendar je gradnja smučišča v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja ţe takrat predstavljala največji nepopravljiv poseg v habitat divjega 

petelina na območju Črnega vrha (po mnenju Bevk 2007). Poseg je uničil zelo »močno« ratišče, ki je takrat 

imelo do deset pojočih samcev (Adamič 1986), hkrati pa naredil globoko zarezo med Škofjeloškim in 

Cerkljanskim hribovjem. Divji petelin se na tem območju občasno še pojavi, vendar je gibanje zanj tu lahko 

usodno. Pozimi 2005 so namreč delavci dobili mrtvo samico, ki se je ubila ob trku v ţičnico. Gradnja nove 

infrastrukture, prog in pospeševanje poletnega turizma bi negativni vpliv za divjega petelina samo še 

povečali. 

Na sliki 9 so označena aktivna rastišča divjega petelina (rdeče pika), in opuščena rastišča divjega petelina 

(modre pika) (BEVK 2007). Pribliţno 300 m vzhodno od SC-04 ZS (prej GN-20 ZS) je aktivno rastišče 

divjega petelina. Omenjeno rastišče je najbolj ogroţeno zaradi neposrednih motenj zaradi turističnih in 

ostalih aktivnosti na vplivnem območju turističnega območja smučišča Cerkno. Na sliki je tudi predstavljeno 

območje predlaganega ukrepa za varstvo divjega petelina - vzpostavitev »mirne cone« (pribliţno 60 ha), kjer 

bi bil omejen dostop ljudi in aktivnosti v gozdu (glej poglavje ukrepi). 
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Slika 17: Smučišče Cerkno (enote SC-02 K (prej GN-14 ZS, GN-15 ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 ZS), 

SC-08 ZS (prej GN-19 ZS) in SC-04 ZS (prej GN-20 ZS)).  Rastišča divjega petelina na vplivnem 

območju smučišča Cerkno, kjer so prikazana aktivna rastišča divjega petelina (rdeče pika) in 

opuščena rastišča divjega petelina (modre pika) (povzeto po Bevk 2007). Na sliki je prikazano tudi 

območje predloga za “mirno cono”, ki je omilitveni ukrep za širitev smučišča. 

 

V nadaljevanju predstavljamo celokupne vplive OPN oz. območja smučišča na naravo. Na smučarskem 

centru Cerkno je območje obstoječih počitniških hišic s predvideno širitvijo (GN-07 SP) in območje površine 

podeţelskega naselja (GN-11 SK). Predvidena širitev posega oz. nepozidane obstoječe stavbne površine na 

GN-07 SP pomenijo posek 0,7 ha varovanega bukovega gozda (41.11 - srednjeevropska kisloljubna 

bukovja, FFH 9110). Celotno območje smučišča z načrtovanimi ureditvami in turističnimi aktivnostmi (tako 

poletnimi kot zimskimi) bo predstavljal velik negativni vpliv predvsem na gozdne vrste ptic in še posebej 

divjega petelina. Pozidava območja  GN-07 SP pa bo še dodatno zmanjšala gozdne površine v smeri proti 

Pretovču in hribu Smoletovše, kjer je predvidena vzpostavitev mirne cone v gozdu. Z pozidavo bo med mirno 

cono in počitniškimi hišicami samo 150 metrski pas gozda, kar pomeni, da bo večja verjetnost motenj oz. 

prisotnost ljudi v mirni coni in bodo ukrepi za omejjitev gibanja ljudi teţje izvedljivi, kar pomeni zelo velik 

negativni vpliv pozidave na vzhodnem robu območja smučarskega centra. V smernicah ZRSVN  je 

predlagana omejitev območja na obstoječo pozidavo. Zato predlagamo, da se pozidava načrtuje in spodbuja 

na zahodnem delu območja smučišča, na vzhodnem delu pod Pretovčem pa se ohrani obstoječe stanje. 

potrebno. Vpliv smučišča je tako sprejemljiv ob izvedbi ukrepov. 

Na enoti GN-22 ZS je predviden motokros. Enota leţi v vplivnem območju NV Dolina Davče s slapovi in 

vrhom Porezna. Motokros predstavlja velik vpliv v prostor predvsem zaradi hrupa, ki predstavlja motnjo za v 

bliţini ţiveče ţivali, tudi na območju NV.  

Upoštevanje smernic 

Smernice ZRSVN s področja narave so upoštevane. Raba se načrtuje tako, da se ohranjajajo habitati 

ogroţenih in zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst ter HT, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, 

prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Njihovo upoštevanje se odraţa z ustrezno 

določitvijo namenske rabe ter z upoštevanjem omilitvenih ukrepov določenih v okoljskem poročilu. 
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Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv zelenih površin ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. Načrtovana pozidava in aktivnosti predstavljajo neposreden in trajen vpliv zaradi 

izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. Posebej je problematičen vpliv 

celotne ureditve smučišča Cerkno na populacije gozdnih ptic, še posebej divjega petelina. 

Zelene površine povzročajo daljinske vplive na naravo, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv je nebistven 

ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Posebej je problematičen vpliv celotne ureditve smučišča Cerkno na 

populacije gozdnih ptic, še posebej divjega petelina. 

Ureditev kampa RE-07 ZS pa je nesprejemljiva (ocena D), zato je potrebno enoto izločiti iz OPN. Le 

pod tem pogojem velja celokupna ocena vplivov OPN z oceno C. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv zelenih površin na naslednja varovana območja: SCI SI3000020 Cerkno – 

Zakriţ, SCI SI3000023 Otaleţ – Lazec in SI3000230 Idrijca s pritoki ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana pozidava in aktivnosti predstavljajo neposreden in 

trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete.  

Zelene površine povzročajo daljinske vplive na varovana območja, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Ureditev kampa RE-07 ZS na območju SI3000230 Idrijca s pritoki pa je nesprejemljiva (ocena D), zato 

je potrebno enoto izločiti iz OPN. Le pod tem pogojem velja celokupna ocena vplivov OPN z oceno C. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv zelenih površin na EPO Cerkno – Zakriţ, EPO Otaleţ – Lazec, EPO in NV 

Idrijca s pritoki ter NV Dolina Davče s slapovi in vrhom Porezna ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven 

ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Ureditev kampa RE-07 ZS na območju EPO in NV Idrijca s pritoki pa 

je nesprejemljiva (ocena D), zato je potrebno enoto izločiti iz OPN. Le pod tem pogojem velja 

celokupna ocena vplivov OPN z oceno C. 

Na ostala ekološko pomembna območja in NV ocenjujemo vpliv posebnih območij z oceno A – vpliva ni. 

Zelene površine povzročajo daljinske vplive na EPO in NV območja, zato so ocenjeni z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Omilitveni ukrepi 

Iz OPN je treba izločiti kamp (RE-07 ZS) pri Reki zaradi nesprejemljivosti (ocena D). 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Trebenče 
športno igrišče s pripadajočo infrastrukturo 
(TB-01 ZS) 

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Cerkno 
športne površine z izhodiščem za 

rekreacijo v okoliškem prostoru (CE-60 ZS)  

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 

prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno 
športne površine z igrišči in pripadajočo 
infrastrukturo (CE-37 ZSi) 

V okviru ureditvenega načrta območja je treba izvesti naslednje ukrepe: 

- gozdne površine maksimalno ohranjati 
- za dostop iz Cerknega je treba primerno urediti obstoječo cesto 

- preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. Postavitev svetilk le kjer je to nujno 
potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo 

oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj se 
časovno omeji (max. do 23 ure). 

 

Pluţnje 
športno in otroško igrišče ter urejene 

javne površine (PŢ-03 ZS)  

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 

prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Bukovo 

zelene površine s športnimi igrišči, 
urejenimi javnimi površinami in otroškim 

igriščem (BK-06 ZSi)  
 

ohranjati mejice, ki predstavljajo prehranjevalni habitat malih podkovnjakov(zatočišče v 

bliţnji cerkvi Sv. Lenarta) 

Bukovo BK-15 ZS  

- prepovedano je vsako poseganje v pook Bukovska grapa 
- preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. Postavitev svetilk le kjer je to nujno 
potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo oddajati 

svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno 
omeji (max. do 23 ure). 

 

Gorenji Novaki 

območje smučišča Cerkno  
(SC-02 K (prej GN-14 ZS, GN-15 ZS, GN-

16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 ZS), SC-08 ZS 
(prej GN-19 ZS) in SC-04 ZS (prej GN-20 

ZS)) 

V okviru OPPN za smučišče Cerkno so potrebni ukrepi predvsem za dolgoročno ohranjanje 

divjega petelina. Kot omilitvenu ukrep predlagamo vzpostavitev »mirne cone« (pribliţno 
60 ha) - slika 16, kjer bi bil omejen dostop ljudi in aktivnosti v gozdu. Za to območje bi 

bilo potrebno izdelati posebne gozdarske smernice za gospodarjenje z gozdom (po 
moţnosti vključene v gozdnogospodarski načrt), kjer bo lesno-pridelovalna funkcija gozda 
še vedno aktualna, vendar bo glavni cilj gospodarjenja vzdrţevanje pogojev za divjega 

petelina. Poleg vključevanja v gozdarske načrte pa je potrebno vključiti varstvo petelina 
tudi v načrte turističnega razvoja smučišča in hotela oz. v dejavnosti tako zimskega kot 

letnega turizma na tem območju. Za opredelitev ukrepa je bil sklican sestanek dne 
1.6.2010 (prisotni so bili predstavniki občine Cerkno, Zavoda za gozdove, ZRSVN, 
predstavniki smučišča Cerkno (investitor), pripravljalci prostorskega načrta, izdelovalci 

okoljskega poročlila za OPN Cerkno - segment narava in strokovnjak za ptice).  
 

Zaključek sestanka je bil, da se bo za ukrep opredelitve mirne cone za divjega petelina 
pripravila pobuda za občinski odlok (oz. ker je območje petelina v treh občinah, bo odlok 
medobčinski ali regionalni/drţavni) za razglasitev območja gozda posebnega namena v 

vplivnem območju rastišč divjega petelina med Črnim vrhom in Blegošem. Pobudo za 
odlok bo dala občina Cerkno, delovni osnutek odloka pa bosta pripravili pristojni strokovni 

inštituciji ZRSVN in Zavod za gozdove. 
Z odlokom se bo opredelilo širše območje gozda, znotraj katerega bodo opredeljene 

posamezne cone z različnimi reţimi gospodarjenja z gozdom, prometnega reţima ter 
rekreacijskih in drugih dejavnosti  v gozdu z namenom varstva divjega petelina. 
 

območje OPN na 
varovanih 
območjih 

strateški del OPN 

(13) preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum.Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, 
vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v 
ultravijoličnem spektru.Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 

ure). 
 

(14) Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji (max. 
do 23 ure). 

 
 

13.5.7 OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Od prometnih površin se v OPN načrtuje heliport. Podani sta dve varianti CE-01 PH v Cerknem in PL-04 PH 

(pri Poljanah). PL-04 PH leţi na intenzivno gojenih travnikih, CE-01 PH pa na varovanem HT 38.22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ki pa je v slabšem stanju. Vendar je CE-

01 PH zaradi bliţine Cerknemu bolj ugodna varianta, vpliv na varovane travnike pa ne bo bistven, saj jih je 

dovolj v okolici, prav tako pa se pri rabi površine kot helioport travniške površine ohranja. Zaradi netopirjev je 

potrebno ohranjati mejice na vzhodnem delu parcele.  

V Cerknem je predvidena tudi nova avtobusna postaja (CE-26 PO). Leţi na gojenih travnikih, zato 

predvidevamo da bo vpliv na HT nebistven. Ohranja pa naj se obvodna vegetacija ob reki Cerknici, ki lahko 

sluţi kot prehranjevalni habitat in koridor netopirjem.  

Enota BK-16 PO predstavlja ţe obstoječe stanje (parkirno površino), zato ga v okoljskem poročilu ne 

vrednotimo.  
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V strateškem delu OPN je načrtovana tudi obvoznica Cerkno, za katero trase še niso dokončno določene. 

Umeščanje tras bi lahko pomenilo poseganje v varovane HT in habitate zavarovanih vrst. V okolici Cerknega 

so pomembni gozdni habitati za netopirje, ki imajo zatočišče v cerkvi Sv. Ana v Cerknem. Potrebno je 

ohranjati strukture v krajini kot so mejice, so bistvene za selitvene koridorje netopirjev, pa tudi za ptice 

kulturne krajine. Obvoznica naj se izogiba poseganju v vodotoke. Predvsem pa se naj obvoznica izogiba 

območjem varstva narave (Natura 2000 območja, EPO in NV). 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv prometnih površin v izvedbenem delu OPN ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana ureditev predstavljajo neposreden in trajen vpliv 

zaradi intenziviranja rabe HT ter s tem poslabšanje ugodnega ohranitvenega stanja. Načrtovana gradnja 

obvoznice v strateškem delu OPN predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter 

njihovo fragmentacijo in poslabšanje kvalitete. 

Prometne površine v izvedbenem delu OPN povzročajo daljinske vplive na naravo, zato so ocenjeni z 

oceno B – vpliv je nebistven. Načrtovana obvoznica v strateškem delu OPN pa povzroča daljinske vplive 

na na naravo, zato je ocenjena z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv prometnih površin na SCI Cerkno - Zakriţ ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Na ostala varovana območja vpliv posebnih območij 

ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Načrtovana obvoznica v strateškem delu OPN lahko povzroča daljinske vplive na SCI Cerkno - Zakriţ, zato 

je ocenjena z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv prometnih površin. Načrtovana gradnja obvoznice v strateškem delu OPN 

predstavlja neposreden in trajen vpliv zaradi izgube habitatov in HT ter njihovo fragmentacijo in poslabšanje 

kvalitete. Na ostala območja varstva vpliv prometnih površin ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Načrtovana obvoznica v strateškem delu OPN povzroča daljinske vplive na območja varstva narave, zato 

so ocenjeni z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno heliport (CE-01 PH) 

(1) 
Ohranjati obstoječe travnate površine z dosedanjim načinom rabe (brez gnojenja, košnja 
maksimalno 3x na leto). 

(2) 
Zaradi netopirjev je potrebno ohranjati mejice na vzhodnem delu parcele. 

Cerkno nova avtobusna postaja (CE-26 PO) 
(3) 
Ohranjanje obvodne vegetacije ob reki Cerknici, ki lahko sluţi kot prehranjevalni habitat in 

koridor netopirjem. 

 

13.5.8 OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

Pri območjih energetske infrastrukture obravnavamo prostorsko umestitev načrtovane toplarne, malih 

hidroelektrarn in postavitev vetrnic za izkoriščanje vetrne energije. 
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Med usklajevanjem OPN z občino smo izdelovalci presoje izpostavili predvsem problematiko malih 

hidroelektrarn, ki so za vodotoke Cerkljanskega zelo pereč problem. V okviru OPN se opredeljuje samo 

stavbno zemljišče, kjer bo postavljena strojnica MHE, glavni vpliv MHE na naravo pa predstavljajo predvsem 

vplivi na vodotok zaradi odvzema vode. Za pravilno oceno vpliva bi morali poznati tip MHE, lokacijo in 

količino odvzema vode (z določenim ekološko sprejemljivim pretokom) ter ostale tehnične podrobnosti, ki 

predstavljajo morebitni negativni vpliv predvsem na varstvene cilje za ribe in rake.  

Načrtovane male hidroelektrarne na območju občine Cerkno  

V okviru OPN so načrtovana 3 nova območja za male hidroelektrarne: 

- DN-09 E - MHE je načrtovana na potoku Cerknica nad sotočjem s potokom Črna v Dolenjih Novakih 

(porečje Cerknice). 

- DN-12 E - MHE je načrtovana na potoku Črna (porečje Cerknice).  

- JG-03 E - MHE je predvidena na potoku Otuška, levem pritoku reke Idrijce, kjer je nekoč ţe bila MHE. 

Zajetje je obstoječe, na novo pa bi se zgradilo cevovod in strojnico. 

Dve načrtovani MHE sta predvideni v porečju potoka Cerknica (slika 22). Celotno porečje Cerknice je v 

obstoječem stanju fragmentirano tudi zaradi vpliva ţe delujočih MHE. Fragmentacija vodotoka za ribe in rake 

pomeni, da je vodotok mestoma neprehoden iz različnih vzrokov: neprehodne pregrade na mestih odvzema 

vode in/ali strojnic (i), poslabšanega stanja habitata (ii) in slabša prehodnost (iii) na odsekih vodotokov z 

zmanjšanimi pretoki zaradi odvzema vode. Potok Cerknica (predvsem v zgornjem delu toka) s svojimi pritoki 

je pomemben predvsem kot habitat potočnega raka koščaka (slika 22).  

Tretja načrtovana elektrarna na potoku Otuška posega v ţivljenjski prostor ogroţenih in zavarovanih vrst rib, 

npr. soške postrvi (Salmo marmoratus), kaplja (Cottus gobio) in drugih ţivali, npr. močerada (Salamandra 

salamandra) (ZRSVN 2008), potok pa je bil opredeljen tudi kot optimalen habitat za raka koščaka (Govedič, 

v pripravi). Ob potoku se pojavljajo lehnjakotvorni izviri, na katerih mestoma raste ogroţena in zavarovana 

mastnica (Pinguicula sp.). Na območju se pojavljajo habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne 

tipe ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih tipih UL RS, št. 112/2003)) npr. rečna prodišča in 

bregovi, bukovja, izviri s trdo vodo, obreţna vrbovja (ZRSVN 2008). 

Različne tehnične rešitve in različni načini obratovanja MHE določajo velikost vpliva, ki ga lahko pričakujemo 

od posamezne elektrarne na vodotok. Največji negativni vpliv imajo akumulacijske MHE, saj del vodotoka 

spremenijo v stoječo vodo. Če pa obratujejo tudi z namenom proizvodnje vršne energije, prihaja dolvodno do 

velikih nihanj vode, kar pomeni večje negativne vplive. Najmanjši negativni vpliv imajo klasične pretočne 

MHE. Za oceno vplivov je pomembna tudi sama lokacija MHE. Dodatne kumulativne in sinergistične vplive 

pa za posamezni vodotok oz. porečje predstavlja tudi gradnja verige MHE, ki lahko vodi v neprehodnost 

vodotokov na različno dolgih odsekih.  
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Slika 18: Lokacije stavbnih zemljišč za male hidroelektrarne na porečju reke Cerknice in na potoku Otuška.  

 

V porečju rek Idrijce in Cerknice v občini Cerkno ţe deluje 17 mikro oziroma malih HE ter ena srednja HE. 

Vplivi teh objektov na obstoječe stanje populacij rib in rakov nam niso poznani. V nadaljevanju so podane 

ocene vplivov za načrtovane MHE v okviru OPN Cerkno. 

Načrtovani MHE v porečju Cerknice (DN-09 E in DN-12 E) 

Porečje Cerknice je pred izgradnjo MHE predstavljalo optimalen habitat za raka koščaka, ki je zelo dober 

indikator stanja vodotokov na Cerkljanskem. Glede na to je nemogoče na osnovi obstoječih podatkov oceniti 

ali je postavitev novih MHE še sploh sprejemljiva, tudi ob morebitnem upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki bi 

jih podali. Zaradi tega ocenjujemo, da vplivov na varstveni cilj ohranjanje prehodnosti vodotokov, ki 

omogočajo selitev rib in rakov ni mogoče opredeliti (ocena X). Kot oviro smatramo daljše odseke vodotoka s 

premajhnim pretokom (ki ne zadoščajo ekološkim zahtevam rib in rakov), odseke, ki zaradi odvzema vode 

presušijo, in različne zgrajene objekte. Kjer prehodnost ni več zagotovljena, bi se morala ponovno vzpostaviti 

oz. ohraniti strukturiranosti rečnega dna (prod, kamni) in strukture, ki ribam in rakom nudijo skrivališča 

(posamično vejevje, korenine obreţnih dreves). 

Presojo o sprejemljivosi MHE je treba opraviti v ločeni študiji za celo porečje Cerknice, kjer je treba najprej 

zbrati vse obstoječe podatke o obstoječih MHE (dejanska mesta odvzema in izpustov, način obratovanja, 
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dolţina prizadetih vodotokov). Upoštevati je treba vse druge dejanske in predvidene odvzeme vode, izpuste 

odpadnih vod ter druge dejavnosti v porečju.  

V okviru te študije je treba najprej pripraviti oceno obstoječega stanja ohranjenosti habitata in populacij rib in 

rakov, ki so zmanjšane zaradi delovanja obstoječih MHE. Pri ocenjevanju dolvodnega vpliva je treba 

upoštevati tudi zmanjšano samočistilno sposobnost vodotokov, saj vedno več vode teče le še po ceveh. 

Glavne usmeritve za  sprejemljivost izvedbe MHE pa so naslednje: 

- Vse MHE morajo biti načrtovane na tak način, da bodo omogočale prehod vsem vrstam rib in rakov; 

- pri določitvi ekološko sprejemljivega pretoka po Uredbi o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in 

poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS 97/2009) je treba poleg ekoloških zahtev 

vseh vrst rib upoštevati tudi zahteve raka koščaka; 

- cevovodi, ki se načrtujejo za izgradnjo MHE ne smejo posegati v vodno ali obvodno zemljišče potokov 

(še posebej to velja za čas gradnje!); cev je treba odmakniti od same struge potoka. 

Enota JG-03 E na Otuški ima sicer obstoječe zajetje (gre za ponovno vzpostavitev MHE). V potoku po 

podatkih ZRSVN ţivita soška postrv in kapelj, potok pa je bil opredeljen tudi kot optimalen habitat za raka 

koščaka (Govedič, v pripravi) V bliţini so prisotni tudi lehnjakotvorni izviri in drugi varovani habitatni tipi, zato 

bi poseg lahko predstavljal bistven vpliv na varovane vrste in HT. Glede na to, da je to edina MHE na 

Otuški, ki predstavlja v celoti optimalen habitat za rake, je ponovna vzpostavitev MHE zelo problematična. 

Otuška sedaj predstavlja rezervar rakov tudi za dolvodno naselitev in vzdrţevanje populacij v reki Idrijci (ki v 

obstoječem stanju ne predstavlja optimalnih habitatov, kljub temu da so raki še prisotni) in bi vsako 

poseganje v to populacijo lahko pomenilo tudi poslabšanje stanja populacije v Natura 2000 območju Idrijca s 

pritoki. Zato ocenjujemo, da MHE ni sprejemljiva (ocena D). 

Na območju CE-67 E je nezazidano stavbno zemljišče za potrebe elektroenergetske infrastrukture in je 

namenjeno izgradnji toplarne. Leţi znotraj Natura območja Cerkno – Zakriţ, posega v gozd in leţi praktično 

na potoku Zajegrščica. Negativni vpliv na naravo predstavlja predbvsem potencialno poseganje v vegetacijo 

obreţnega pasu in zasipavanje potoka (predvsem med gradnjo). Krčitev gozdne in grmiščne vegetacije pa 

predstavlja manši vpliv (predvsem na habitate netopirjev in črtastega medvedka). Območje se nahaja znotraj 

Natura 2000 območja Cerkno – Zakriţ, vendar ne predstavlja bistvenega vpliva na varstvene cilje obeh 

območij. 

Gradnja elektroenergetskih vodov ima velik vpliv na naravo in območja varstva narave. Rezervirana trasa 

400 kV daljnovoda Okroglo – Udine je podana s tremi variantami, katerih vplive pa v tej fazi ni mogoče 

ovrednotiti, saj so podatki o poteku trase zgolj informativne narave in niso še natančno določeni. 

V okviru OPN sta predvideni tudi dve lokaciji na kmetijskih zemljiščih za postavitev vetrnic za vetrni 

elektrarni tipa »Windbrokers« (brez EUP), prva je v Podlanišču, druga pa v Cerkljanskem Vrhu. Višina 

stebra je 28 m, premer rotorjev pa 20 m (WINDBROKERS: Sales brochure made AE-20). 

Pribliţno 3,5 km severno od predvidenih vetrnic redno gnezdi par planinskih orlov. (DOPPS neobjav.) 

Planinski orel je močno navezan na svoj gnezdilni teritorij (Ivanovsky 2003), kjer se zadrţuje vse leto in ga 

brani pred drugimi planinskimi orli (Watson 1994, Whitfield s sod. 2008). V Sloveniji so znani teritoriji, ki so 

bili zasedeni tudi več kot stoletje, redno pa več kot devetnajst let (Jančar et al. 2008). Planinski orel ne 

uporablja celotnega domačega okoliša enako pogosto in navadno uporablja določena območja v domačem 

okolišu neprimerno pogosteje (Watson 1997). Pojavljajo se razlike v uporabi domačega okoliša med 

posameznimi leti in med posameznimi sezonami. Par ostane na teritoriju tudi pozimi, če je le mogoče v 

oţjem območju teritorija prenočuje, vendar lahko zaradi ostrejših razmer v tem letnem času uporablja večji 

domači okoliš kot poleti (Cramp 1984). Planinski orel ima v teritoriju tri do štiri prenočišča, ki jih redno 

uporablja (Watson 1997). 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  233/319 

 

Vetrne elektrarne, ki so postavljene v območje ţivljenja planinskih orlov lahko povzročijo pogin zaradi trkov 

(Hunt 2002). Na območju vetrne elektrarne Altamont pass pogine več planinskih orlov, kot bi pričakovali po 

naključju, kar je verjetno posledica lovnega obnašanja (Orloff & Flannery 1992). Planinski orli najpogosteje 

lovijo svoj plen na odprtem terenu (Hunt 1999) do višine 100 m (Cramp 1984, Watson 1997). Planinski orel 

leti na različnih višinah, med drugim pogosto tudi na višini rotorja (Smallwood & Neher 2004). Vetrne 

elektrarne, ki so postavljene na odprtih območjih, lahko v primeru velike gostote plena, kot je Altamont Pass, 

pritegnejo več osebkov planinskega orla (Hunt 1999), kar se lahko za njih izkaţe usodno. 

Planinski orel se izogiba območjem in obdobjem večje človeške aktivnosti (Sshueck & Marzluff 2001, 

Whitfield s sod. 2008). Vendar je zbranih malo podatkov o razdaljah pri katerih se planinski orel umakne in o 

dejavnostih, ki mu povzročajo največ motenj (Mcleod et al. 2002). Ker se planinski orel izogiba neposredne 

bliţine človeških naselij in ker je število načrtovanih vetrnih elektrarn minimalno, ocenjujemo, da načrtovani 

vetrni elektrarni ne bosta imeli negativen vpliv na planinskega orla v občini Cerkno. Vpliv omenjenih vetrnih 

elektrarn na druge vrste ptic, predvsem na ptice pevke pa ni dovolj raziskan. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv MHE v izvedbenem delu OPN ocenjujemo z oceno X – vpliva ni mogoče 

opredeliti oz. iz OPN je treba izločiti JG-03 E na Otuški, ker je MHE nesprejemljiva (ocena D). 

Neposreden in trajen vpliv toplarne CE-67 E ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. 

Neposreden in trajen vpliv vetrnic pa je nebistven - ocena B. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv toplarne CE-67 E na SCI Cerkno - Zakriţ ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.  

Daljinski vpliv MHE na Otuški na SCI Idrijca s pritoki je nesprejemljiv (ocena D). JG-03 E na Otuški je 

treba izločiti iz OPN. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv toplarne CE-67 E na EPO Cerkno - Zakriţ ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.  

Daljinski vpliv MHE na Otuški na EPO Idrijca s pritoki je nesprejemljiv (ocena D). JG-03 E na Otuški je 

treba izločiti iz OPN. 

Omilitveni ukrepi 

Iz OPN je treba izločiti MHE JG-03 E na Otuški. 

Za MHE v fazi izdelave okoljskega poročila brez posebnih študij ni bilo mogoče opredeliti vplivov oz. 

sprejemljivosti izgradnje MHE. Zato je treba v odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN 

ter posebne prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Dolenji Novaki 
Območja načrtovanih MHE: Dolenji Novaki 
(DN-09 E, DN-12 E)  

 

Presojo o sprejemljivosi MHE je treba opraviti v ločeni študiji za celo porečje Cerknice, kjer 
je treba najprej zbrati vse obstoječe podatke o obstoječih MHE (dejanska mesta odvzema 

in izpustov, način obratovanja, dolţina prizadetih vodotokov). Upoštevati je treba vse 
druge dejanske in predvidene odvzeme vode, izpuste odpadnih vod ter druge dejavnosti v 
porečju.  

V okviru te študije je treba najprej pripraviti oceno obstoječega stanja ohranjenosti 
habitata in populacij rib in rakov, ki so zmanjšane zaradi delovanja obstoječih MHE. Pri 

ocenjevanju dolvodnega vpliva je treba upoštevati tudi zmanjšano samočistilno 
sposobnost vodotokov, saj vedno več vode teče le še po ceveh. 
Glavne usmeritve za  sprejemljivost izvedbe MHE pa so naslednje: 

- Vse MHE morajo biti načrtovane na tak način, da bodo omogočale prehod vsem 
vrstam rib in rakov; 

- pri določitvi ekološko sprejemljivega pretoka po Uredbi o kriterijih za določitev ter 
načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS 
97/2009) je treba poleg ekoloških zahtev vseh vrst rib upoštevati tudi zahteve raka 

koščaka; 
- - cevovodi, ki se načrtujejo za izgradnjo MHE ne smejo posegati v vodno ali 

obvodno zemljišče potokov (še posebej to velja za čas gradnje!); cev je treba 
odmakniti od same struge potoka. 

Cerkno toplarna CE-67 E 
Prepovedano je poseganje v strugo in obreţni pas z vegetacijo potoka Zapuška, ter 
čimmnajše poseganje v gozdnate površine. Ohranja se stara drevesa z dupli. 

 

13.5.9 OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

Enota CE-53 O je območje predvidene sortirnice komunalnih odpadkov ob glavni cesti jugozahodno od 

Cerknega. Na površini je delno gozd, delno pa varovan HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 

niţinski travniki (FFH 6510), ki pa ga je v okolici še precej in zato poseg ne bi predstavljal bistvenega vpliva 

na ta HT. Ocenjujemo, da je območje potencialni habitat zavarovanih vrst netopirjev in črtastega medvedka, 

vendar ne predstavlja pomembnih površin. Lahko pride tudi do spiranja odcednih voda v reko Cerknico, 

vendar se da z ukrepi preprečiti. 

Enota TB-05 O pri Trebenčah druga varianta predvidene sortirnice komunalnih odpadkov. Delno posega v 

gozd in leţi v bliţini potoka Zapoška ter znotraj Natura območja Cerkno - Zakriţ. Zaradi kvalifikacijskih vrst 

malega podkovnjaka in črtastega medvedka je treba čimbolj ohranjati gozdni rob. Prepovedano je vsako 

poseganje v obreţni pas Zapoške, lahko pa pride tudi do spiranja odcednih voda v Zapoško, vendar se da z 

ukrepi preprečiti. 

CE-54 O je območje predvidenega odlagališča gradbenih odpadkov (izključno zemeljskih izkopov) blizu 

predvidene sortirnice komunalnih odpadkov CE-53 O. Na površini je varovan HT 38.22 Srednjeevropski 

mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ki pa jih je v okolici še kar nekaj površin. Območje leţi 

povsem ob potoku Cerknica, zato predstavla predvsem bvelik vpliv na vodotok in ţivelj v njem. Ob večjih 

vodah bi tako lahko prišlo do odplavljanja materiala v Cerknico in s tem v Idrijco, kar bi pomenilo tudi 

daljinski vpliv na kvalifikacijske vrste Natura območja Idrijca s pritoki. Z dovozom materiala pa se bo 

neposredno ob vodotok zaneslo tudi semena tujerodnih rastlin, ki se bodo po vodotoku lahko zelo hitro 

razširile v doslej ohranjena območja brez tujerodnih vrst. 

PL-02 O je druga lokacija za odlaganje gradbenih odpadkov. Tudi ta leţi povsem ob potoku Cerknica, v 

katerem so bili dolvodno od enote PL-02 O najdeni tudi raki. Ob večjih vodah bi tako lahko prišlo do 

odplavljanja materiala v Cerknico, kar bi imelo predvsem vplive na populacije rakov. Z dovozom materiala pa 

se bo neposredno ob vodotok zaneslo tudi semena tujerodnih rastlin, ki se bodo po vodotoku lahko zelo hitro 

razširile v doslej ohranjena območja brez tujerodnih vrst. 

Enota GN-13 O v Gorenjih Novakih je predvidena širitev obstoječega odlagališča kremenčevega peska. 

Skoraj v celoti posega v gozd in leţi ob potoku Cerknica, ki je na tem delu opredeljen kot optimalen habitat 

za raka koščaka (Govedič, v pripravi). Zato je predvidena širitev problematična predvsem na juţnem delu od 

obstoječega odlagališča, saj lahko pomeni bistvene vplive na vode in s tem na habitat rakov. 
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Enota SC-13 O (stara enota GN-10 O) je ţe obstoječa čistilna naprava na smučišču Cerkno, enota CE-72 O 

pa ţe obstoječa čistilna naprava v Cerknem in spremembi predstavljata prilagoditev rabe dejanskemu stanju, 

zato ju v presoji ne obravnavamo. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv okoljske infrastrukture ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. Načrtovane ureditve odlagališč gradbenih odpadkov predstavljajo daljinski vpliv na 

reke (Cerknica, Idrijca) 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Neposreden in trajen vpliv okoljske infrastrukture na SCI Cerkno-Zakriţ ocenjujemo z oceno C – vpliv je 

nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana ureditev odlagališča gradbenih odpadkov 

predstavlja daljinski vpliv na reko Idrijco in s tem na SCI Idrijca s pritoki z oceno C – vpliv je nebistven ob 

izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Na ostala varovana območja vpliv posebnih območij ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Neposreden in trajen vpliv okoljske infrastrukture na EPO Cerkno-Zakriţ, EPO in NV Reka Idrijca s pritoki 

ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovana ureditev 

odlagališča gradbenih odpadkov predstavlja daljinski vpliv na reko Idrijco (EPO in NV Reka Idrijca s pritoki) 

in ga ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Trebenče 

 sortirnica komunalnih odpadkov (TB-05 O)  
Ohranjanje gozdnega roba zaradi kvalifikacijskih vrst malega podkovnjaka in črtastega 

medvedka. 

Cerkno odlagališče gradbenih odpadkov (CE-54 O)  

V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve invazivnih 

vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz cele občine oz. iz širše 
regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi delovanja deponije, tako da se 
ohranja varovalno območjereke in prepovedano je scejanje vode z deponije, razen 

primerno očiščena in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

Poljane  odlagališče gradbenih odpadkov (PL-02 O)  

 
V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve invazivnih 

vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz cele občine oz. iz širše 
regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi delovanja deponije, tako da se 
ohranja varovalno območjereke in prepovedano je scejanje vode z deponije, razen 

primerno očiščena in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

Gorenji Novaki 
širitev obstoječega odlagališča 

kremenčevega peska (GN-13 O)  

Prepovedano poseganje v obvodni prostor. 
V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve invazivnih 
vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz cele občine oz. iz širše 

regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi delovanja deponije, tako da se 
ohranja varovalno območjereke in prepovedano je scejanje vode z deponije, razen 

primerno očiščena in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

 

13.5.10 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

Pri Bukovem je predvidena širitev obstoječega kamnoloma (BK-14 LN), raba je spremenjena iz kmetijskih 

zemljišč in gozda v območje mineralnih surovin v površini 4,2 ha.  

Širitev kamnoloma posega v naravovarstveno vredno območje, v kompleks nekdanjih pašnikov in travnikov 

na potencialnih rastiščih bukovega gozda (Ostryo-Fagetum). Na strmih pobočjih prevladuje toploljubno rastje 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  236/319 

 

(črni gaber, mali jesen, rdeči bor, smreka, bukev, graden, puhasti hrast), vmes pa so vrstno bogata suha 

travišča, zagotovo rastišča nekaterih kukavičevk (npr. Gymnadenia sp., morda Ophrys insectifera) in 

endemita Scabiosa hladnikiana. Posebnost so sukcesijski stadiji z navadnim brinom (Juniperus communis), 

kar je Natura 2000 prednostni habitat (5130 oz. 31.88). Območje širitve kamnoloma leţi severozahodno od 

hriba Rodne, na katerem je še kar nekaj površin z enakimi HT, kot so na samem območju širitve.  

Prvotno območje v OPN je bilo večje, v dopolnjenem osnutku OPN pa se ga je na vzhodnem delu občutno 

zmanjšalo. S tem se je območje posega izognilo proti vzhodu obrnjenemu pobočju, kjer so nahajališča in 

rastišča endemita in Natura 2000 vrste kranjski jeglič Primula carniolica in njene endemične zdruţbe 

(Primulo carniolicae-Seslerietum calcariae), ki bi bila z morebitnimi širitvami kamnoloma neposredno 

ogroţene oz. uničena.  

Na podlagi tega ocenjujemo, da vpliv kamnoloma ne bo pomenil bistvenih sprememb v ohranjenosti HT in 

habitatov zavarovanih vrst na širšem območju, pod pogojem da se bo izvedlo vse ukrepe za zaščito 

nahajališča kranjskega jegliča. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

RASTLINSTVO, ŢIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

Neposreden in trajen vpliv območja mineralnih surovin v izvedbenem delu OPN ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Načrtovane ureditve predstavljajo neposreden in trajen 

vpliv zaradi uničenja in fragmentacije HT in habitatov vrst.  

Območja mineralnih surovin OPN povzročajo daljinske vplive na naravo, zato so ocenjeni z oceno C – 

vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

VAROVANA (NATURA 2000 IN ZAVAROVANA) OBMOČJA  

Na varovana območja vpliv območja mineralnih surovin ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA IN NARAVNE VREDNOTE 

Na EPO in NV vpliv območja mineralnih surovin ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

Omilitveni ukrepi 

Za omilitev vplivov je treba v Odlok o OPN vključiti naslednje ukrepe oz. usmeritve za OPPN ter posebne 

prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja: 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Bukovo kamnolom (BK-14 LN) 
Prepovedano je poseganje na vplivno območje rastišča kranjskega jegliča, ki se nahaja na 

drugi strani hriba kjer je obstoječi kamnolom. 

13.5.11 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

V OPN sta predvideni tudi dve krčitvi gozda z namenom vzpostavitve kmetijskih zemljišč - OT-07 K2 v 

velikosti 1,4 ha ter OT-08 K2 v velikosti 1,8 ha. Predlagani krčitvi ne posegata v območje varovalnih gozdov 

oziroma gozdnih rezervatov. Vsako od območij leţi na robu večje sklenjene površine gozda, ki je nastal z 

zaraščanjem kmetijskih površin zaradi opuščanja rabe, zato ocenjujemo, da ne predstavljajo pomembnih 

vplivov na sklenjenost območij. Čeprav se območji nahajata na območju, kjer je prisotnost habitatov malega 

podkovnjaka ter črtastega medvedka, izsek gozda ne bo negativno vplivav na stanje omenjenih habitatov. 

Na območju namreč ni prisotnih dreves z dupli, ki so pomembna za malega podkovnjaka. Za črtastega 

medvedka pa se bo osvetljenost gozda oz. gozdni rob celo povečal, tako da se bo območje potencialnih 

habitatov vrste celo povečalo.  
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13.6 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV NA NARAVO 

13.6.1 OCENA VPLIVOV OPN NA NARAVO 

Segment narava smo obdelali s stališča rastlinstva, ţivalstva in habitatnih tipov ter s stališča območij varstva 

narave: varovana (natura 2000 in zavarovana) območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja. 

Rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe 

Vpliv plana na rastlinstvo, ţivalstvo in habitatne tipe je nebistven le ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – 

ocena C. Okoljski cilji plana bodo doseţeni. 

Varovana območja 

Vpliv plana na varovana območja je nebistven le ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C. 

Okoljski cilji plana bodo doseţeni. 

Naravne vrednote in ekološko pomembna območija 

Vpliv plana na naravne vrednote in ekološko pomembna območija je nebistven le ob doslednem upoštevanju 

omilitvenih ukrepov – ocena C. Okoljski cilji plana bodo doseţeni. 

Skupni vpliv OPN na naravo ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov.  

Ocena vplivov izvedbe plana na naravo 

dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 
daljinski vpliv 

območja stanovanj C C 

območja razpršene poselitve C B 

območja centralnih dejavnosti C B 

območja proizvodnih dejavnosti C C 

posebna območja C C 

območja zelenih površin C  C 

območja prometne infrastrukture C C 

območja komunikacijske infrastrukture A A 

območja energetske infrastrukture X X 

območja okoljske infrastrukture C C 

območja za potrebe kmetijstva B B 

območja mineralnih surovin C C 

SKUPNA OCENA C (X) C (X) 

 

Vse dejavnosti, ki se načrtujejo z OPN, skupaj povzročajo tudi kumulativne vplive na vse sestavine 

segmenta narava, ki pa jih ob pogoju, da se izvedejo omilitveni ukrepi, ocenjujemo kot nebistveni (ocena C). 

Poseben problem v OPN Cerkno predstavljajo izgradnje malih hidroelektrarn. Ocene vplivov na varstveni cilj 

ohranjanje prehodnosti vodotokov, ki omogočajo selitev rib in rakov  ter sprejemljivost izgradnje MHE ni 

mogoče opredeliti (ocena X). Treba je izdelati ločeno študijo o sprejemljiovosti MHE za celotno porečje 

Cerknice. 

13.6.2 POTREBNI POPRAVKI OPN, DA BODO VPLIVI NA NARAVO SPREJEMLJIVI 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

1. Iz OPN je treba izločiti kamp (RE-07 ZS) pri Reki zaradi nesprejemljivosti. 
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OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

2. Iz OPN je treba izločiti MHE JG-03 E na Otuški. 

13.6.3 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA NARAVE 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

OBMOČJA STANOVANJ 

Šebrelje ŠB-01 SK, ŠB-02 SK, ŠB-03 
SK, ŠB-05 SS, ŠB-11 SK, 
ŠB-12 SK 

(1) 
Ohranjanje travniških površin v ekstenzivni rabi izven območja stavbnih zemljišč in 

ohranjevanje mejic in posameznih dreves v prostoru zaradi netopirjev. 

Ravne pri 
Cerknem 

RC-03 SK 
(2) 
Nad Ravensko jamo, ki je odprta jama z nadzorovanim vstopom, naj se ohranja enako 

stanje kot doslej (nezazidano). 

Lazec 
LA-01 SK, LA-02 SK , LA-03 
SS 

(3) 
Ohranjanje mejic in posameznih dreves v čim večji meri 

Pluţnje PŢ-01 SS. PŢ-02 SK) 
(3) 
Ohranjanje mejic in posameznih dreves v čim večji meri 

Otaleţ 
OT-02 SS, OT-05 SK in OT-
06 SK 

(3) 
Ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati netopirjev, zato naj se 

okolica ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 

Zakriţ ZA-05 SK, ZA-07 SS 
(4) 
Čim večje ohranjanje gozda in mejic ter posameznih dreves z dupli v ekstenzivnih 

sadovnjakih. 

Cerkno 
CE-03 SSe, CE-18 SSe in 
CE-71 Sse 

(5) 
Ohranjanje mejic in gozdnega roba v čimvečji meri 

Gornji Novaki GN-07 SP 
(6) 
Zmanjšanje  EUP na območje obstoječe pozidave oz. prepoved nove pozidave. 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

Cerkno A 146 
(1) 
Izločitev enote iz OPN. 

Otaleţ, Laznik A 33, A 80 

(2) 
Na obstoječih stavbnih zemljiščih je prepovedana je pozidava na tistem delu enote, ki 

sega v poplavni pas reke Idrijce, v obreţno vegetacijo se ne sme posegati. 

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

Cerkno cerkev sv. Ana (CE-23 CU) 

(3) 
Ohranjati sedanje stanje v objektih, kjer so kotišča netopirjev. Stavbe naj se obnavljajo 

v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, 
ki naj se ne osvetljujejo.Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in 
prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve ureja tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Čim manjše poseganje v gozd 
kot prehranski habitat.Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih 
naselji naj se omeji na minimum.Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, 
vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo oddajati 
svetlobe v ultravijoličnem spektru.Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na 
območju urejanja časovno omeji (max. do 23 ure). 

 
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrţevalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno 
pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Otaleţ 
cerkev sv. Katarina (OT-03 
CU) 

Orehek 
cerkev sv. Ubald (OR-03 
CD) 

Dolenji Novaki 
cerkev sv. Tomaţ (DN-04 
CD) 

Bukovo 
cerkev sv. Lenart (BK-03 
CDk) 

Jagršče 
cerkev sv. Uršula (JG-02 
CU) 

Trebenče Sveti Jošt (A (CD) 357) 

Ravne pri 
Cerknem 

Cerkev sv. Urh (RC-04 CU) 

Lazec 
Cerkev Sveti Jurij A (CD) 
354) 

Šebrelje Cerkev sv Jurij (ŠB-10 CU) 

Planina pri 
Cerknem 

Cerkev sv. Janez Krstnik 
(PC-06 CU) 

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 

Cerkno 
CE-62 IG (Območje nove 
gospodarske cone) 

- Prepovedano je vsakršno poseganje v pas obstoječe obreţne vegetacije in 
strugo Cerknice;  

- V okviru protipoplavne študije je potrebno opredeliti tudi takšne ukrepe, ki bodo 
preprećili stekanje strupeni snovi in materialov v reko v času poplav; 

- Protipoplavni ukrepi ne smejo posegati v strugo reke Cerknice in njen obraţni 
pas (niti v fazi med gradnjo).  
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno 
CE-49 IP (centralna čistilna 
naprava) 

- Osnovne zahteve so, da iztok iz ČN ne poslabša kvaliteto vode v Cerknici in da 
vsebnosti snovi ustrezajo okoljskim standardom. Izpust iz ČN v Cerknico ne 
sme se posegati v obrečno lesno vegetacijo oz. potrebno je ponovno vzpostaviti 
varovalni obreţni pas s primerno zasaditvijo (minimalni pas 5 m). 

Planina nad 
Cerknim 

PC-04 IG (Širitev za potrebe 
storitvenih in obrtnih 
dejavnosti ter turizma) 

- V okviru OPPN je potrebno opredeliti načinm, kako se bo čimmanj posegalo v 
gozd; 

- Meja območja mora s primerno zasaditvijo zagotoviti varovalni pas gozda (v 
širini najmanj ene drevesne višine) ter potrebno je vzpostaviti novi gozdni rob 
izven meje  območja. 

Straţa 
ST-03 IG (Območje nove 
gospodarske cone) 

- Prepovedano je vsako poseganje v obreţni šas in strugo Zaganjalščice. 
- Vse odplake in komunalna infrasrtruktura morajo biti speljane na javno 

komunalno omreţje oz. preko čistilne naprave, neposreden iztok v 
zaganjalščico ni dovoljen.  

POSEBNA OBMOČJA 

Cerkno 
Trgovski center s kmetijsko 
trgovino  
(CE-21 BD)  

(1) 
Ohranjati je treba drevesa in grmovje na J delu parcele, saj so lahko pomembna kot 

del habitata varovanih vrst netopirjev, ki kotijo v cerkvi Sv. Ane (npr. mali 
podkovnjak). 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Cerkno 
Območje novih turističnih 
namestitev  
(CE-29 BT)  

Zaradi netopirjev je potrebno ohranjati lesno vegetacijo na Z delu parcele in čimmanj 
posegati v gozd. 

Cerkno Trgovski center (CE-45 BD)  

(1) 
Potrebno pa je ohranjati obreţno vegetacijo ob reki Cerknici, saj lahko sluţi kot 

prehranjevalni habitat netopirjem. 
(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

Dolenji Novaki 
Širitev turistične kmetije 
(DN-11 BT) 

Omejitev gradnje na vzhodni del parcele zraven obstoječih stavb, da se čimmanj 
posega v varovane HT in povirje. 

Gorenji Novaki 

Turistično-namestitvena 

cona (SC-03 BT (stara enota 
GN-04 BT))  

(1) 
cimmanjše poseganje v gozd, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 

zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 
(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Gorenji Novaki, 
smučarski 
center 

Turistično-namestitvena 
cona in površine smučišč 

(SC-11 BT (stara enota GN-
05 BT), SC-11 BT (stara 
enota GN-05 BT)) 

(1) 
čimmanjše poseganje v gozd na juţnem delu obeh območij; med novo pozidavo in 

gozdom je potrebno primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno 
starejša drevesa z dupli; 

(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Gorenji Novaki, 
smučarski 
center 

Parkirišča in izhodišče za 
smučišče  

(SC-16 BT (stara enota GN-

12 BT) 

(1) 
čimmanjše poseganje v gozd; 
(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 

strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Gorenji Novaki 

Nova turistično-nastavitvena 
cona z osrednjim turističnim 
kompleksom ter bungalovi 
(GN-21 BT)  

V okviru OPPN je treba: 
(1) 
ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno 

primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 
 
(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
(3) 
ureditev komunalne infrastrukture (čistilna naprava) tako, da ne bo izpust direktno 
speljan direktno v povirje Cerknice (optimalen habitat raka koščaka) - potrebno bo 
dodatno prečiščenje. 
 

Ravne nad 
Cerknim 

 

Turistično-nastanitvena cona 
z zdraviliško in wellness 
ponudbo (RC-01 BT)  
 

V okviru OPPN je treba: 
(1) 
ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno 
primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli; 
 
(2)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 
 

Šebrelje 

Turistična cona z 
nastanitvenimi zmogljivostmi 
ter pripadajočimi športnimi in 
zelenimi površinam (ŠB-04 
BT)  

V okviru OPPN je treba: 
(1) 
ohranjanje gozda in gozdnega roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno 

primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli in 
mejice; 

 
(3)  
preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum. 
Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

Trebenče 
športno igrišče s pripadajočo 
infrastrukturo (TB-01 ZS) 

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Cerkno 

športne površine z 
izhodiščem za rekreacijo v 
okoliškem prostoru (CE-60 
ZS)  

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Cerkno 
športne površine z igrišči in 
pripadajočo infrastrukturo 
(CE-37 ZSi) 

V okviru ureditvenega načrta območja je treba izvesti naslednje ukrepe: 
- gozdne površine maksimalno ohranjati 
- za dostop iz Cerknega je treba primerno urediti obstoječo cesto 
- preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk 

izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum. Postavitev svetilk le kjer je to 
nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne 
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna 
osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23 ure). 

 

Pluţnje 
športno in otroško igrišče ter 
urejene javne površine (PŢ-
03 ZS)  

ohranjati gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat črtastega medvedka in 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Bukovo 

zelene površine s športnimi 
igrišči, urejenimi javnimi 
površinami in otroškim 
igriščem (BK-06 ZSi)  
 

ohranjati mejice, ki predstavljajo prehranjevalni habitat malih podkovnjakov(zatočišče 
v bliţnji cerkvi Sv. Lenarta) 

Bukovo BK-15 ZS  

- prepovedano je vsako poseganje v pook Bukovska grapa 
- preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk 

izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum. Postavitev svetilk le kjer je to 
nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo 
oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj 
se časovno omeji (max. do 23 ure). 

 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  241/319 

 

Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Gorenji Novaki 

območje smučišča Cerkno  
(SC-02 K (prej GN-14 ZS, GN-15 
ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 
ZS), SC-08 ZS (prej GN-19 ZS) in 

SC-04 ZS (prej GN-20 ZS)) 

V okviru OPPN za smučišče Cerkno so potrebni ukrepi predvsem za dolgoročno 
ohranjanje divjega petelina. Kot omilitvenu ukrep predlagamo vzpostavitev 
»mirne cone« (pribliţno 60 ha) - slika 9, kjer bi bil omejen dostop ljudi in 
aktivnosti v gozdu. Za to območje bi bilo potrebno izdelati posebne gozdarske 
smernice za gospodarjenje z gozdom (po moţnosti vključene v 
gozdnogospodarski načrt), kjer bo lesno-pridelovalna funkcija gozda še vedno 
aktualna, vendar bo glavni cilj gospodarjenja vzdrţevanje pogojev za divjega 
petelina. Poleg vključevanja v gozdarske načrte pa je potrebno vključiti 
varstvo petelina tudi v načrte turističnega razvoja smučišča in hotela oz. v 
dejavnosti tako zimskega kot letnega turizma na tem območju. 

Predlagamo, da se za realizacijo ukrepov varstva divjega petelina skliče sestanek, na 
katerem bodo prisotni vsi, ki so vključeni v dejavnosti v tem prostoru: 
predstavniki občin Cerkno in Ţelezniki, Zavod za gozdove, ZRSVN, 
predstavnik smučišča Cerkno (investitor), pripravljalci medobčinskega 
prosotrskega načrta za širitev smučišča, izdelovalci okoljskega poročlila za 
OPN Cerkno (segment narava in strokovnjak za ptice). Na sestanku bi se 
dogovorili  na kakšen način oz. ali je moţno ukrep izvesti, tako da bi bila 
potem ta vsebina lahko vključena kot ukrep v OPN za spremembo rabe na 
območju smučišča. 

 

območje OPN na 
varovanih 
območjih 

strateški del OPN 

(13) preprečitev svetlobnega onasneţevanja: Namestitve novih obcestnih svetilk izven 
strnjenih naselji naj se omeji na minimum.Postavitev svetilk le kjer je to nujno 
potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico in ne smejo 
oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru.Reklamna in okrasna osvetlitev naj 
se časovno omeji (max. do 23 ure). 

 
(14) Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji 
(max. do 23 ure). 
 

OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Cerkno heliport (CE-01 PH) 

(1) 
Ohranjati obstoječe travnate površine z dosedanjim načinom rabe (brez gnojenja, 

košnja maksimalno 3x na leto). 
(2) 
Zaradi netopirjev je potrebno ohranjati mejice na vzhodnem delu parcele. 

Cerkno 
nova avtobusna postaja 
(CE-26 PO) 

(3) 
Ohranjanje obvodne vegetacije ob reki Cerknici, ki lahko sluţi kot prehranjevalni 

habitat in koridor netopirjem. 

OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

Dolenji Novaki 
Območja načrtovanih MHE: 
Dolenji Novaki (DN-09 E, 
DN-12 E)  

 
Presojo o sprejemljivosi MHE je treba opraviti v ločeni študiji za celo porečje 
Cerknice, kjer je treba najprej zbrati vse obstoječe podatke o obstoječih MHE 
(dejanska mesta odvzema in izpustov, način obratovanja, dolţina prizadetih 
vodotokov). Upoštevati je treba vse druge dejanske in predvidene odvzeme vode, 
izpuste odpadnih vod ter druge dejavnosti v porečju.  
V okviru te študije je treba najprej pripraviti oceno obstoječega stanja ohranjenosti 
habitata in populacij rib in rakov, ki so zmanjšane zaradi delovanja obstoječih MHE. 
Pri ocenjevanju dolvodnega vpliva je treba upoštevati tudi zmanjšano samočistilno 
sposobnost vodotokov, saj vedno več vode teče le še po ceveh. 
Glavne usmeritve za  sprejemljivost izvedbe MHE pa so naslednje: 
- Vse MHE morajo biti načrtovane na tak način, da bodo omogočale prehod 

vsem vrstam rib in rakov; 
- pri določitvi ekološko sprejemljivega pretoka po Uredbi o kriterijih za določitev 

ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni 
list RS 97/2009) je treba poleg ekoloških zahtev vseh vrst rib upoštevati tudi 
zahteve raka koščaka; 

- - cevovodi, ki se načrtujejo za izgradnjo MHE ne smejo posegati v vodno ali 
obvodno zemljišče potokov (še posebej to velja za čas gradnje!); cev je treba 
odmakniti od same struge potoka. 

Cerkno toplarna CE-67 E 
Prepovedano je poseganje v strugo in obreţni pas z vegetacijo potoka Zapuška, ter 

čimmnajše poseganje v gozdnate površine. Ohranja se stara drevesa z 
dupli. 

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

Trebenče 
 

sortirnica komunalnih 
odpadkov (TB-05 O)  

Ohranjanje gozdnega roba zaradi kvalifikacijskih vrst malega podkovnjaka in 
črtastega medvedka. 
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Kraj Območje urejanja Omilitveni ukrep 

Cerkno 
odlagališče gradbenih 
odpadkov (CE-54 O)  

V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve 
invazivnih vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz 
cele občine oz. iz širše regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi 
vplivi delovanja deponije, tako da se ohranja varovalno območjereke in 
prepovedano je scejanje vode z deponije, razen primerno očiščena in brez 
sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

Poljane  
odlagališče gradbenih 
odpadkov (PL-02 O)  

 
V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve 
invazivnih vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz cele 
občine oz. iz širše regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi 
delovanja deponije, tako da se ohranja varovalno območjereke in prepovedano je 
scejanje vode z deponije, razen primerno očiščena in brez sedimentov (še posebej 
drobnih frakcij sedimentov). 

Gorenji Novaki 
širitev obstoječega 
odlagališča kremenčevega 
peska (GN-13 O)  

Prepovedano poseganje v obvodni prostor. 
V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve 

invazivnih vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in zemljine iz 
cele občine oz. iz širše regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi 
vplivi delovanja deponije, tako da se ohranja varovalno območjereke in 
prepovedano je scejanje vode z deponije, razen primerno očiščena in brez 
sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

Bukovo kamnolom (BK-14 LN) 
Prepovedano je poseganje na vplivno območje rastišča kranjskega jegliča, ki se 

nahaja na drugi strani hriba kjer je obstoječi kamnolom. 

 

13.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje narave zagotavljati spremljanje naslednjih 

kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 stanje in pomen populacij zavarovanih ţivalskih in rastlinskih vrst za območje, 

 stanje (obseg in kvaliteta) habitatov vrst in habitatnih tipov (HT), s poudarkom na HT, ki se 

prednostno ohranjajo na območju RS (visoko vrednoteni HT), 

 stanje ohranjenosti lastnosti, procesov in struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti, 

 prisotnost tujerodnih vrst, 

 prisotnost in stanje varovanih (zavarovanih in Natura 2000) območij narave, upoštevajoč pomen in 

reţim teh območij, 

 prisotnost in stanje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij, upoštevajoč pomen in reţim 

teh območij. 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Za spremljanje izvajanja ukrepov na ravni OPN je odgovorna Občina Cerkno. Zagotoviti mora 

poročilo, ki ga pripravi strokovnjak za območja Natura (po izobrazbi biolog). Iz poročila mora biti razviden 

način izvajanja posameznega omilitvenega ukrepa in po potrebi podani predlogi za izboljšavo. Poročilo je 

potrebno posredovati na MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod za varstvo narave, OE Gorica. Izdelati ga 

je potrebno vsakih pet let. Predlagamo, da pri izdelavi projektne naloge za monitoring sodeluje ZRSVN, ki 

razpolaga s podatki drţavnega monitoringa, kar bo onemogočilo morebitno podvajanje dela.  

Predlagamo, da občina najame izvajalca, ki bo vsako leto od sprejema OPN 15-20 delovnih dni namenil 

spremljanju izvajanja omlitvenih ukrepov. Izvajec mora biti neodvisna inštitucija, saj omlitveni ukrepi 

zadevajo večino javnih inštitucij v drţavi (Upravna enota, ARSO, MOP, MKGP). 
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Monitoring naj obsega: 

- letni pregled prijav inšpektoratu za okolje in kmetijstvo na območju občine Cerkno, 

- spremljanje stanja dolgoročnih omlitvenih ukrepov (kratka poročila o napredku), 

- administrativno preverjanje omlitvenih ukrepov, 

- preverba izvajanja ukrepov v naravi. 
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14. KULTURNA DEDIŠČINA 

14.1 OPIS STANJA 

Občina Cerkno ima relativno bogato kulturno dediščino. Po podatkih, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor 

posredovalo za prikaz stanja prostora (september 2008), je v občini 189 enot kulturne dediščine od tega 163 

objektov, skupin objektov oziroma delov objektov ter 26 območij. 

Varstvo kulturne dediščine v občini Cerkno vključuje varovanje območij in objektov arheološke, stavbne, 

memorialne, naselbinske dediščine ter varovanje kulturne krajine in zgodovinske krajine.  

Tabela 140: Kulturna dediščina glede na tip 

Tip dediščine 
število objektov, delov objektov oziroma 

skupin objektov 
število območij 

profana stavbna dediščina 75 1 

sakralna stavbna dediščina 55 0 

memorialna dediščina 32 2 

arheološka dediščina 1 21 

naselbinska dediščina 0 2 

SKUPAJ 163 26 

 

Kot spomenik drţavnega pomena je opredeljena Partizanska bolnišnica Franja v Dolenjih Novakih (ob 

potoku Pasica). Valorizirani za spomenik drţavnega pomena sta še enoti Šebrelje - Divje Babe I (arheološka 

dediščina) in Zakojca - Domačija Franceta Bevka (stavbna dediščina) 

Arheološka dediščina 

Arheološka dediščina so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo sledove človekovega delovanja v 

zgodovinskih obdobjih, ter predmeti in plasti iz teh obdobij, ne glede na to, ali so na kopnem ali pod vodo. 

Evidentiranih je 22 enot arheološke dediščine (arheološko najdišče, arheološko območje, ruševine, …). Od 

teh je ena (Šebrelje- Divje Babe I) valorizirana za spomenik drţavnega pomena. 

Stanje ogroţenosti arheološke dediščine sicer ni znano. Dejstvo pa je, da jo ogroţajo predvsem nelegalni 

posegi na območja arheološke dediščine ter to, da najdiltelji najdb ne prijavljajo. 

Profana stavbna dediščina 

Obsega 76 enot (mostovi, domačije, kašče, mlin, grad). Enota Zakojca - Domačija Franceta Bevka je 

valorizirana za spomenik drţavnega pomena, enota Partizanske bolnišnice Franje pa je ţe opredeljena kot 

spomenik drţavnega pomena. 

Večina registrirane stavbne dediščine je zaradi opuščanja objektov v slabem materialnem stanju. 

Profano stavbno dediščino ogroţajo predvsem neustrezne prenove, neustrezni posegi v neposredni okolici 

dediščine ter neutrezna raba objektov dediščne. 

Sakralna stavbna dediščina  

Obsega 55 enot dediščine (cerkve, kapele, znamenja).  

Gre za zvrst dediščine, ki je najbolj redno vzdrţevana, zato je tudi njeno materialno stanje relativno dobro. 

Kljub temu pa je sakralna dediščina lahko ogroţena zaradi zapiranja vedut (predvsem na cerkve), 

spreminjanje prostorskega konteksta v enotah, kjer se pojavlja dediščina, predvsem z neustreznimi 

pozidavami. 
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Memorialna dediščina 

Evidentiranih je 34 enot. Navezujejo se predvsem na prvo in drugo svetovno vojno (pokopališča, spomeniki, 

grobovi, …). Memorialna dediščina je dobro vzdrţevana in ni posebej ogroţena. 

Naselbinska dediščina 

Evidentirani sta 2 enoti naselbinske dediščine (Bukovo - zaselek Krtečne, Cerkno - naselje). Ogroţena je 

predvsem zaradi neustreznega umeščanja novogradenj v prostor, ki so ob tem še neustrezno oblikovane 

(neupoštevanje osnovnih regionalnih značilnosti). 

Tabela 141: Kulturna dediščina v občini Cerkno 

ESD IME REŢIM TIP OBSEG 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik memorialna dediščina območje 

609 Ravne pri Cerknem - Domačija Ravne 52 spomenik profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

862 Zakojca - Domačija Franceta Bevka spomenik profana stavbna dediščina objekt 

862 Zakojca - Domačija Franceta Bevka vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

3597 Bukovo - Cerkev sv. Lenarta spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3597 Bukovo - Cerkev sv. Lenarta vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3598 Cerkno - Cerkev sv. Ane spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3599 Zakriţ - Cerkev sv. Andreja spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3599 Zakriţ - Cerkev sv. Andreja vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3600 Labinje - Cerkev sv. Duha spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3600 Labinje - Cerkev sv. Duha vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3601 Planina pri Cerknem - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3601 Planina pri Cerknem - Cerkev sv. Janeza Krstnika vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3602 Cerkno - Cerkev sv. Jerneja spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3603 Trebenče - Cerkev sv. Jošta spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3603 Trebenče - Cerkev sv. Jošta vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3604 Reka - Cerkev sv. Kancijana spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3604 Reka - Cerkev sv. Kancijana vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3605 Straţa pri Cerknem - Cerkev sv. Pavla spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3605 Straţa pri Cerknem - Cerkev sv. Pavla vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3723 Jagršče - Cerkev sv. Uršule spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3723 Jagršče - Cerkev sv. Uršule vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3854 Dolenji Novaki - Cerkev sv. Tomaţa spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3854 Dolenji Novaki - Cerkev sv. Tomaţa vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3859 Orehek pri Cerknem - Cerkev sv. Ubalda spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3859 Orehek pri Cerknem - Cerkev sv. Ubalda vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3867 Otaleţ - Cerkev sv. Katarine spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3868 Lazec - Cerkev sv. Jurija spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3868 Lazec - Cerkev sv. Jurija vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3869 Jazne - Cerkev sv. Nikolaja spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3869 Jazne - Cerkev sv. Nikolaja vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

3967 Ravne pri Cerknem - Cerkev sv. Urha spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

3967 Ravne pri Cerknem - Cerkev sv. Urha vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

4033 Šebrelje - Cerkev sv. Jurija spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 
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ESD IME REŢIM TIP OBSEG 

4033 Šebrelje - Cerkev sv. Jurija vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

4034 Šebrelje - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

4040 Police pri Cerknem - Cerkev Rojstva Device Marije spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

4764 Podlanišče - Domačija Pri Rotovţu spomenik profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

4767 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 55 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4767 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 55 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

4768 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 5 spomenik profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

4790 
Šebrelje - Arheološko najdišče Dolenja vas s sv. 
Ivanom spomenik arheološka dediščina območje 

4791 Reka - Arheološko najdišče Grad in Kazarsko spomenik arheološka dediščina območje 

4804 Kladje pri Cerknem - Arheološko območje Vrata spomenik arheološka dediščina območje 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik memorialna dediščina območje 

4807 Cerkno - Postojanka Gradišče arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

4807 Cerkno - Postojanka Gradišče spomenik arheološka dediščina območje 

4811 Cerkno - Spomenik 47 padlim gojencem partijske šole spomenik memorialna dediščina objekt 

4812 
Cerkno - Partizanska grobnica s spomenikom pri 
pokopališču spomenik memorialna dediščina objekt 

4813 Cerkno - Hiša Pot na Brce 1 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4920 Gorenji Novaki - Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4921 Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 spomenik sakralna stavbna dediščina objekt 

4921 Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

4925 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 35 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4925 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 35 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

4926 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 46 spomenik profana stavbna dediščina del objekta 

4926 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 46 vplivno območje profana stavbna dediščina del objekta 

4928 Gorenji Novaki - Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4928 Gorenji Novaki - Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

4929 Gorje - Mlin in ţaga pri domačiji Gorje 3 spomenik profana stavbna dediščina objekt 

4929 Gorje - Mlin in ţaga pri domačiji Gorje 3 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

4933 Jesenica - Spomenik padlim med NOB spomenik memorialna dediščina objekt 

4933 Jesenica - Spomenik padlim med NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

4938 Šebrelje - Partizansko grobišče ob šoli spomenik memorialna dediščina objekt 

4938 Šebrelje - Partizansko grobišče ob šoli vplivno območje memorialna dediščina objekt 

9321 Šebrelje - Arheološko najdišče Divje babe I spomenik arheološka dediščina objekt 

11279 Šebrelje - Sušilnica na domačiji Šebrelje 20 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

11279 Šebrelje - Sušilnica na domačiji Šebrelje 20 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

11280 Šebrelje - Sušilnica pri domačiji Mlakar dediščina profana stavbna dediščina objekt 

11282 Šebrelje - Sušilnica v Gorenji vasi dediščina profana stavbna dediščina objekt 

11282 Šebrelje - Sušilnica v Gorenji vasi vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

11283 Šebrelje - Sušilnica nasproti hiše Šebrelje 59 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

11283 Šebrelje - Sušilnica nasproti hiše Šebrelje 59 vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

12814 Orehek pri Cerknem - Staro ţupnišče dediščina profana stavbna dediščina objekt 

16275 Bukovo - Zaselek Krtečne dediščina naselbinska dediščina območje 

18494 Dolenji Novaki - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

18495 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 39 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 
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ESD IME REŢIM TIP OBSEG 

18496 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 43 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

18497 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 49 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

18498 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 35 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

18499 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 40 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

18500 Gorenji Novaki - Klet na domačiji Gorenji Novaki 24 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

18501 Gorenji Novaki - Klet na domačiji Gorenji Novaki 36 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

18502 Gorenji Novaki - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

18503 Podpleče - Domačija Podpleče 16 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

19377 Orehek pri Cerknem - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

19377 Orehek pri Cerknem - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

19974 Police pri Cerknem - Arheološko območje sv. Marija arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

20726 Straţa pri Cerknem - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

20729 Dolenji Novaki - Znamenje na Močil dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21001 Bukovo - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21001 Bukovo - Kapelica vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21002 Bukovo - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21002 Bukovo - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21003 Dolenji Novaki - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21003 Dolenji Novaki - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21004 Gorje - Spominsko znamenje NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21004 Gorje - Spominsko znamenje NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21005 Jagršče - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21005 Jagršče - Kapelica vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21006 Jagršče - Spominska plošča NOB dediščina memorialna dediščina del objekta 

21007 Jazne - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21007 Jazne - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21008 Orehek pri Cerknem - Grobnica NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21017 Porezen - Grobnica NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21017 Porezen - Grobnica NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21018 Planina pri Cerknem - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21018 Planina pri Cerknem - Kapelica vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21019 Planina pri Cerknem - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21019 Planina pri Cerknem - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21020 Podlanišče - Kapelica pri Martinu dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21021 Podlanišče - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21022 Poče - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21022 Poče - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21023 Podpleče - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21023 Podpleče - Znamenje vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21024 Ravne pri Cerknem - Grobnica NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21037 Šebrelje - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21037 Šebrelje - Znamenje vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21038 Trebenče - Spominsko znamenje NOB dediščina memorialna dediščina objekt 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  248/319 

 

ESD IME REŢIM TIP OBSEG 

21038 Trebenče - Spominsko znamenje NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21039 Zakriţ - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

21039 Zakriţ - Kapelica vplivno območje sakralna stavbna dediščina objekt 

21040 Zakriţ - Spominsko znamenje NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21040 Zakriţ - Spominsko znamenje NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

21041 Zakojca - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina objekt 

21041 Zakojca - Spomenik NOB vplivno območje memorialna dediščina objekt 

23131 Cerkno - Naselje dediščina naselbinska dediščina območje 

23301 Cerkno - Šola dediščina profana stavbna dediščina objekt 

23326 Kladje - Arheološko območje Šance arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23327 Bukovo - Arheološko območje Gomilnica arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23328 Kojca - Ruševine cerkve pri Kojci arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23328 Kojca - Ruševine cerkve pri Kojci dediščina arheološka dediščina območje 

23329 Trebenče - Arheološko območje Gradišče arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23330 Straţa pri Cerknem - Arheološko območje sv. Pavel arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23331 Šebrelje - Arheološko območje Na Krogu arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23332 Šebrelje - Arheološko območje Mirišče arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23333 Zakriţ - Arheološko območje V Kriţu arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

23537 Jazne - Arheološko najdišče Pri Pisku arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

25679 Jesenica - Klet pri Brtu dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25679 Jesenica - Klet pri Brtu vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 

25680 Labinje - Hiša Labinje 2 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25681 Labinje - Hiša Labinje 22 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25682 Poče - Klet domačije Poče 2 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25683 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 11 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25684 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 68 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25685 Gorje - Hiša Gorje 4 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25686 Jagršče - Domačija Jablanca dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25687 Čeplez - Ambient dveh kozolcev in pajštve pod vasjo dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25688 
Dolenji Novaki - Ambient domačij Dolenji Novaki 2 in 
3 dediščina profana stavbna dediščina 

skupina 
objektov 

25689 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 22 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25690 Cerkljanski Vrh - Hiša Cerkljanski Vrh 4 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25691 Podlanišče - Hiša Podlanišče 4 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25692 Podlanišče - Hiša Podlanišče 46 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25693 Police pri Cerknem - Hiša Police 19 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25694 Poljane pri Cerknem - Domačija Poljane 19 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25695 Ravne pri Cerknem - Domačija Krameţ dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25696 Ravne pri Cerknem - Hiša Ravne pri Cerknem 10 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25697 Reka - Hiša Reka brez številke dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25698 Straţa pri Cerknem - Hiša Straţa 3 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

25699 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 1 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

25700 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 11 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 
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25701 Poče - Območje kozolcev pod vasjo dediščina profana stavbna dediščina območje 

26119 Straţa pri Cerknem - Kašča na domačiji Straţa 30 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26120 Straţa pri Cerknem - Hlev na domačiji Straţa 36 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26121 Straţa pri Cerknem - Klet na domačiji Straţa 39 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26122 Straţa pri Cerknem - Domačija Straţa 37 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

26156 Gorenji Novaki - Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26157 
Gorenji Novaki - Kašča in toplar na domačiji Gorenji 
Novaki 17 dediščina profana stavbna dediščina 

skupina 
objektov 

26158 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 1 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

26159 
Gorenji Novaki - Kašča na podstrešju hiše Gorenji 
Novaki 7 dediščina profana stavbna dediščina del objekta 

26160 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 42 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26162 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 35 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

26163 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 1 dediščina profana stavbna dediščina 
skupina 
objektov 

26169 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 14 dediščina profana stavbna dediščina objekt 

26210 Dolenji Novaki - Kapelica pri šoli dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

26211 Dolenji Novaki - Kapelica pri hiši Dolenji Novaki 24 dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

26212 Trebenče - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina objekt 

27885 Ravne pri Cerknem - Arheološko najdišče Gastabil arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

28013 Labinje - Ruševine cerkve sv. Nikolaja arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

28013 Labinje - Ruševine cerkve sv. Nikolaja dediščina arheološka dediščina območje 

28021 Jagršče - Ruševine cerkve V Polju arheološko najdišče arheološka dediščina območje 

28021 Jagršče - Ruševine cerkve V Polju dediščina arheološka dediščina območje 

28332 Trebenče  - Domačija Trebenče 4 
dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina 

skupina 
objektov 

28825 Cerkno - Domačija Pot v Strano 12 
dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina 

skupina 
objektov 

29083 Cerkno - Skupina kozolcev in sušilnica 
dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina 

skupina 
objektov 

29169 Zakriţ - Kapelica juţno od vasi 
dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina objekt 

29171 Orehek pri Cerknem - Kapelica 
dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina objekt 

29171 Orehek pri Cerknem - Kapelica vplivno območje profana stavbna dediščina objekt 
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Slika 19: Kulturna dediščina v občini Cerkno 

 

14.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

14.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Splošne smernice varovanja kulturne dediščine je podalo Ministrstvo za kulturo dne 24. 9. 2008. Smernice 

vezane na posamezne enote kulturne dediščine pa je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

Območna enota Nova Gorica dne 12. 9. 2008.  

V tem poglavju povzemamo le splošne smernice. Konkretne smernice, ki se nanašajo na posamezne enote 

urejanja prostora ter njihovo upoštevanje v dopolnjenem osnutku OPN pa obravnavamo v nadaljevanju v 

podpoglavju upoštevanje smernic. 

Splošni varstveni reţimi 

Varstvene usmeritve so posplošene na tip dediščine (arheološka, stavbna, itd.). Tip dediščine za posamezno 

enoto je razviden iz priloţene preglednice (seznama) enot dediščine. Na izvedbeni ravni je treba upoštevati 

usmeritve, ki so določene za vsako enoto posebej. 

Za kakršne koli posege v enote kulturne dediščine - vključno z vzdrţevalnimi deli, ki bi lahko povzročili 

spremembo videza (npr. barve) ali materialne substance dediščine (npr. novi materiali) je potrebno pridobiti 

kulturnovarstvene pogoje in soglasje (28 in 29. člen ZVKD-1, Uradni list RS št. 16/2008). 

Arheološka dediščina 

Zlasti je potrebno varovati zemljišča in zemeljske plasti z arheološkimi ostanki pred različnimi destruktivnimi 

posegi in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja različnih objektov in 

infrastrukturnih naprav, itd.) ter prostorski in vsebinski kontekst arheološkega najdišča. 

Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo. V robne dele najdišč in v najdišča 

znotraj poselitvenih območij se lahko posega le, če ni moţno najti drugih rešitev in le na osnovi rezultatov 
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arheoloških raziskav. Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov gospodarske javne infrastrukture je treba 

zagotoviti arheološke raziskave na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj 

prepoznane arheološke dediščine. 

Stavbna dediščina 

Stavbno dediščino delimo na profano (podeţelske, mestne in trške stavbe), sakralno (cerkve, kapelice, 

znamenja), sakralno-profano (npr. samostani, ţupnišča). Pri stavbni dediščini se zlasti varuje tlorisna in 

višinska zasnova (gabariti), gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine 

(členitev, strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli, itd.), funkcionalna zasnova v notranjem in 

pripadajočem zunanjem prostoru, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti 

prostor, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb), prostorski kontekst, pojavnost in vedute. 

V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrţevalnimi, sanacijskimi, raziskovalnimi in obnovitvenimi deli v 

smislu boljše reprezentativnosti objekta ter določili konservatorskega programa za spomenik. 

Memorialna dediščina 

Zlasti se varuje avtentičnost lokacije, materialno substanco in fizično pojavnost objekta ter vsebinski 

prostorski kontekst območja z okolico in vedute. 

V memorialno dediščino se lahko posega z raziskovalnimi, vzdrţevalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli 

v smislu boljše prezentacije ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. 

Naselbinska dediščina 

Zlasti se varuje zgodovinski značaj naselja, naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreţa, 

razporeditev odprtih prostorov), odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim 

prostorom, prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki), prepoznavno lego v 

prostoru oz. krajini (glede na reliefne značilnosti, poti, itd.), naravne in druge meje rasti ter robove naselja, 

podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina), odnose med naseljem in okolico (vedute na 

naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, itd.). 

Praviloma je za naselbinsko dediščino potrebno programiranje revitalizacije in rehabilitacije v okviru 

urbanističnih, krajinskih ali programskih zasnov. Ukrepi morajo biti prilagojeni tudi posebnim lastnostim 

posameznega tipa kulturne dediščine (stavbne, memorialne, arheološke, itd.) znotraj naselja. V naselbinsko 

dediščino se lahko posega z raziskovalnimi, vzdrţevalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše 

prezentacije ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. 

Dediščinska kulturna krajina 

Kulturna krajina je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine spomeniško območje, katerega strukturo, razvoj 

in funkcijo preteţno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru. Zlasti se varuje krajinsko zgradbo in 

prepoznavno prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine), procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni 

krajini (tradicionalno rabo), tipologijo krajnskih prvin in tradicionalnega stavbarstva, odprti prostor pred 

urbanizacijo, način navezave na stavbno in naselbinsko dediščino. 

Varstvo kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem prostorskega 

načrtovanja in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, 

infrastruktura, itd. 

Vrtnoarhitekturna dediščina 

Varuje se zlasti kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze), kulturne sestavine (grajeni objekti, 

parkovna oprema, skulpture), naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief, itd), 
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funkcionalno zasnovo z navezavo na stavbno dediščino oz. stavbe in na površine, ki so pomembne za 

delovanje celote, ter podobo v širšem prostoru z navezavo na okoliški prostor. 

Pri drevoredih se zlasti varuje oblikovno zasnovo drevoreda (dolţino, drevesne vrste, sadilno razdaljo, 

sistem zasajanja, itd.), ekološke pogoje, ki so potrebni za razvoj in obstoj drevja, rastišče pred gradbenimi 

deli, ki lahko prizadenejo posamezna drevesa, posamezna drevesa pred škodljivimi posegi vanje 

(obsekavanje, poškodbe, itd). 

Vrtnoarhitekturna dediščina potrebuje stalno vzdrţevanje, ki ga lahko vrši le primerno usposobljen izvajalec v 

soglasju s pristojno sluţbo za varstvo kulturne dediščine.  

Zgodovinska krajina 

Zlasti se varuje  avtentične lokacije prizorišč, preoblikovanost reliefa zaradi zgodovinskih dogajanj, morebitne 

grajene strukture, vsa gradiva in konstrukcije, zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami, memorialno plastiko, 

likovno opremo, itd.  Poleg tega se upošteva še reţim za varovanje dediščinske kulturne krajine. 

Ostali tipi dediščine 

Pod tipološko oznako »ostalo« se uvrščajo enote dediščine, ki jih z običajnimi osnovnimi tipološkimi 

oznakami ni mogoče natančno opredeliti. Varuje se ohranjeno mineralno substanco, prostorsko pojavnost in 

lokacijo, vsebinski in prostorski kontekst navezave enote z okolico. Pod to tipološko oznako so uvrščeni 

vodnjaki in različne naprave, kjer se poleg osnovnih varuje tudi tehnične značilnosti objekta, ruševine 

stavbne dediščine, kjer se poleg zgoraj naštetih osnovnih alinej smiselno upošteva tudi usmeritve za 

arheološko dediščino. Prav tako se pod »ostalo« uvrščajo tudi večje enote, ki zdruţujejo več tipoloških 

vsebin. To so predvsem večja območja gradov, kjer se smiselno upošteva in dopolnjuje usmeritve za 

posamezne tipe dediščine, ki se nahajajo znotraj območja enote (npr. za stavbno, vrtnoarhitekturno, 

arheološko dediščino) ter usmeritve za dediščinsko kulturno krajino. 

Vplivno območje 

Za potrebe prostorskega načrtovanja so poleg objekta dediščine varuje tudi določena okolica varovane 

dediščine oz. njeno vplivno območje (območje, v katerem se presoja vpliv določenega posega na varovane 

lastnosti enote dediščine). Vplivno območje je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega 

vidika. V njem pristojna kulturnovarstvena sluţba določa pogoje, pod katerimi je določen poseg moţen ter 

določa način delovanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, 

pričevalnosti, dominantnosti, moţnosti delovanja dediščine. Če tega ni moţno zagotoviti, lahko sluţba 

ugotovi, da določen poseg ali raba v  določenem vplivnem območju nista moţna. V primeru načrtovanja 

bistvenih sprememb ali intenziviranju rabe, ki bi utegnile imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali 

celo samo materialno substanco varovane dediščine ter na kvaliteto njene dediščine ter na kvaliteto njene 

okolice, se lahko območje vpliva na dediščino obravnava tudi izven zarisanih območij. 

Varovanje enot kulturne dediščine v vplivnih območjih smiselno dopolnjujejo tudi varstvene usmeritve za 

kulturno krajino, ki varujejo krajinsko zgradbo (naravne kot kulturne prvine), procese sonaravnega 

gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin ter način povezave s stavbno in naselbinsko 

dediščino.  

Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem 

območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v najširši okolici 

oziroma vplivnem območju, ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove ter 

celovitosti. Drugo dediščino varujemo predvsem fizično, prostorsko pomembne in izpostavljene objekte pa 

tudi v njihovem vplivnem območju. 
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14.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC  

Smernice za področje kulturne dediščine so podali Ministrstvo za kulturo (MK) dne 24. 09. 2008 ter Zavod za 

varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica dne (ZVKD) 12. 09. 2008. 

MK je podalo splošne smernice za načrtovanje OPN ter Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, 

ZVKD pa je smernice podal kot usmeritve za ravnanje na območjih oziroma objektih posameznih enot 

kulturne dediščine. 

Vključevanje smernic MK se v Odloku o OPN odraţa v: 

 6. členu (cilji prostorskega razvoja občine) 

 17. členu (splošne usmeritve za razvoj naselij) 

 22. členu (določitev naselij oziroma območij naselij za katera se bo izvajala delna prenova) 

 24. členu (splošne usmeritve za razvoj v krajini) 

 30. členu (usmeritve za varstvo naravnih in kulturnih kakovosti) 

 31. členu (prepoznavnost krajine) 

 50. členu (splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov) 

 54. členu (splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in 

enostavnih objektov) 

 69. členu (varstvo kulturne dediščine) 

 V poglavju III.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji, kjer so podani podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

po posameznih namenskih rabah prostora. 

 V prilogi 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja. 

Upoštevanje smernic pa se odraţa tudi v namenski rabi prostora. V primerih, ko je šlo za posege, ki so na 

dediščino vplivali negativno do take mere, da vpliv ni bilo mogoče omiliti, so bili posegi izločeni iz OPN (DN-

06 SK, DN-07 SK, GR-02 SK, PC-08 SK, …). Zmanjašana so bila tudi območja celkov, kjer je bilo določeno 

stavbno zemljišče preveliko in bi omogočalo gradnjo objektov, ki bi spremenili njihov prostorski kontekst. 

14.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

14.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Ohranitev celovitosti območij in objektov kulturne dediščine 

Vzdrţevanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroţenosti 

Preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost 
dediščine 

Vključevanje kulturne dediščine v razvoj občine in krepitev druţbenega pomena kulturne dediščine v občini 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA  

Temeljni cilji varstva kulturne dediščine 

 vzdrţevanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroţenosti; 

 zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na 

njeno namembnost; 

 zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja; 

 preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem 

vrednost dediščine; 

 skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine; 

 ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar; 

 dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah. 
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CILJI SPRO 

 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in 

oţivljanje mest in drugih naselij. 

 Zagotavljanje varstva ljudi, premoţenja, kulturne dediščine in okolja z ustreznim varstvom pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 

 Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno 

prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost. 

 Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih 

potencialov ter njena trajnostna raba. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 

 Sprememba namenske rabe 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 

Arheološka dediščina: 

 varovanje najpomembnejših arheoloških najdišč v obliki rezervatov oziroma prostorsko urejenih 

območij (prezentacija in situ); 

 pri posegih v prostor ohranitev kulturnega in znanstvenega pomena dediščine z izvedbo predhodnih 

raziskav,  pri čemer je treba dati prednost nedestruktivnim metodam, in zaščitnih arheoloških 

izkopavanj; 

 integralno varstvo s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.  

 varovanje zemljišč in zemeljskih plasti z arheološkimi ostanki pred različnimi destruktivnimi posegi in 

rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja različnih objektov in 

infrastrukturnih naprav, itd.); 

 varovanje prostorskega in vsebinskega konteksta arheološkega najdišča. 

Stavbna dediščina: 

Varuje se zlasti: 

 tlorisna in višinska zasnova (gabariti);  

 gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova; 

 oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine, kritina, stavbno pohištvo, barvo,  detajli itd.); 

 funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;  

 komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter 

lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na 

parceli in do sosednjih stavb). 

Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v 
širšem prostoru brez motečih prvin.  

Memorialna dediščina:  

Varuje se zlasti: 

 avtentičnost lokacije; 

 materialno substanco in fizično pojavnost objekta; 

 vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute). 

Naselbinska dediščina:  

Varuje se zlasti: 

 zgodovinski značaj naselja; 

 naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreţa, razporeditev odprtih prostorov); 

 odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom; 

 prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki);  

 prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.);  

 naravne in druge meje rasti ter robove naselja; 

 podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina); 

 odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega) 

 stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.). 

Vrtnoarhitekturna dediščina:  

Varuje se zlasti: 

 kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze); 

 kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture);    

 naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.); 

 funkcionalno zasnovo z navezavo na stavbno dediščino oz. stavbe in na površine, ki so pomembne za 
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delovanje celote; 

 podobo v širšem prostoru z navezavo na okoliški prostor. 

 Dediščinska kulturna krajina:  

 Varuje se zlasti: 

 krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine); 

 procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalno rabo); 

 tipologijo krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva; 

 odprti prostor pred urbanizacijo; 

 način navezave na stavbno in naselbinsko dediščino. 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Število enot kulturne dediščine 

 Površina območij kulturne dediščine 

 Število saniranih in revitaliziranih enot kulturne dediščine 

 Posegi v območja kulturne dediščine 

14.3.2  METODA VREDNOTENJA 

Pri vrednotenju vplivov OPN na kulturno dediščino se preverja predvsem vrsta in obseg posegov oziroma 

dejavnosti, ki posega v območja kulturne dediščine. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na kulturno dediščino. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na kulturno dediščino. Raba prostora v območjih 

kulturne dediščine se bo spremenila v minimalnem obsegu, ki ne bo bistveno vplivala na 

celovitost območij in objektov kulturne dediščine. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na kulturno dediščino, če bodo izvedeni omilitveni 

ukrepi. Raba prostora v območjih kulturne dediščine se bo spremenila, vendar zaradi 

omilitvenih ukrepov ne bo bistveno vplivala na celovitost območij in objektov kulturne 

dediščine. 

D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na kulturno dediščino. Raba prostora v območjih kulturne 

dediščine se bo spremenila do take mere, da bo to negativno vplivalo na celovitost območij 

in objektov kulturne dediščine. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo na kulturno dediščino vplivala uničujoče. Raba prostora v območjih 

kulturne dediščine se bo spremenila do take mere, da bo uničena celovitost območij in 

objektov kulturne dediščine. 

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

14.4 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE V OPN 

14.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

6. členu (cilji prostorskega razvoja občine) 

 Zagotavljanje vključevanja kulturne dediščine v urejanje in prenovo naselij ter ohranjanje njihovih 

arhitekturnih kvalitet s poudarkom na območjih naselbinske kulturne dediščine.  

17. členu (splošne usmeritve za razvoj naselij) 

 Pri načrtovanju prenov in zgoščevanja naselij se upošteva ohranjena identiteta naselja ali njegovega 

dela.  
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 Pri razvoju naselij se kulturno dediščino upošteva kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja in kot 

prostorski potencial. Pri prenovi naselij se kulturno dediščino obravnava ob upoštevanju njene 

ranljivosti. 

 Za stara jedra ostalih naselij je predvidena revitalizacija, ki obsega funkcijsko in oblikovno prenovo. 

Eden izmed ciljev revitalizacije je tudi izboljšanje demografskega stanja.  

22. členu (določitev naselij oziroma območij naselij za katera se bo izvajala delna prenova) 

 Za naselja Cerkno, Šebrelje, Zakojce, Otaleţ, Labinje, Poljane, Planina pri Cerknem, Ravne pri 

Cerknem in Poče se bo izvajala delna prenova. Za stara jedra ostalih naselij je predvidena 

revitalizacija, ki obsega funkcijsko in oblikovno prenovo. 

24. členu (splošne usmeritve za razvoj v krajini) 

 Razvoj krajine v občini Cerkno bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti ob hkratnem 

zagotavljanju gospodarskega razvoja. Dejavnosti v krajini bodo umeščene v območja z največjimi 

potenciali zanje in najmanjšo ranljivostjo prostora, v skladu z naravnimi in kulturnimi kakovostmi, 

kvaliteto naravnih virov ter ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč. 

 Na območjih, ki so spoznana za vrednejša tako zaradi naravnih, kulturnih oziroma drugih kvalitet, se 

zagotavlja skupno varovanje. 

30. členu (usmeritve za varstvo naravnih in kulturnih kakovosti) 

 V okviru občinskega prostorskega načrta se varstvo in ohranitev kulturne dediščine zagotavlja tako, 

da se upoštevajo varstveni reţimi iz aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, varstveni reţimi za vso 

evidentirano kulturno dediščino in njeno vplivno območje ter presoje vplivov na kulturno dediščino. 

31. členu (prepoznavnost krajine) 

 Z ohranjanjem in vzpostavljanjem kulturne in simbolne prepoznavnosti krajine se zagotavlja večjo 

privlačnost območij, specifične razvojne moţnosti, kvalitetno bivalno okolje in moţnosti za 

identifikacijo prebivalstva s teritorijem občine. Kulturno in simbolno prepoznavnost ter doţivljajsko 

vrednost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, stavbna in naselbinska dediščina podeţelja ter 

naravne kakovosti. 

 Dejavnike prepoznavnosti krajine se obravnava kot razvojne dejavnike, ki povečujejo privlačnost za 

prebivalce, investitorje in obiskovalce. V teh območjih se spodbuja dejavnosti kot so trajnostna raba 

dediščine, razvoj turizma v povezavi s kulturnimi vrednotami in s tradicionalno kmetijsko dejavnostjo, 

oblikovanje kulturnih poti itd. ter tako prispeva h gospodarskemu razvoju ter ohranitvi in povečanju 

prepoznavnosti. 

 Ohranjanje in razvoj krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi se prvenstveno zagotavlja z 

ustreznim načrtovanjem in programiranjem. V postopkih prostorskega načrtovanja se ta območja 

obravnava kot zaokroţena krajinska območja. V njih se zagotavlja tak prostorski razvoj, ki ohranja 

njihovo celovito prepoznavnost.  

14.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu OPN so vsebine varstav kulturne dediščine vključene predvsem v splošne prostorske 

izvedbene pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov (49. In 50. člen), splošne prostorske izvedbene 

pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov (54. člen). 

Varstvo kulturne dediščine pa je še posebej izpostavljeno v 69. členu, kjer je bistveno to, da je za vse 

posege na območja ohranjanja kulturne dediščine treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za 

varovanje kulturne dediščine. 
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Vsebine varstva kulturne dediščine pa so vključene tudi v poglavju III.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji, 

kjer so podani podrobni prostorski izvedbeni pogoji po posameznih namenskih rabah prostora ter v prilogi 2: 

Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja. 

14.5 VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO IN NJIHOVO VREDNOTENJE 

Razvoj poselitve na kulturno dediščino vpliva predvsem z neustreznimi posegi v območja kulturne dediščine 

in njeno neposrdeno bliţino oziroma z neustreznim oblikovanjem in rabo objektov. Ti vplivi so neposredni in 

trajni. V primeru, da posegi, ki sicer ne posegajo na območja kulturne dediščine, vplivajo na kulturno 

dediščino npr. zaradi razvrednotenja okolice oziroma zastiranja pogledov na kulturno dediščino, govorimo 

tudi o daljinskem vplivu.  

Kumulativnih vplivov OPN na kulturno dediščino ne pričakujemo, zato jih tudi ne ocenjujemo. 

14.5.1 OBMOČJA STANOVANJ 

Znotraj območij stanovanj se pojavljajo enote kulturne dediščine, ki so navedene v spodnji tabeli. 

Tabela 142: Enote kulturne dediščine znotraj območij stanovanjj 

EŠD ENOTA DEDIŠČINE REŢIM OBSEG EUP 

STATUS 
STAVBNEGA 
ZELMLJIŠČA 

23327 Bukovo - Arheološko območje Gomilnica arheološko najdišče območje BK-04 SK 
obstoječe pozidano 

21001 Bukovo - Kapelica dediščina objekt BK-04 SK 
obstoječe pozidano 

21001 Bukovo - Kapelica vplivno območje objekt BK-01 SK 
novo 

21002 Bukovo - Spomenik NOB dediščina objekt BK-08 SK 
obstoječe nepozidano 

16275 Bukovo - Zaselek Krtečne dediščina območje BK-09 SK 
obstoječe pozidano 

4806 
 

Cerkno - Spomeniško območje NOB 
 

spomenik 
 

območje 
 

CE-03 SSe 
novo 

CE-05 SK 
obstoječe pozidano 

CE-06 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-08 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-09 SB 
obstoječe nepozidano 

CE-10 SK 
novo 

CE-11 SSe 
obstoječe 
nepozidano, novo 

CE-12 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-13 SSv 
obstoječe pozidano 

CE-16 SSs 
obstoječe nepozidano 

CE-17 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-18 SSe 
novo 

CE-19 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-22 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-25 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-27 SK 
obstoječe pozidano 

CE-28 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-30 SSv 
obstoječe pozidano 

CE-32 SK 
obstoječe pozidano 

CE-33 SK 
obstoječe nepozidano 

CE-39 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-41 SK 
obstoječe pozidano 

CE-46 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-56 SK 
obstoječe pozidano 

CE-57 SSv 
obstoječe nepozidano 

23131 
 

Cerkno – Naselje 
 

dediščina 
 

območje 
 

CE-08 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-13 SSv 
obstoječe pozidano 
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EŠD ENOTA DEDIŠČINE REŢIM OBSEG EUP 

STATUS 
STAVBNEGA 
ZELMLJIŠČA 

CE-16 SSs 
obstoječe nepozidano 

CE-17 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-22 SSe 
obstoječe pozidano 

CE-30 SSv 
obstoječe pozidano 

CE-32 SK 
obstoječe pozidano 

4807 Cerkno - Postojanka Gradišče arheološko najdišče območje 
CE-10 SK 
CE-56 SK 

obstoječe pozidano 

28825 Cerkno – Domačija pot v Strano 12 dediščina priporočilno območje CE-32 SK obstoječe pozidano 

25687 Čeplez - Ambient dveh kozolcev in pajštve pod vasjo dediščina skupina objektov ČP-04 SK 
obstoječe pozidano 

25683 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 11 dediščina skupina objektov DN-07 SK 
obstoječe pozidano 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik območje DN-10 SS 
obstoječe pozidano 

20729 Dolenji Novaki - Znamenje na Močil dediščina objekt DN-01 SK 
novo 

25685 Gorje - Hiša Gorje 4 dediščina objekt GR-02 SK 
obstoječe pozidano 

21004 Gorje - Spominsko znamenje NOB vplivno območje objekt GR-01 SS 
obstoječe pozidano 

3723 Jagršče - Cerkev sv. Uršule vplivno območje objekt JG-01 SK 
obstoječe pozidano 

23537 Jazne - Arheološko najdišče Pri Pisku arheološko najdišče območje JZ-04 SK 
obstoječe pozidano 

3869 Jazne - Cerkev sv. Nikolaja vplivno območje objekt JZ-04 SK 
obstoječe pozidano 

25679 Jesenica - Klet pri Brtu vplivno območje objekt JS-01 SK 
obstoječe pozidano 

4933 Jesenica - Spomenik padlim med NOB vplivno območje objekt JS-01 SK 
obstoječe pozidano 

25680 Labinje - Hiša Labinje 2 dediščina objekt LB-01 SK 
obstoječe pozidano 

25681 Labinje - Hiša Labinje 22 dediščina objekt LB-01 SK 
obstoječe pozidano 

3601 Planina pri Cerknem - Cerkev sv. Janeza Krstnika vplivno območje objekt PC-05 SK 
obstoječe pozidano 

21018 Planina pri Cerknem - Kapelica vplivno območje objekt PC-08 SS 
obstoječe pozidano 

21019 Planina pri Cerknem - Spomenik NOB vplivno območje objekt PC-01 SS 
obstoječe 
nepozidano, novo 

25682 Poče - Klet domačije Poče 2 dediščina objekt PČ-02 SK 
obstoječe pozidano 

25691 Podlanišče - Hiša Podlanišče 4 dediščina objekt PD-02 SK 
obstoječe pozidano 

21020 Podlanišče - Kapelica pri Martinu dediščina objekt PD-03 S 
obstoječe pozidano 

21021 Podlanišče - Spomenik NOB dediščina objekt PD-02 SK 
obstoječe pozidano 

25694 Poljane pri Cerknem - Domačija Poljane 19 dediščina skupina objektov PL-01 SK 
obstoječe pozidano 

3967 Ravne pri Cerknem - Cerkev sv. Urha vplivno območje objekt RC-03 SK 
obstoječe pozidano 

25695 Ravne pri Cerknem - Domačija Krameţ dediščina skupina objektov RC-03 SK 
obstoječe pozidano 

25696 Ravne pri Cerknem - Hiša Ravne pri Cerknem 10 dediščina objekt RC-03 SK 
obstoječe pozidano 

25697 Reka - Hiša Reka brez številke dediščina objekt RE-04 SK 
obstoječe pozidano 

23332 Šebrelje - Arheološko območje Mirišče arheološko najdišče območje ŠB-02 SK obstoječe pozidano 

4033 Šebrelje - Cerkev sv. Jurija vplivno območje objekt ŠB-11 SK 
obstoječe pozidano 

11280 Šebrelje - Sušilnica pri domačiji Mlakar dediščina objekt ŠB-01 SK 
obstoječe pozidano 

21038 Trebenče - Spominsko znamenje NOB vplivno območje objekt TB-04 SK 
obstoječe nepozidano 

28332 Trebenče – Domačija Trebenče 4 dediščina priporočilno območje TB-04 SK 
obstoječe pozidano 

21041 Zakojca - Spomenik NOB vplivno območje objekt ZK-01 SK 
obstoječe pozidano 

3599 Zakriţ - Cerkev sv. Andreja vplivno območje objekt ZA-05 SK 
obstoječe pozidano 

21039 Zakriţ - Kapelica vplivno območje objekt ZA-05 SK 
obstoječe pozidano 

21040 Zakriţ - Spominsko znamenje NOB dediščina objekt ZA-04 SK 
obstoječe pozidano 

Posebej je treba izpostaviti območja širitev stavbnih zemljišč ter nazazidana stavbna zemljišča za potrebe 

stanovanjske gradnje, saj le ta z neustreznim načrtovanjem (neustrezne dejavnosti, neustrezni posegi v 

neposredni okolici kulturne dediščine, …) lahko povzročajo negativne vplive, ki jih je potrebno omiliti. Če pa 

so negativni vplivi takšne narave, da jih ni mogoče omiliti, je potrebno načrtovana stavbna zemljišča vrniti v 

primarno rabo. 

Območja in objekti kulturne dediščine se na območjih širitev oziroma na nezazidanih stavbnih zemljiščih 

pojavljajo v naseljih Bukovo, Cerkno, Dolenji Novaki, Planina pri Cerknem ter Trebenče.  
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V oviru vrednotenja vplivov OPN na kulturno dediščino je bilo ugotovljeno, da za enote širitev stavbnih 

zemljišč ter nezazidanih stavbnih zemljišč, ki posegajo v enoto kulturne dediščine Cerkno – spomeniško 

območje NOB, Planina pri Cerknem - Spomenik NOB ter Cerkno - naselje posebni pogoji niso potrebni. 

Upoštevati je treba splošne varstvene reţime za varstvo in ohranitev memorialne kulturne dediščine oziroma 

naselbinske dediščine.  

V skladu s smernicami ZVKD, OE Nova Gorica je treba V enoti BK-01 SK enoto kulturne dediščine (kapelica 

Bukovo) zaščititi in varovati na avtentični lokaciji, v okviru parcele. Potrebno je ohraniti vsebinski prostorski 

kontekst zavarovane enote z okolico in veduto na kapelico.  

V enoti BK-08 SK spomenika NOB ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, objekti 

se ne gradijo preblizu. Ohranja se veduta na spomenik.  

V enoti TB-04 SK spominskega znamenja ni dovoljeno odstraniti. Ob spominskem znamenju se ohranja 

urejen prostor, objekti se ne gradijo preblizu. Ohranjati se mora veduta na spominsko znamenje. 

V vplivnih območjih kulturne dediščine v enotah BK-01 SK, BK-08 SK ter TB-04 SK je treba, da se ohranjajo 

zelene površine. Gradnja objektov v vplivnem območju ni dovoljena. 

V enoti DN-01 SK je treba enoto dediščine (znamenje na Močili) zaščititi in varovati na avtentični lokaciji v 

okviru parcele. Potrebno je ohraniti vsebinski in prostorski kontekst zavarovane enote z okolico in njegovo 

veduto. S tem namenom je treba s prostorskimi izvedbenimi pogoji zagotoviti, da se v neposredni okolici 

znamenja ohranjajo zelene površine. 

Nepozidana stavbna zemljišča v enoti BK-09 SK pa bi lahko imela daljinski vpliv na enoto kulturne dediščine 

Bukovo – zaselek Krteče. S prostorskimi izvedbenimi pogoji je treba zagotoviti, da ostane severni del enote v 

primarni rabi.  

Gradnja objektov v enoti RC-03 SK na parceli 3/5, KO 2348 bi lahko motila veduto na cerkev sv. Urha, ki je 

zavarovana kot kulturni spomenik. Zagotoviti je treba, da bodo objekti zgrajeni izven vedute na cerkev.  

Na obstoječih preteţno ţe pozidanih stavbnih zemljiščih bi lahko dopolnilne gradnje, prenove objektov in 

druge prostorske ureditve imele pomemben vpliv na naslednje enote kulturne dediščine: 

 Bukovo – kapelica,  BK-04 SK, vplivno območje 

 Jagršče – Cerkev Sv. Uršule, vplivno območje 

 Jazne - Cerkev sv. Nikolaja (JZ-04 SK) – vplivno območje 

 Jazne - Arheološko najdišče Pri Pisku (JZ-04 SK) 

 Jesenica - Spomenik padlim med NOB (JS-01 SK), vplivno območje 

 Jesenica – klet pri Brtu, JS-01 SK, vplivno območje 

 Planina pri Cerknem – kapelica PC-08 SS, vplivno območje 

 Planina pri Cerknem – Spomenik NOB, PC-01 SS, vplivno območje 

 Podlanišče – kapelica pri Martinu, PD-03 S, ni vplivnega območja 

 Šebrelje - Sušilnica pri domačiji Mlakar (ŠB-01 SK) – daljinski vpliv, ohranjanje travniškega 

sadovnjaka 

Za enote Bukovo-kapelica, Jagršče – Cerkev Sv. Uršule, Jazne – cerkev sv. Nikolaja, Jesenica – spomenik 

padlim borcem NOB, Jesenica – klet pri Brtu, Planina pri Cerknem – kapelica ter Planina pri Cerknem – 

Spomenik NOB, ki imajo določena tudi vplivna območja, je treba s prostorskimi izvedbenimi pogoji zagotoviti, 

da se v vplivnih območjih ohranjajo zelene površine, gradnje objketov niso dovoljene. 

Za enoto Podlanišče – kapelica pri Martinu je potrebno zagotoviti, da se ohranja veduta nanjo in sicer iz 

zahodne smeri (od Hiše Podlanišče 4). 
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Za enoto kulturne dediščine Šebrelje - Sušilnica pri domačiji Mlakar, pa je bilo ugotovljeno, da bi lahko novi 

posegi v njeni okolici imeli nanjo daljinski vpliv. Ob spremembi rabe prostora v njeni okolici, bi sušilnica sadja 

izgubila svoj prostorski kontekst, zato je treba sadovnjeka v njeni okolici ohraniti. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni in trajni vplivi razvoja poselitve – območij za stanovanja na kulturno dediščino so neposredni 

in trajni, ocenjujemo jih z oceno C – vpliv je nebistven zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov.  

Zaradi stanovanjske gradnje na novih oziroma nepozidanih obstoječih stavbnih zemljiščih se bo na 

posameznih območjih raba prostora v območjih kulturne dediščine spremenila, vendar zaradi omilitvenih 

ukrepov to ne bo bistveno vplivalo na celovitost območij in objektov kulturne dediščine. 

Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, saj 

načrtovani posegi ne bodo motili značilnih vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni. 

Omilitveni ukrepi  

BK-01 SK, BK-04 SK, BK-08 SK, JG-01 SK, JS-01 SK, JZ-04 SK, PC-08 SS, TB-04 SK,  

V vplivnem območju kulturne dediščine je traba ohranjati zelene površine, gradnja objektov ni dovoljena. 

DN-01 SK 

V okolici znamenja je potrebno v radiju 15 m ohraniti zeleno površino z namenom ohranjanja vedute na 

znamenje. 

RC-03 SK 

Zagotoviti je treba, da bodo objekti zgrajeni izven vedute na cerkev sv. Urha v enoti RC-04 CU. 

BK-09 SK 

Gradnja objektov na parcelah 700/1 ter 701 KO 2337 ni dovoljena. 

PD-03 SS 

Gradnje objektov na parceli 1062/1 KO 2343 niso dovoljene. 

ŠB-01 SK 

Sadovnjake v okolici sušilnice sadja je treba ohraniti. 

14.5.2 POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

Tabela 143: Enote kulturne dediščine znotraj površin  razpršene poselitve 

EŠD Ime Reţim Obseg EUP 

25699 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 1 dediščina skupina objektov A 129 

25700 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 11 dediščina skupina objektov A 128 

25689 Cerkljanski Vrh - Domačija Cerkljanski Vrh 22 dediščina skupina objektov A 88 

25690 Cerkljanski Vrh - Hiša Cerkljanski Vrh 4 dediščina objekt A 124 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik območje A 216 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik območje A 228 

25688 Dolenji Novaki - Ambient domačij Dolenji Novaki 2 in 3 dediščina skupina objektov A 281 

26162 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 35 dediščina skupina objektov A 320 

4768 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 5 spomenik skupina objektov A 295 

4926 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 46 spomenik del objekta A 273 

4926 Dolenji Novaki - Mlin pri hiši Dolenji Novaki 46 vplivno območje del objekta A 273 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik območje A 269 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik območje A 281 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik območje A 295 

18496 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 43 dediščina skupina objektov A 287 

18497 Gorenji Novaki - Domačija Gorenji Novaki 49 dediščina skupina objektov A 262 

18498 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 35 dediščina objekt A 309 
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EŠD Ime Reţim Obseg EUP 

18499 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 40 dediščina objekt A 313 

26160 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 42 dediščina objekt A 303 

25684 Gorenji Novaki - Hiša Gorenji Novaki 68 dediščina objekt A 211 

26157 Gorenji Novaki - Kašča in toplar na domačiji Gorenji Novaki 17 dediščina skupina objektov A 341 

26156 Gorenji Novaki - Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5 dediščina objekt A 330 

26159 Gorenji Novaki - Kašča na podstrešju hiše Gorenji Novaki 7 dediščina del objekta A 334 

4920 Gorenji Novaki - Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 spomenik objekt A 301 

18500 Gorenji Novaki - Klet na domačiji Gorenji Novaki 24 dediščina objekt A 346 

18501 Gorenji Novaki - Klet na domačiji Gorenji Novaki 36 dediščina objekt A 311 

4928 Gorenji Novaki - Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57 spomenik objekt A 270 

4928 Gorenji Novaki - Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57 vplivno območje objekt A 270 

25686 Jagršče - Domačija Jablanca dediščina skupina objektov A 38 

21007 Jazne - Spomenik NOB dediščina objekt A 41 

21007 Jazne - Spomenik NOB vplivno območje objekt A 41 

3868 Lazec - Cerkev sv. Jurija vplivno območje objekt A 67 

4764 Podlanišče - Domačija Pri Rotovţu spomenik skupina objektov A 155 

25692 Podlanišče - Hiša Podlanišče 46 dediščina objekt A 137 

18503 Podpleče - Domačija Podpleče 16 dediščina skupina objektov A 225 

4921 Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 spomenik objekt A 225 

4921 Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 vplivno območje objekt A 225 

19974 Police pri Cerknem - Arheološko območje sv. Marija arheološko najdišče območje A 190 

609 Ravne pri Cerknem - Domačija Ravne 52 spomenik skupina objektov A 185 

26122 Straţa - Domačija Straţa 37 dediščina skupina objektov A 51 

25698 Straţa pri Cerknem - Hiša Straţa 3 dediščina objekt A 90 

26120 Straţa pri Cerknem - Hlev na domačiji Straţa 36 dediščina objekt A 76 

26119 Straţa pri Cerknem - Kašča na domačiji Straţa 30 dediščina objekt A 96 

26121 Straţa pri Cerknem - Klet na domačiji Straţa 39 dediščina objekt A 31 

862 Zakojca - Domačija Franceta Bevka vplivno območje objekt A 342 

 

Območja in objekti kulturne dediščine se na območjih širitev razpršene poselitve pojavljajo le v naseljih 

Cerkno (Cerkno - Spomeniško območje NOB,  A 216) in Dolenji Novaki (Dolenji Novaki - Domačija Dolenji 

Novaki 5 ter Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja,  A 295). Povod drugod se pojavljajo na 

obstoječih stavbnih zemljiščih, preteţno pozidanih.  

Med kulturno dediščino, ki se pojavlja na površinah razpršene poselitve, prevladujejo domačije – celki 

posamezni objekti v sklopu domačij.   

V skladu s smernicami ZVKD, OE Nova Gorica je v teh enotah potrebno ohranjati vsebinski prostorski 

kontekst zavarovane enote z okolico. S prostorskimi izvedbenimi pogoji je treba zagotoviti, da se bodo na 

območjih zavarovanih domačij novi objketi dodajali skladno s tradicionalnim  načinom umeščanja objektov v 

celku. Dovoljena je gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih 

dopolnilnih dejavnosti ter objektov namenjenih bivanju. 

Z namenom zagotavljanja ohranjanja prostorskega konteksta v območjih kulturne dediščine Jagršče - 

Domačija Jablanca (A 38), Straţa - Domačija Straţa 37 (A 51) ter Podpleče - Domačija Podpleče 16 (A 225) 

je potrebno stavbna zemljišča omenjenih enot urejanja prostora zmanjšati na meje območja kulturne 

dediščine, v območju A 90 ter A 301 pa prepovedati novogradnje. Z istim namenom je potrebno zmanjšati 

tudi območja A 270 (Gorenji Novaki - Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57), A 67 (lazec – Cerkev Sv. Jurija) ter A 

330 (Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5). 

Enota razpršene poselitve A 190 se nahaja na območju arheološkega najdišča Police pri Cerknem - 

Arheološko območje sv. Marija. V enoti A 190 je treba zagotoviti, da  se pred izvedbo vseh zemeljskih 

izkopov na območju arheološkega območja opravijo predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, 

potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oz. z 

zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih 

postopkov. Moţna je zahteva po prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja (in situ). To je 

zagotovljeno ţe z določili Odloka o OPN. 
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V enoti A 41 se pojavlja spomenik NOB (Jazne - Spomenik NOB). V vplivnem območju je treba zagotoviti, da 

se ohranjajo zelene površine. Gradnja objektov v vplivnem območju ni dovoljena. 

V enoti A 225 je treba z namenom zagotavljanja ohranjanja prostoskega konteksta enote kulturne dediščine 

ter vedute nanjo območje, ki ga obsega kulturni spomenik Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 ter 

njegovo vplivno območje, izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

Enote A 269, A 281 in A 295 se nahajajo znotraj spomenika Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja. 

V skladu s smernicami ZVKD, OE Nova Gorica so na zaščitenem območju prepovedane vse gradnje novih 

objektov razen gradnje informacijskega centra. Območje A 295 je potrebno tudi zmanjšati. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni in trajni vplivi razpršene poselitve na kulturno dediščino so neposredni in trajni, ocenjujemo jih 

z oceno C – vpliv je nebistven zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov.  

Zaradi gradnje v območjih razpršene poselitve se bo na posameznih območjih raba prostora v območjih 

kulturne dediščine spremenila, vendar zaradi omilitvenih ukrepov to ne bo bistveno vplivalo na celovitost 

območij in objektov kulturne dediščine. 

Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni.  

Omilitveni ukrepi  

A 31, A 38, A 51, A 88, A 90, A 96, A 124, A 128, A 129, A 137, A 155, A 185, A 211, A 225, A 262, A 273, 

A 281, A 287,  A 301, A 303, A 309, A 311, A 313, A 320, A 330, A 334, A 341,  A 346  

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. 

Dovoljena je gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih 

dejavnosti ter objektov namenjenih bivanju. 

A 38, A 51, A 155 

Stavbna zemljišča je potrebno zmanjšati na meje območja kulturne dediščine. 

A 67 

Območje A 67 je potrebno zmanjšati: 

 

A 330 

Območje A 67 je potrebno zmanjšati: 
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A 270 

Iz stavbnih zemljišč je treba vzeti parcelo 105/6, KO 2342 ter del parcele 768/1, KO 2342, v delu pod parcelo 

105/6. 

A 295 

Na zaščitenem območju kulturnega spomenika Partizanska bolnišnica Franja so prepovedane vse gradnje 

novih objektov. Območje A 295 je potrebno tudi zmanjšati: 

 

A 301 

Na parceli 37/1 KO 2342 so prepovedane gradnje novih objektov. 

A 225 

Območje, ki ga obsega kulturni spomenik Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 ter njegovo vplivno 

območje, je treba izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

14.5.3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

Tabela 144: Enote kulturne dediščine znotraj območij centralnih dejavnosti 

EŠD Ime Reţim Obseg EUP 

3597 Bukovo - Cerkev sv. Lenarta spomenik,  vpl. območje objekt BK-03 CDk 

3598 Cerkno - Cerkev sv. Ane spomenik objekt CE-23 CU 

4813 Cerkno - Hiša Pot na Brce 1 spomenik objekt CE-15 CU 

23131 
 

Cerkno - Naselje 
 

dediščina 
 

območje 
 

CE-14 CDz 

CE-15 CU 

CE-23 CU 

CE-31 CU 

CE-58 CDi 

4806 
 

Cerkno - Spomeniško območje NOB 
 

spomenik 
 

območje 
 

CE-14 CDz 

CE-15 CU 

CE-23 CU 
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EŠD Ime Reţim Obseg EUP 

CE-31 CU 

CE-38 CDo 

CE-58 CDi 

23301 Cerkno - Šola dediščina objekt CE-58 CDi 

3854 Dolenji Novaki - Cerkev sv. Tomaţa spomenik,  vpl. območje objekt DN-04 CD 

21003 Dolenji Novaki - Spomenik NOB vplivno območje objekt DN-04 CD 

3723 Jagršče - Cerkev sv. Uršule spomenik,  vpl. območje objekt JG-02 CU 

3868 Lazec - Cerkev sv. Jurija spomenik,  vpl. območje objekt 
LA-05 CDk, v osnutku  (A (CD) 

354) 

3859 Orehek pri Cerknem - Cerkev sv. Ubalda spomenik,  vpl. območje objekt OR-03 CD 

21008 Orehek pri Cerknem - Grobnica NOB dediščina objekt OR-03 CD 

12814 Orehek pri Cerknem - Staro ţupnišče dediščina objekt OR-03 CD 

3867 Otaleţ - Cerkev sv. Katarine spomenik objekt OT-03 CU 

3601 Planina pri Cerknem - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik,  vpl. območje objekt PC-06 CU 

4040 Police pri Cerknem - Cerkev Rojstva Device Marije spomenik objekt 
PO-03 CDk, v osnutku A (CD) 
356 

3604 Reka - Cerkev sv. Kancijana spomenik,  vpl. območje objekt 
RE-09 CDk, v osnutku A (CD) 
355 

3967 Ravne pri Cerknem - Cerkev sv. Urha spomenik,  vpl. območje objekt RC-04 CU 

21024 Ravne pri Cerknem - Grobnica NOB dediščina objekt RC-04 CU 

3605 Straţa pri Cerknem - Cerkev sv. Pavla spomenik,  vpl. območje objekt 
ST-04 CDk, v osnutku  A (CD) 

380 

4034 Šebrelje - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik objekt 
ŠB-15 CDk, v osnutku A (CD) 

358 

4033 Šebrelje - Cerkev sv. Jurija spomenik,  vpl. območje objekt ŠB-10 CU 

4938 Šebrelje - Partizansko grobišče ob šoli spomenik,  vpl. območje objekt ŠB-06 CD 

3603 Trebenče - Cerkev sv. Jošta spomenik objekt 
TB-06 CDk, v osnutku A (CD) 

357 

862 Zakojca - Domačija Franceta Bevka spomenik,  vpl. območje objekt ZK-03 CD 

21039 Zakriţ - Kapelica spomenik,  vpl. območje objekt ZA-06 CU 

 

Enote kulturne dediščine se na območjih centralnih dejavnosti večinoma pojavljajo na obstoječih preteţno 

pozidanih zemljiščih. Na območjih širitev oziroma na nezazidanih stavbnih zemljiščih se pojavljajo v naseljih 

Cerkno, Dolenji Novaki, Jagršče ter Zakriţ. 

Tabela 145: Širitve območij centralnih dejavnosti in nezazidana zemljišča v območjih centralnih 

dejavnosti na območjih/objektih kulturne dediščine.  

EUP EŠD Ime Reţim Sprememba/nepozidano 

CE-58 CDi 4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik nepozidano, sprememba 

DN-04 CD 
 

3854 
 

Dolenji Novaki - Cerkev sv. Tomaţa 
 

spomenik nepozidano 

vplivno območje nepozidano 

JG-02 CU 
 

3723 
 

Jagršče - Cerkev sv. Uršule 
 

spomenik nepozidano 

vplivno območje nepozidano 

ZA-06 CU 
 

21039 
 

Zakriţ - Kapelica 
 

dediščina nepozidano 

vplivno območje nepozidano 

 

Razvoj centralnih dejavnosti bi lahko vplival na kulturno dediščino predvsem na območju cerkva.  

V skladu s smernicami ZVKD, OE Nova Gorica v enotah DN-04 CD, JG-02 CU,  LA-05 CDk (v osnutku  (A 

(CD) 354), PO-03 CDk (v osnutku  A (CD) 356), RE-09 CDk (v osnutku  A (CD) 355), ST-04 CDk (v osnutku  

A (CD) 380), ŠB-15 CDk (v osnutku A (CD) 358), TB-06 CDk (v osnutku A (CD) 357) zapolnitve v neposredni 

bliţini kulturnega spomenika niso moţne, ker bi bil s tem okrnjen prostorski kontekst kulturnega spomenika. 

S prostorskimi izvedbenimi pogoji je treba zagotoviti, da se v omenjenih enotah prepove gradnja novih 

objektov. V enoti DN-04 CD je prepoved treba vezati na vplivno območje kulturnega spomenika. 
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V enoti ZA-06 CU, je treba kapelico zaščititi in varovati na avtentični lokaciji, v okviru parcele. Potrebno je 

ohraniti vsebinski prostorski kontekst zavarovane enote z okolico in njegovo veduto. S prostorskimi 

izvedbenimi pogoji je treba zagotoviti, da se v vplivnem območju spomenika ohranjajo zelene površine, 

gradnjo novih objektov je treba prepovedati. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni in trajni vplivi območij centralnih dejavnosti na kulturno dediščino so neposredni in trajni, 

ocenjujemo jih z oceno C – vpliv je nebistven zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov.  

Zaradi gradnje na novih oziroma nepozidanih obstoječih stavbnih zemljiščih se bo na posameznih območjih 

raba prostora v območjih kulturne dediščine spremenila, vendar zaradi omilitvenih ukrepov to ne bo bistveno 

vplivalo na celovitost območij in objektov kulturne dediščine. 

Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni. 

Omilitveni ukrepi  

JG-02 CU, LA-05 CDk, PO-03 CDk, RE-09 CDk, ST-04 CDk, ŠB-15 CDk, TB-06 CDk  

Gradnja novih objektov ni dovoljena.  

DN-04 CD  

Gradnja novih objektov v vplivnem območju kulturnega spomenika ni dovoljena.  

ZA-06 CU 

V vplivnem območju spomenika je treba ohranjati zelene površine, gradnjo novih objektov je prepovedana. 

14.5.4 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 

Območja in objekti kulturne dediščine se na območjih širitev oziroma na nezazidanih stavbnih zemljiščih 

pojavljajo v naseljih Cerkno in Reka. 

V Cerknem posega v območje kulturne dediščine Cerkno – naselje (EŠD 23131) manjši del obstoječe 

gospodarske cone CE-20 IG. 

V območju kulturne dediščine Cerkno - Spomeniško območje NOB (EŠD 4806) se nahajajo obstoječe 

gospodarske cone CE-07 IG, CE-20 IG ter CE-64 IK ter širitev gospodarske cone CE-07 IG. 

Pri širitvi gospodarske cone CE-07 IG je treba upoštevati splošne varstvene reţime za varstvo in ohranitev 

memorialne kulturne dediščine. V memorialno dediščino se lahko posega z raziskovalnimi, vzdrţevalnimi, 

sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 

soglasjem. 

Gospodarska cona v naselju Reka pa posega v območje arheološkega najdišča Grad in Kazarsko (EŠD 

4791). Gre za obstoječo cono, ki pa ji je bilo stavbno zemljišče določeno šele z obravnavanim OPN (RE-02 

IG). Vse posege znotraj območja je treba pogojevati s predhodnimi arheološkimi raziskavami. To je 

zagotovljeno ţe z določili Odloka o OPN. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Neposredni in trajni vplivi razvoja proizvodnih dejavnosti na kulturno dediščino so neposredni in trajni, 

ocenjujemo jih z oceno B – vpliv je nebistven.  

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na kulturno dediščino. Raba prostora v območjih kulturne dediščine se 

bo spremenila v minimalnem obsegu, ki ne bo bistveno vplivala na celovitost območij in objektov kulturne 

dediščine. 
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Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni. 

14.5.5 POSEBNA OBMOČJA 

Posebebna območja segajo v enote kulturne dediščine v naseljih Cerkno in Dolenji Novaki.  

Tabela 146: Širitve in nezazidana stavbna zemljišča na območjih kulturne dediščine 

Esd Ime Rezim Obseg EUP Območje EUP 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik območje 

CE-29 BT 
Širitev, 
nezazidano 

CE-45 BD širitev 

CE-21 BD nezazidano 

CE-42 B nezazidano 

26163 Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 1 dediščina skupina objektov DN-11 BT nezazidano 

109 Dolenji Novaki - Partizanska bolnišnica Franja spomenik območje DN-15 BT nezazidano 

 

Tabela 147: Kulturna dediščina v obstoječih posebnih območjih  

EŠD Ime Reţim Obseg EUP 

23131 Cerkno - Naselje dediščina območje CE-24 BT 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB spomenik območje CE-24 BT 

 

Vpliv na kulturno dediščino bi lahko imel razvoj turizma v enoti DN-11 BT. V objektih nekdanje domačije se 

ţe sedaj izvaja gostinska dejavnost, kmetija ne deluje več. S prostorskimi izvedbenimi pogoji je treba 

zagotoviti, da se bodo na območjih zavarovanih domačij novi objketi dodajali skladno s tradicionalnim  

načinom umeščanja objektov v celku. 

V skladu z določili Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik drţavnega pomena 

(Ur. l. RS, št 81/1999, 96/2002, 16/2008) ter smernicami ZVKD je na območju spomenika Partizanska 

bolnišnica Franja dovoljena gradnja objektov za potrebe informacijskega centra (DN-15 BT), kar je potrebno 

zapisati tudi v prostorsko izvedbene pogoje. Območje je potrebno urejati z OPPN. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vsi vplivi razvoja posebnih območij na kulturno dediščino so neposredni in trajni, ocenjujemo jih z oceno C 

– vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Zaradi razvoja posebnih območij na novih 

oziroma nezazidanih stavbnih zemljiščih se bo na posameznih območjih raba prostora v območjih kulturne 

dediščine spremenila vendar ob upoštevanju Odloka o OPN in priporoči, to ne bo bistveno vplivalo na 

celovitost območij in objektov kulturne dediščine. 

Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni.  

Omilitveni ukrepi  

DN-15 BT  

Na območju je dovoljena samo gradnja za potrebe informacijskega centra. 

DN-11 BT 

Novi objketi naj se gradijo skladno s tradicionalnim  načinom umeščanja objektov v celku. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485
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14.5.6 OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 

Tabela 148: Kulturna dediščina na območjih zelenih površin 

EŠD IME KULTURNE DEDIŠČINE OBSEG EUP 

23327 Bukovo - Arheološko območje Gomilnica območje BK-06 ZS 

3003597 Bukovo - Cerkev sv. Lenarta objekt BK-02 ZSi 

23131 Cerkno - Naselje območje CE-69 ZP 

4812 Cerkno - Partizanska grobnica s spomenikom pri pokopališču objekt CE-40 ZK 

4811 Cerkno - Spomenik 47 padlim gojencem partijske šole objekt CE-69 ZP 

4806 Cerkno - Spomeniško območje NOB območj 

CE-40 ZK 

CE-43 ZS 

CE-60 ZS 

CE-69 ZP 

3003967 Ravne pri Cerknem - Cerkev sv. Urha objekt RC-05 ZD 

21024 Ravne pri Cerknem - Grobnica NOB objekt RC-05 ZD 

3004033 Šebrelje - Cerkev sv. Jurija objekt ŠB-09 ZD 

 

Območja zelenih površin bi na kulturno dediščino lahko imela negativne vplive le v primeru poseganja na 

Bukovo- Arheološko območje Gomilnica v enoti BK-06 ZS. Poseganje v arheološko območje je treba pogojiti 

s predhodnimi arheološkimi raziskavami. To je zagotovljeno ţe z določili Odloka o OPN. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vsi vplivi razvoja območij zelenih površin na kulturno dediščino so neposredni in trajni, ocenjujemo jih z 

oceno B – vpliv je nebistven. Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na kulturno dediščino. Raba prostora v 

območjih kulturne dediščine se bo spremenila v minimalnem obsegu, ki ne bo bistveno vplivala na celovitost 

območij in objektov kulturne dediščine. 

Daljinske vplive ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni.  

14.5.7 OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Območja prometne infrastrukture na kultuirno dediščino nimajo vpliva. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij prometne infrastrukture na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.5.8 OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

Območja energetske infrastrukture na kultuirno dediščino nimajo vpliva. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij energetske infrastrukture na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.5.9 OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

Nobeno območje okoljske infrastrukture ne posega na območja ali vplivno območje varstva kulturne 

dediščine.  

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij okoljske infrastrukture na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.5.10 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

Območja mineralnih surovin ne posegajo na območja kulturne dediščine. 
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Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij mineralnih surovin na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.5.11 KMETIJSKA ZEMLJIŠČ 

Območja kmetijskih zemljišč na območja kulturne dediščine nimajo vpliva. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij kmetijskih zemljišč na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.5.12 GOZDNA ZEMLJIŠČA 

Območja gozdnih zemljišč na območja kulturne dediščine nimajo vpliva. 

Ocena sprejemljivosti posegov 

Vse vplive območij gozdnih zemljišč na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

14.6 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO 

14.6.1 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJIVSOTI VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO  

Vpliv OPN na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov.  

Ocena vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino 

dejavnost 
neposredni trajni 

vpliv 
daljinski vpliv 

območja stanovanj C C 

območja razpršene poselitve C B 

območja centralnih dejavnosti C B 

območja proizvodnih dejavnosti B B 

posebna območja C B 

območja zelenih površin B B 

območja prometne infrastrukture A A 

območja elektroenergetske infrastrukture A A 

območja okoljske infrastrukture A A 

območja mineralnih surovin A A 

SKUPNA OCENA C C 

 

14.6.2 OMILITVENI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE 

OBMOČJA STANOVANJ 

1. BK-01 SK, BK-04 SK, BK-08 SK, JS-01 SK, JG-01 SK, JZ-04 SK, PC-08 SS, TB-04 SK,  

V vplivnem območju kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine, gradnja objektov ni dovoljena. 

2. DN-01 SK 

V okolici znmenja je potrebno v radiu 15 m ohraniti zeleno površino z namenom ohranjanja vedute na znamenje. 

3. RC-03 SK 

Zagotoviti je treba, da bodo objekti zgrajeni izven vedute na cerkev sv. Urha v enoti RC-04 CU. 

4. BK-09 SK  

Gradnja objektov na parcelah 700/1 ter 701 KO 2337 ni dovoljena. 
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5. PD-03 S 

Gradnje objektov na parceli 1062/1 KO 2343 niso dovoljene. 

6. ŠB-01 SK 

Sadovnjake v okolici sušilnice sadja je treba ohraniti. 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

7. A 31, A 38, A 51, A 88, A 90, A 96, A 124, A 128, A 129, A 137, A 155, A 185, A 211, A 225, A 262, A 273, A 281, A 287,  

A 301, A 303, A 309, A 311, A 313, A 320, A 330, A 334, A 341, A 346  

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je gradnja 

objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov namenjenih 

bivanju. 

8. A 38, A 51, A 155 

Stavbna zemljišča je potrebno zmanjšati na meje območja kulturne dediščine. 

9. A 67 

Območje A 67 je potrebno zmanjšati: 

 

10. A 270 

Iz stavbnih zemljišč je treba vzeti parcelo 105/6, KO 2342 ter del parcele 768/1, KO 2342, v delu pod parcelo 105/6. 

11. A 225 

Območje, ki ga obsega kulturni spomenik Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 ter njegovo vplivno območje, je treba 

izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

12. A 295 

Na zaščitenem območju kulturnega spomenika Partizanska bolnišnica Franja so prepovedane vse gradnje novih objektov. 

Območje A 295 je potrebno tudi zmanjšati: 
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13. A 301 

Na parceli 37/1 KO 2342 so prepovedane gradnje novih objektov. 

14. A 330 

Območje A 67 je potrebno zmanjšati: 

 

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 

15. JG-02 CU, LA-05 CDk, PO-03 CDk, RE-09 CDk, ST-04 CDk, ŠB-15 CDk, TB-06 CDk  

Gradnja novih objektov ni dovoljena.  

16. DN-04 CD  

Gradnja novih objektov v vplivnem območju kulturnega spomenika ni dovoljena.  

17. ZA-06 CU 

V vplivnem območju spomenika je treba ohranjati zelene površine, gradnjo novih objektov je prepovedana. 

POSEBNA OBMOČJA 

18. DN-15 BT  

Na območju je dovoljena samo gradnja za potrebe informacijskega centra. Območje je potrebno urejati z OPPN. 

19. DN-11 BT 

Novi objketi naj se gradijo skladno s tradicionalnim  načinom umeščanja objektov v celku. 

14.7 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje kulturne dediščine zagotavljati spremljanje 

naslednjih kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 število enot kulturne dediščine, 

 površina območij kulturne dediščine, 

 število saniranih in revitaliziranih enot kulturne dediščine, 

 posegi v območja kulturne dediščine. 

Iz poročila o spremljanju stanja mora biti razvidna tudi uspešnost izvajanja posameznega omilitvenega 

ukrepa. Omilitveni ukrepi za področje kulturne dediščine so vezani na izdajo gradbenih dovoljenj. Nadzor 

nad njihovim upoštevanjem se izvaja v skladu z zakonodajo.  
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15. KRAJINA IN VIDNE KAKOVOSTI OKOLJA 

15.1 OPIS STANJA 

Krajinska tipologija 

Morfološke značilnosti krajinske zgradbe regije so povzete po Regionalni razdelitvi krajinskih tipov v Sloveniji 

(RS, MOP – UPP in BF Univerze v Ljubljani, 1998). 

 

Slika 20: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji 

Občina Cerkno sodi v krajine predalpske regije in sicer v dve podenoti: 

Idrijsko-Cerkljansko hribovje – 2.1.3 

Večina občine Cerkno sodi v krajinsko enoto Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, za katero so značilne ozke 

doline z vodotoki, visoke planote, značilna arhitektura s celki in travinjami, razčlenjenost, gozdnatost, 

rudarjenje ter odmaknjenost. 

Zgradbo prostora gradi glavna dolina, dolina Idrijce s svojimi stranskimi pritoki, vejami, ki dajejo prostoru 

jugovzhodno-severozahodno usmeritev. Značilno za enoto je tudi zaporedje hribovitih, visokih planot in 

gozdnatih hrbtov kot tudi prisotnost strmih pobočij, globokih dolin in številnih grap. Razgiban relief je 

posledica geološke zgradbe in tektonskih dogajanj. Na splošna prostorska razmerja pa je v tej enoti močno 

vplival tudi človek. 

Relief označujejo globoke doline izrazite 'V' oblike s številnimi stranskimi in tudi globoko vrezanimi grapami 

ter visoke planote. Te so kljub izrazito planotastemu značaju razgibane s posebnimi kopastimi vzpetinami. 

Vode tečejo po številnih dolinah in grapah, same planote pa so brez površinskih vod ali zgolj s posameznimi 

izviri in potočki. 

V ozkih dolinah je malo moţnosti za njivsko obdelavo, čeprav se ponekod, predvsem v dolinah rek, vsili tudi 

s pomočjo terasiranja. Dolinska dna so preteţno travnata, le redke in majhne nji ve jih členijo, so pa 

2.1.2.

2.1.3.

MEJA KRAJINSKIH TIPOV

OBČINA CERKNO

LEGENDA

DRŽAVNA MEJA



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  272/319 

 

prepredena z razpršeno in redko poselitvijo. Manjše izravnave v pobočjih prepredajo celki. Več kmetijskega 

prostora je na planotah, prevladujejo travinje in ţivinoreja z vhlevljeno ţivino. 

Značilnost poselitve so samotne kmetije, ki jih sestavljajo največkrat več poslopij, poleg stanovanjskega tudi 

gospodarsko. V dolinskem dnu so razpršene po manjših razširitvah sicer ozkih dolin, na planotah se 

pojavljajo v bolj strnjeni obliki. Veliko samotnih kmetij je tudi na manjših reliefnih policah na pobočjih dolin. 

Večja strnjena naselja v dolini so nastala zaradi trgovine ali industrije ter rudarstva. In delujejo kot izjema v 

vzorcu poselitve. 

Tolminsko  - 2.1.2 

Majhen del občine na severozahodu pa spada tudi pod krajinsko enoto Tolminskega za katero so značilna 

vodnatost, gozdna pobočja, grape, kmetijska zemljišča in vasi v dolini, celki na pobočjih, zaprtost, drobna 

strukturiranost, razpoznavni pomen vodotokov ter slikoviti zaselki.  

Makrorelief enote je zelo razgiban, kar pa ne velja za mikrorelief, ki je razmeroma enostaven in nečlenjen. 

Dolini Soče in Bače se v mikroreliefu močno razlikujeta. Tako je dolina Soče široka in je obdana z malo 

razgibanimi pobočji. Dolina Bače pa ima značaj grape, za katero je značilen strm svet, ravnine skoraj ni. 

Površje je močno razčlenjeno. 

Območje je vodnato. Hidrografsko mreţo sestavljajo Soča, Bača in Idrijca ter številni stalni in občasni potoki, 

ki se vanje izlivajo. Tu so blizu skupaj dve sotočji (Soče in Idrijce ter Idrijce in Bače) in akumilacijsko jezero 

pri Mostu na Soči. Kar nekaj je tudi bolj ali manj znanih slapov. 

Veliko je gozda, ki ga sestavlja mešan gozd, primes iglavcev je sorazmerno skromna. Tak tip gozda 

prevladuje predvsem v zahodnem in osrednjem delu enote. V Baški grapi so tudi lepi bukovi gozdovi, zlasti 

ob vznoţju Bohinjskih gora. Tudi sicer je Baška grapa botanično zanimiva in znana kot nahajališče nekaj 

endemičnih vrst zelnatih trajnic. 

Ker je v območju razvita ţivinoreja, med obdelovalnimi površinami prevladujejo travniki. Ne manjka pa tudi 

njiv, vendar so majhne. Večinoma so na ravnem dolinskem dnu, v Baški grapi pa tudi na zelo nagnjenih 

terenih. Med njivskimi kulturami prevladujeta krompir in koruza. Ob vaseh so stari kmečki sadovnjaki. 

Povsod se je ohranila drobna parcelacija, obseţnejših posegov za posodobitev kmetijstva ni. 

Za Tolminsko je značilno, da ima malo večjih naselij. Prevladujejo številne gručaste vasi, samotnih kmetij je 

malo, pojavljajo pa se večinoma na obrobju, v dolini Bače. Zgornja naselitvena meja je pri 800 m n.v. Večina 

vasi v Baški grapi je na nadmorski višini 600-800 m. Značilno za poselitev v Soški dolini pa je, da se večina 

poselitve, še posebej med Kobaridom in Tolminom, drţi v legah okrog 200 m n.v. 

Podrobnejša krajinska tipologija 

Občino lahko glede na njene krajinske značilnosti, geološko zgradbo in rabo prostora razdelimo v več 

krajinskih enot. Gre za območja nad Baško Grapo, Novakov, pobočja nad Cerknico, dolini Cerknice in Idrijce 

ter Šebrelje z značilnim planotastim svetom.   
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Slika 21: Glavne krajinske enote v občini.  

Krajinsko ekološka tipologija  

V ekološkem smislu je krajina sestavljena iz strnjenega gozda, zaplat in koridorjev, kar pogojuje veliko 

biotsko in krajinsko pestrost v velikem in malem merilu. V upravljani oziroma kulturni krajini prevladujejo 

kmetijski in gozdni ekosistemi, za krajinsko pestrost pa so izrednega pomena predvsem manjšinski 

ekosistemi kot so npr. jase v gozdu, drevesne skupine na kmetijskih površinah, razni tipi mokrišč… 

Zaradi značilnih kmetijskih oblik – celkov – je same strnjenega gozda v občini malo. O večjem območju 

strnjenega gozda v občini lahko govorimo le območju nad Baško Grapo ter Šebreljami. Z ekološkega vidika 

večino občine predstavljajo zaplete – izmenjavanje ostankov gozda in kmetijskih površin. 

V občini sta z ekološkega vidika pomembna dva večja koridorja – koridor Idrijce in koridor Cerknice.  

 

Slika 22: Krajinsko ekološka analiza 
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Vrednotenje krajinske zgradbe 

Vrednotenje krajinske zgradbe obsega opredelitev najvrednejših krajin in razvrednotenih območji v občini. 

Seznam izjemnih krajin je povzet po Strategiji varstva krajine v Sloveniji - Izjemne krajine (Inštitut za 

krajinsko arhitekturo, 1996). Seznam in opisi izjemnih krajin so bili izdelani ob uporabi različnih podatkov o 

krajinski zgradbi in rabi prostora, zgodovinskem razvoju in prostorskih problemih ter terenskih ogledov 

posameznih krajinskih območij. Razvrednotenja v prostoru pa so opredeljene na podlagi študije Zasnova 

sanacij degradiranih območji v Sloveniji ter na podlagi terenskih analiz. 

Izjemne krajine 

Izjemna krajina je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot odraz svojevrstne 

zgradbe, praviloma z navzočnostjo ene ali več naslednjih sestavin: edinstvene rabe tal, ustreznega deleţa 

naravnih prvin in/ali posebnega naselbinskega vzorca.  

V občini Cerkno je opredeljeno eno območje izjemne krajine. To je krajina pod vasjo Labinje.  

Slika 23: Izjemne krajine v občini Cerkno 

 

Izjemna krajina Labinje se je razvila ob naselbini Labinje na strmem bregu v Cerkljanskem gorovju kot 

vodoravno razloţena pašnokošna krajina, ki jo členijo po plastnicah tekoče ţivice drevja, med katerimi so 

vrinjene redke njive in skednji za krmo.  

Razvrednotena območja 

Degradacija v prostoru je posamezen pojav, sprememba v prostoru, ki je posledica človekovih posegov in se 

na podlagi vrednotenja v konkretnih razmerah uvrščajo v kategorijo razvrednotenj zaradi nesprejemljivih 

posledic v prostoru in zanje obstajajo moţnosti sanacije. Degradirana območja pa so prostorske enote, v 

katerih je ugotovljena prisotnost oz. sopojavljanje večjega števila istovrstnih ali pa raznovrstnih oblik 

degradacij ali pa pojav ene same, a zaradi obsega, vrste negativnih vplivov ali zaradi posebnosti širšega 

območja zelo problematične degradacije.  
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Degradirana območja delimo na območja z degradiranimi bivanjskimi kakovostmi (zmanjšane vidne in 

kulturne vrednosti), degradiranimi naravnimi viri (zmanjšani potenciali prostora za določene dejavnosti ali 

rabo) in degradiranimi ekosistemskimi vrednostmi (degradirani habitati, zmanjšana biotska pestrost). 

Omenjeni tipi degradacij se med sabo pogosto prekrivajo.  

Večja razvrednotenja predstavljajo goloseki in monokulturni nasadi, hidromeliorirana in komasirana območja, 

območja zaraščanja kulturne krajine, regulirani vodotoki, visokovodni nasipi, akumulacije, industrijska 

območja, rudarska območja, območja vikendov, smučišča in pripadajoča infrastruktura, večja prometna 

infrastruktura, opuščeni odseki cest in ţeleznic, opuščeni kopi in gramoznice, jalovišča, deponije… 

V občini Cerkno o večjih degradiranih območjih teţko govorimo. Z vidika degradiranih industrijskih površin so 

v občini najvidnejši predvsem nekateri industrijski objekti, ki predstavljajo vir plinastih emisij, prahu, odplak, 

odpadkov in hrupa, ki onesnaţujejo zrak, vode, prst in poškodujejo vegetacijo. Ta degradacija manjša 

bivanjske kakovosti v občini, hkrati pa pomeni večjo ekosistemsko motnjo v odprtem prostoru. Problematično 

je tudi zaraščanje kmetijskih površin. To pa povzroča spreminjanje kulturne krajine. Večja degradacija so v 

občini divja odlagališča, ki so še vedno pogosta. Veliko vidno izpostavljenost v občini predstavljajo tudi 

smučišča s svojo značilno formo v krajini in pripadajočo infrastrukturo. V občini ni drugih večjih 

infrastrukturnih objektov, ki bi predstavljali večje motnje.  

15.1.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za področje krajine so smernice podane v okviru smernic Ministrstva za kulturo – Usmeritve za varovanje 

dediščinske kulturne krajine. 

15.2 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

15.2.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

1. Pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne in naravne krajine ter omejevati ali 

preprečevati tiste, ki jih načenjajo 

2. Ohranjanje kmetijstva v območjih s teţjimi pogoji za kmetovanje in s tem preprečevanje zaraščanja 

kmetijskih zemljišč 

3. Ohranjanje prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti in pestrosti kulturne krajine 

4. ohranjanje kvalitetnih pogledov na prostorske dominante 

5. Ohranjanje značilne naselbinske, krajinske in arhitekturne tipologije in morfologije 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Konvencija o krajini 

 ohranjanje kulturne dediščine v prostoru - kulturne krajine in kakovostnih prostorskih struktur, ki 

ustvarjajo prepoznavnost krajine; 

 ohranjati kulturni in simbolni pomen ter doţivljajsko vrednost krajine, ki jo predstavljajo pestra kulturna 

krajina, arheološka, stavbna in naselbinska dediščina; 

 ohranjati kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila;  

 ohranjati strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbinsko dediščino, ohranitev značilnega 

stika naselij in odprte krajine ter zgodovinski razvoj območja; 

 ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo; 

 ohranjati vidno privlačne dele krajine, vedut oz. kvalitetnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko 

oziroma vizualno integriteto dediščine;  

 poleg dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene 

prostorske prvine zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena; 

 pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja z 

dediščino ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo; 

 upoštevati kulturno pomembne pojavne oblike naravnih prvin (voda, reliefa, vegetacije); 

 izogibati se izkoriščanju naravnih surovin v območjih in v vplivnem območju enot dediščine; 

 izogibati se gradnji večjih infrastrukturnih objektov v območju pomembnih prostorskih vizur;  

 ohranjati oz. revitalizirati (renaturirati) naravne krajinske prvine; 
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 upoštevati izdelane raziskave s področja krajinskih, arhitekturnih in etnoloških regij ter ustrezne 

predpise s področja varstva kulturne dediščine; 

 zagotavljati integriteto večjih odprtih površin ter urejati večja krajinska območja s celovitimi 

prostorskimi dokumenti. 

CILJI SPRO 

 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in 

oţivljanje mest in drugih naselij. 

 Zagotavljanje varstva ljudi, premoţenja, kulturne dediščine in okolja z ustreznim varstvom pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 

 Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno 

prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost. 

 Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih 

potencialov ter njena trajnostna raba. 

 Skladen razvoj drugih območij s podobnimi ali skupnimi razvojnimi moţnostmi in/ali problemi (obalna 

in hribovita, zavarovana in za zavarovanje predvidena območja, ogroţena zaradi naravnih procesov, 

širša mestna območja ipd.). 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Infrastruktura 

 Kmetijstvo 

 Turizem 

 Poselitev 

 Urejanje voda 

 Izkoriščanje mineralnih surovin 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

2,1,3 Idrijsko – Cerkljansko hribovje 

 Ohranjati odprtost krajine, predvsem tak, kjer je to potrebno zaradi kontinuitete prostora in varovanja 

značilne krajinske podobe cerkljanskega hribovja 

 Z določenimi krajinskimi in tudi drugimi ukrepi zagotoviti ohranjanje celkov in tipičnih stanovanjskih in 

gospodarskih objektov ter sadovnjakov in hišnih dreves 

 Varovati kulturno krajino planot 

 Ob posegih v gozdni prostor (smučišča., agrooperacije) se je treba izogibati oblikovanju ravnih robov, 

ki so v nasprotju z naravnimi oblikami 

 Vzdrţevati kulturne spomenike in kulturno krajino, ki izraţa pričevalnost nekdanjih dogodkov ali pa 

kaţe na načine gospodarjenja v preteklosti 

 Preprečevati posege v najbolj ohranjene dele vodotokov in sotesk 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 Zaraščanje kmetijskih zemljišč 

 Posegi v območja kulturne dediščine 

 Sanacija degradiranih območij 

 Izvedeni agromelioracijski ukrepi 

15.2.1.1 Metoda vrednotenja 

Pri vrednotenju vplivov OPN na kulturno krajino se preverja predvsem vrsto in obseg posegov oziroma 

dejavnosti na območja kvalitetnih kulturnih krajin oziroma vključevanje ukrepov in usmeritev za njihovo 

ohranjanje v OPN. 

Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba OPN ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na krajino in vidne kakovosti 

okolja. 

B – vpliv je nebistven Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na krajino in vidne kakovosti okolja. Značilnosti 

krajine se ne bodo bistveno spremenile, vidne kakovosti okolja ne bodo prizadete. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba OPN ne bo bistveno vplivala na krajino in vidne kakovosti okolja, če bodo izvedeni 

omilitveni ukrepi.  
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D – vpliv je bistven Izvedba OPN bo bistveno vplivala na krajino in vidne kakovosti okolja. Z OPN se bodo 

spremenile bistvene značilnosti krajine, vidne kakovosti okolja se bodo poslabšale. 

E – vpliv je uničujoč Izvedba OPN bo na krajino in vidne kakovosti okolja vplivala uničujoče. Z izvedbo OPN 

bodo prepoznavne značilnosti krajine in njene vidne kakovosti uničene.  

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

15.3 VARSTVO KRAJINE IN VIDNIH KAKOVOSTI V OPN 

15.3.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Med cilji prostorske razvoja (6. člen) se na krajino in vidne kakovosti okolja nanašajo naslednji cilji: 

 Zagotavljati ohranjanje raznolikosti kulturnih krajin v občini s poudarkom na ohranjanju avtohtonih 

krajinskih vzorcev (visokogorskih pašnikov, celkov z razpršeno poselitvijo…) 

Ohranjanju prepoznavnih kakovosti krajine je namenje 31. Člen: 

 Z ohranjanjem in vzpostavljanjem kulturne in simbolne prepoznavnosti krajine se zagotavlja večjo 

privlačnost območij, specifične razvojne moţnosti, kvalitetno bivalno okolje in moţnosti za 

identifikacijo prebivalstva s teritorijem občine. Kulturno in simbolno prepoznavnost ter doţivljajsko 

vrednost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, stavbna in naselbinska dediščina podeţelja ter 

naravne kakovosti. 

 Dejavnike prepoznavnosti krajine se obravnava kot razvojne dejavnike, ki povečujejo privlačnost za 

prebivalce, investitorje in obiskovalce. V teh območjih se spodbuja dejavnosti kot so trajnostna raba 

dediščine, razvoj turizma v povezavi s kulturnimi vrednotami in s tradicionalno kmetijsko dejavnostjo, 

oblikovanje kulturnih poti itd. ter tako prispeva h gospodarskemu razvoju ter ohranitvi in povečanju 

prepoznavnosti. 

 Ohranjanje in razvoj krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi se prvenstveno zagotavlja z 

ustreznim načrtovanjem in programiranjem. V postopkih prostorskega načrtovanja se ta območja 

obravnava kot zaokroţena krajinska območja. V njih se zagotavlja tak prostorski razvoj, ki ohranja 

njihovo celovito prepoznavnost. 

15.3.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu OPN so vsebine varstva krajine in vidnih kakovosti okolja vključene predvsem v splošne 

prostorske izvedbene pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov (49. In 50. člen), splošne prostorske 

izvedbene pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov (54. člen). 

Vsebine varstva krajine in vidnih kakovosti pa so vključene tudi v poglavju III.3 Podrobni prostorski izvedbeni 

pogoji, kjer so podani podrobni prostorski izvedbeni pogoji po posameznih namenskih rabah prostora ter v 

prilogi 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja. 

15.4 VPLIVI NA KRAJINO IN VIDNE KAKOVOSTI TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Širjenje, zaokroţevanje oziroma notranji razvoj naselij lahko ob neupoštevanju krajinskih in arhitekturnih 

značilnosti predstavlja potencialno nevarnost za razvrednotenje krajine in njenih vidnih kakovosti. Še 

posebno občutljiva so območja naselbinske kulturne dediščine ter območja dediščinske kulturne krajine. 

Vplivi, ki bi jih širjenje, zaokroţevanje oziroma notranji razvoj naselij lahko imeli na krajino in vidne kakovosti, 

so neposredni in trajni. Pri vrednotenju vplivov razvoja naselij na krajino in vidne kakovosti okolja daljinski 

vpliv obravnavamo v primeru, da se pojavljajo v vidnem polju značilnih pogledov oziroma da so vidno 
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izpostavljeni. Kumulativni vpliv upošteva vplive na krajino in njene vidne kakovosti vseh z OPN predvidenih 

posegov. 

Ohranjanje prepoznavnosti krajin oz. prostora bo občina zagotavljala na celotnem območju. Za 

prepoznavnost prostora občine je treba zagotavljati predvsem ohranjanje gozdnih območij, značilne vzorce 

poselitve (strnjene vasi, ipd.),  zgradbo in simbolne pomene krajin ter značilne arhitekturne člene in njihovo 

umeščenost v prostor. Varujejo se tudi ekološki procesi z uveljavljanjem sonaravnega gospodarjenja v 

kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino. 

Dediščinska kulturna krajina se na območju občine Cerkno ne pojavlja. Se pa pod vasjo Labinje nahaja 

območje izjemne krajine. Znotraj območja izjemne krajine širitve stavbnih zemljišč za potrebe stanovanj niso 

predvidene. V naselju Poljane se nahaja še pribliţno 0,4 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. Njihova pozidava 

ne bo vplivala na prizoriščno vrednost izjemne krajine. Znotraj območja izjemne krajine pa se pojavljajo tudi 

enote A 206, A 220, A 238, A 242, A 244, A 246, A 247, A 249, A 254 ter A 263, kjer stavbna zemljišča 

ostajajo v okviru obstoječih, oziroma so bila usklajena z dejanskim stanjem. Novi posegi v prostor, ki bi 

bistveno vplivali na krajino in njene vidne kakovosti v teh območjih niso predvideni. 

Večina novih stavbnih zemljišč in nezazidana stavbna zemljišča se pojavljajo kot zaokroţitve naselij oziroma 

se širijo na njihovih robovih. S prostorskimi izvedbenimi pogoji je zagotovljeno, da se  novi objekti gradijo 

oziroma obstoječi obnavljajo v skladu z arhitekturnimi in krajinskimi značilnostmi območja. Na posameznih 

območjih, ki so podrobneje obravnavana v poglavju Kulturna dediščina, je potrebno zaradi ohranjanja 

integritete kulturne dediščine upoštevati omilitvene ukrepe. 

Kot problematične s krajinskega vidika so spoznane širitve enot A 146, A 381 in A 383 ter širitev stavbnega 

zemljišča na juţnem robu naselja Ravne pri Cerknem (parcela 3/5, k.o. Reka – Ravne).  

Enote A 146, A 381 in A 383 so opredeljene popolnoma na novo. V enotah se predvideva enostanovanjska 

gradnja, kar pa je v nasprotju s 44. in 45. členom ZPNačrt, ki opredeljuje dopustne prostorske ureditve in 

posege v prostor zunaj območij naselij. 

Širitev v naselju Ravne pri Cerknem predstavlja degradacijo juţnega roba naselja. Obstoječi objekti so 

postavljeni ob vznoţju hriba, predlagana širitev pa posega v njegovo pobočje in tako prekinja pas kmetijskih 

zemljišč med obstoječo pozidavo ter gozdom na ovršju hriba, ki odpirajo veduto na cerkev. Predlagamo, da 

se stavbno zemljišče zmanjša na obseg, kot je bilo opredeljeno v osnutku OPN. S tem bo zagotovljeno 

ohranjanje kvalitetnega roba naselja ter vedute na cerkev. Gradnja na tem območju naj se vklaplja v 

obstoječo tipologijo zazidave in naj s svojim gabaritom ne presega okoliških stavb.  

V odprti krajini se pojavljajo tudi površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PD-04 IK, RC-09 IK). Obe enoti 

se nahajata v območjih, za katera je razpršena poselitev značilna. Načrtovani objekti za kmetijsko 

proizvodnjo ob upoštevanju arhitekturnih značilnosti območja ne bodo vplivali na značilnosti krajine in njenih 

vidnih kakovosti. 

Tudi nova in nezazidana stavbna zemljišča za potrebe posebnih območij se v občini pojavljajo kot del 

naselja, kot širitve ob obstoječih kmetijah ali drugih stanovanjskih stavbah in tudi razpršeno v prostoru. 

Objekti, ki so neposredno namenjeni turizmu, se lahko gradijo izven strnjenega območja naselij,  vendar 

vseeno na način, da ne spreminjajo bistvenih značilnosti krajine in vidnih kakovosti območja.  

Razpršeno v prostoru se pojavljajo širitve CE-55 BT, DN-15 BT, GN-01 BT, GN-02 BT, GN-03 BT, GN-21 BT 

in RC-01 BT. Skoraj vse so na območjih, ki so ţe deloma pozidana, tako da pravzaprav ne bi vplivale na 

spremembo krajinske slike, območji CE-55 BT in GN-02 BT pa predstavljata novo širitev objektov v odprtem 

prostoru, kjer pa je razpršena poselitev značilna.  
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Izven strnjenih območij naselij se pojavljajo tudi območja zelenih površin. Gre predvsem za športna igrišča 

(BK-15 ZS, CE-37 ZSi, PŢ-03 ZS, TB-01 ZS), parke – večinoma povezane s kulturno dediščino (CE-68 ZP, 

CE-69 ZP) ter kampe (RE-07 ZS).  Le ta na krajino nimajo vplivov 

Največje razvojno območje v krajini predstavlja smučišče na Črnem vrhu. Gre za obstoječe območje s 

predvidenimi širitvami. Širitev smučišča je predvidena z dodatno smučarsko progo v severnem delu 

območja. Nova proga sicer predstavlja večji poseg v krajino, vendar v merilu obstoječega smučišča, vplivi na 

krajino ne bodo bistveni. 

Območja okoljske infrastrukture (načrtovano je območje namenjeno sortirnici odpadkov ter območje 

namenjeno odlagališču zemeljskih izkopov) lahko pomenijo vidno razvrednotenje krajine. Najbolj 

izpostavljeni sta območji CE-54 O in CE-53 O, ki sta načrtovani ob glavni prometnici v naselje Cerkno, poleg 

tega tudi ob vodotoku Cerknica. Sortirnica odpadkov in odlagališče zemeljskih izkopov sta načrtovana na 

območju vstopa v naselje. S tega vidika sta lokaciji manj primerni, saj bodo vidne kakovosti ob poti proti 

naselju okrnjene. Z vidika prometne dostopnosti do okoljske infrastrukture in odmaknjenosti od območij 

poselitve pa predstavljata za to dejavnost primeren prostor. Poleg tega v občini primanjkuje primernih 

površin za umeščanje okoljske infrastrukture.  

Območje pridobivanja mineralnih surovin BK-12 LN z vidika krajine in vidnih kakovosti predstavlja 

degradacijo prostora. Zaradi umaknjenosti od glavnih prometnih poti ter obdanosti z gozdom njegova vidna 

izpostavljenost ni velika. S Pogodbo o prenosu rudarske pravice in koncesijsko pogodbo (št. 604-21/2006) 

se v 10. členu zagotavlja dokončna sanacija okolja. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del 

je potrebno izdelati vso potrebno tehnično dokumentacijo za dokončno sanacijo okolja in odpravo posledic 

izvajanja rudarskih del in pridobiti dovoljenje za opustitev izkoriščanja. Z 11. členom (sanacija pridobivalnega 

prostora in način plačila za sanacijo) se zagotavlja izvedba sprotne in dokončne sanacije okolja in odprave 

posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. 

Območja prometne infrastrukture, območja energetske infarstrukture, obmolja kmetijskih zemljišč in gozda 

na krajino in vidne kakovosti zaradi določb OPN ne bodo imela vpliva. 

15.5 SKLEPNA OCENA VPLIVOV NA KRAJINO IN VIDNE KAKOVOSTI 

15.5.1 OCENA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV OPN NA KRAJINO IN VIDNE KAKOVOSTI  

Dopolnjen osnutek OPN, ki je pripravljen za javno razgrnitev in je priloţen k okoljskemu poročilu za 

pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov OPN, je popravljen v skladu z navedenimi potrebnimi popravki. 

Ocena vplivov OPN je podana za ta dokument. 

Vsi neposredni vplivi OPN na kulturno krajino in vidne kakovosti so neposredni in trajni, ocenjujemo jih z 

oceno B – vpliv je nebistven.  

Daljinski vpliv ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven, saj načrtovani posegi ne bodo motili značilnih 

vedut oziroma ne bodo vidno izpostavljeni. 

15.5.2 POTREBNI POPRAVKI OPN, DA BODO NJEGOVI VPLIVI SPREJEMLJIVI 

Stavbna zemljišča v enotah A 146, A 381 ter A 383 je treba vrniti v primarno rabo. 

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 

1. Stavbna zemljišča v enotah A 146, A 381 ter A 383 je treba vrniti v primarno rabo. 

OBMOČJA STANOVANJ 

2. RC-03 SK 

Širitev stavbnega zemljišča na juţnem robu naselja Ravne pri Cerknem (parcela 3/5, k.o. Reka – Ravne) je treba vrniti na 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  280/319 

 

obseg kot je bil opredeljen v osnutku OPN. Gradnja na tem območju naj se vklaplja v obstoječo tipologijo zazidave in naj s 

svojim gabaritom ne presega okoliških stavb. 

 

15.5.3 PRIPOROČILA 

POSEBNA OBMOČJA 

1. V PIP na območjih posegov CE-55 BT in GN-02 BT naj se doda določilo: »Območje je namenjeno izključno razvoju turistične 

dejavnosti. V objektih ni dovoljeno stalno bivanje.«  

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 

2. V Odlok o OPN naj se doda člen (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture), ki naj 

določa ustrezno umeščanje okoljske infrastrukture v prostor z odstavkom, ki se glasi: »Na robovih območij odlagališč 

odpadkov, čistilnih naprav ter drugih večjih posegov se mora ohranjati oz. vzpostaviti pas vegetacije (zelena bariera), ki sluţi 

kot vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. V primeru pogozdovanja naj se izberejo sadike 

avtohtonih vrst za to območje, ki so hkrati tudi primerne za posamezen tip zemljišča in reliefa.« 

 

15.6 SPREMLJANJE STANJA 

Poročilo o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja OPN mora občina po sprejetju OPN pripraviti konec 

vsakega leta. Objavljeno mora biti na spletni strani občine. 

V okviru spremljanja izvajanja OPN mora občina za področje krajine zagotavljati spremljanje naslednjih 

kazalcev ter njihovih sprememb glede na izhodiščno stanje (pred sprejetim OPN): 

 zaraščanje kmetijskih zemljišč, 

 posegi v območja kulturne dediščine, 

 sanacija degradiranih območij, 

 izvedeni agromelioracijski ukrepi. 
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16. BIVALNO OKOLJE 

16.1 OPIS STANJA 

Kvaliteto bivalnega okolja največkrat izraţamo skozi čisto in zdravo okolje, ki vključuje kvaliteto zraka, 

obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, obremenjenostjo 

okolja z odpadki ter kvalitetno pitno vodo.  

ČISTO IN ZDRAVO BIVALNO OKOLJE 

Vsebine, ki zadevajo čisto in zdravo okolje so predstavljene v poglavjih Zrak, Obremenjenost okolja s 

hrupom, Elektromagnetno sevanje, Obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, Ravnanje z 

odpadki ter Vode.  

PRIVLAČNO OKOLJE 

Javna gospodarska infrastruktura 

 Cerkno je kot del Idrijsko-Cerkljanskega odrezano od osrednje Slovenije, prav tako pa tudi od Gorenjske 

in Italije. 

 Glavne cestne povezave potekajo po rečnih dolinah Idrijce in Cerknice. Na območju občine ni priključka 

na avtocesto. Glavna povezava Idrija - Tolmin je na nekaterih mestih neprimerna za promet, ki ga 

prevzema (problematični odseki za srečevanje dveh vozil, padanje kamenja na cesto, neustrezna 

kriţišča) in ne predstavlja sodobne prometne povezave. Lokalno cestno omreţje povezuje vse kraje in 

zaselke znotraj občine, povezave so vzpostavljene tudi s sosednjimi občinami. Podeţelska naselja so s 

sicer ozkimi cestami dobro povezana z zaposlitvenimi centri treh občin. 

 Javni prevoz je zagotovljen samo v večjih naseljih ob glavnih cestah, ostala naselja so povezana s 

šolskim  prevozom ali delavskimi avtobusi.  

 Opremljenost z vodovodnim in s kanalizacijskim omreţjem je predstavljena v poglavju Vode. 

 Plinovodnega omreţja ter sistemov daljinskega ogrevanja v občini ni.  

Druţbena infrastruktura ter oskrbne in storitvene dejavnosti 

Z druţbeno infrastrukturo ter storitvenimi dejavnostmi je najbolje opremljeno središčno naselje Cerkno, ki je 

tudi občinsko, prometno, kulturno in gospodarsko središče občine. Zdruţuje upravne, zdravstvene, 

trgovinsko-obrtne, izobraţevalne ter kulturne funkcije. Ostala naselja so slabo opremljena z druţbeno 

infrastrukturo, posamezna naselja imajo samo manjšo trgovino z ţivili, nekatera celo ničesar. 

Osnovna šola deluje v Cerknem in ima dve podruţnici: PŠ Novaki in PŠ Šebrelje. V občini je še PŠ Otaleţ,  

od koder učenci nadaljujejo šolanje v višjih razredih v Spodnji Idriji. V  Cerknem je tudi osnovna glasbena 

šola, knjiţnica in muzej. Zdravstveni dom, pošta in banka so samo v Cerknem. Kulturni domovi so v naseljih 

Cerkno, Gorje, Ravne, Otaleţ, Novaki.  

Varnost območja za bivanje 

 Poplavna varnost je opisana v poglavju Vode. 

 Prometna varnost - Območje je trenutno z vidika prometne varnosti za pešce in kolesarje neurejeno. Za 

pešce in kolesarje v večini naselij ni ločenih površin. Pločniki so delno urejeni samo v naselju Cerkno.  

 Poţarna varnost – Območje občine ima visoko poţarno ogroţenost. Poţari so najpogosteje v gozdovih 

in se običajno hitro širijo. Vzrok so večinoma strele. Redko so poţari pojavljajo na gospodarskih 

poslopjih in stanovanjskih stavbah.  
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 Potresna varnost - Obravnavano območje sodi v območje 9. stopnje po MCS lestvici potresne 

nevarnosti. Gre za tako imenovano Idrijsko potresno območje. V juţnem delu občine poteka Idrijska 

prelomnica. Na udaru so predvsem stanovanjske stavbe, zlasti stare kmečke hiše po vaseh. Najbolj 

ogroţeni so predeli, kjer so objekti dokaj stari in strnjeno grajeni ob prometnicah.  

Zelene ter rekreacijske površine 

Naselja v občini skupaj s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ter vodnimi pojavi tvorijo kvalitetno kulturno 

krajino. Naravne prvine krajine ter kmetijska zemljišča v zaledju naselij predstavljajo tudi zelene oziroma 

rekreacijske površine naselij. Znotraj naselij se zelene površine največkrat pojavljajo kot kmetijska zemljišča 

med grajeno strukturo, kot parki oziroma druge oblikovane zelene površine redkeje. Med oblikovanimi 

zelenimi elementi v naseljih so najpogostejši drevoredi, pogosta pa so tudi posamezna drevesa oz. skupine 

dreves na javnih prostorih. 

Edino urbano naselje v občini je Cerkno. Vsa ostala so podeţelska naselja. V večjih naseljih so javne 

površine del urbanega sistema in so nujno potrebne, v ostalih naseljih so potrebne le manjše zelene 

ureditve. Gre za sistem zelenih enot, običajno manjših s posameznimi klopmi in redko tudi z otroškim 

igralom. Parki in drevoredi niso prisotni, saj gre za navezavo na naravne zelene površine zunaj naselja. V 

nekaterih naseljih so tudi športna igrišča, ki so obenem tudi prostor za prireditve in druţabna srečevanja. 

Športna igrišča so v Cerknem, Otaleţu, Planini pri Cerknem in Šebreljah. Pogosto gre za večnamenske 

asfaltirane površine, ki sluţijo kot parkirišče, igrišče in druţabni prostor. Otroško igrišče je v Cerknem, delno 

v Otaleţu, posamezna igrala v manjših naseljih niso oblikovana. 

V občini je pomembno športno središče smučarski center Črni vrh. Urejene so tudi planinske poti, tematske 

sprehajalne poti ter kolesarske poti. 

Kvalitetno vidno okolje 

Kvalitetno vidno okolje je obravnavano v poglavju Krajina in vidne kakovosti okolja. 

16.2 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

16.2.1 POVZETEK SMERNIC 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 9. 9. 2008 

Potrebno je upoštevati vsa potencialna tveganja tako, da se razmeščajo dejavnosti v prostor izven območij 

potencialnih nesreč, da se ustrezno upravljajo primarne dejavnosti v nevarnih in ogroţenih območjih ter da 

se nadzorujejo aktivnosti, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče. 

Upoštevati je potrebno poţarno ogroţenost zunaj naselij. 

Glede na stopnjo potresne ogroţenosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.  

Pri načrtovanju območja za širitev naselja je potrebno upoštevati ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih 

nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij pri širitvi poselitvenih območij. 

Potrebno je upoštevati še naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica), erozivnost terena, moţnost 

porušitve visokih pregrad) in temu primerno prirediti tehnične rešitve gradnje in predvideti ustrezne tehnične 

ukrepe pri moţnem razlitju nevarnih snovi. 
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16.2.2 UPOŠTEVANJE SMERNIC 

Usklajenost s smernicami za področja obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, voda ter kulturne 

dediščine so obravnavane v poglavjih 6.1.2.3 Obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, 6.1.2.8 

Vode ter 6.1.2.10 Kulturna dediščina. 

Smernice Ministrstva za obrambo so upoštevane v 32. Členu (usmeritve za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami), 77. členu (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), 78. členu (erozijska, plazljiva in 

plazovita območja), 79. členu (območja potresne ogroţenoti), 80. členu (poplavna območja) ter 81. členu 

(varstvo pred poţarom). 

16.3 OKOLJSKI CILJI PLANA IN MERILA ZA NJIHOVO VREDNOTENJE 

16.3.1 OKOLJSKI CILJI PLANA IN KAZALCI 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Zdravo (neonesnaţeno) in varno bivalno okolje 

Za bivanje privlačna naselja 

OKOLJSKI CILJI, IZ 

KATERIH IZHAJAJO 

OKOLJSKI CILJI 

PLANA 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 Postavitev dolgoročne, enotne in celovite politike za izboljšanje kakovosti ţivljenja v urbanih območjih 

s kazalci za oţivitev mest tako, da postanejo atraktivna za prebivalce, ne škodujejo zdravju in 

zagotavljajo visoko kvaliteto ţivljenja. 

Glej tudi okoljske cilje, iz katerih izhajajo okoljski cilji plana za področje zraka, obremenjenosti s hrupom, 

elektromagnetnim sevanjem, ravnanjem z odpadki ter vode. 

CILJI SPRS 

 

 Varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja. 

 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z 

razvito mreţo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do druţbene javne 

infrastrukture. 

 Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem. 

 Zagotavljanje varstva ljudi, premoţenja, kulturne dediščine in okolja z ustreznim varstvom pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

DEJAVNOSTI/POSEGI 

Z VPLIVI 
 Razvoj poselitev  

 Razvoj gospodarskih dejavnosti 

 Promet 

USMERITVE IN 

UKREPI ZA  

DOSEGANJE CILJEV 

 Pri načrtovanju in razvoju naselij se prednostno upoštevajo prometne površine, trgi, ploščadi, 

površine za evakuacijo prebivalstva, sprehajališča, trţnice, parki, vodni in obvodni prostor, gozdovi, 

različni biotopi in naravne vrednote. 

 Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zadostne 

zelene površine glede na obseţnost območja in število prebivalcev. Oblikuje se zeleni sistem naselja, 

v katerega se vključi zelene površine naselja, vodni in obvodni prostor ter kmetijske in gozdne 

površine. 

 Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdrţuje razmerje med 

urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se izkoristi moţnosti sočasne namembnosti 

rekreacijskih površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Pred spremembo namembnosti se zavaruje 

tiste zelene in odprte površine, ki so ključne za zeleni sistem mesta zlasti v ekološkem in socialnem 

smislu. 

 Pri novogradnjah ali prenovah se obstoječa posamezna drevesa ali skupine dreves upošteva v skladu 

z njihovim ekološkim ali oblikovnim pomenom v urbani strukturi ali zelenem sistemu naselja. 

 Z vegetacijskimi členitvami, zlasti pa z gozdnimi, kmetijskimi ali drugimi zelenimi površinami, se 

preprečuje zlivanje naselij ali posamičnih zaokroţenih grajenih površin v enotna poselitvena območja. 

 Vzpostavlja in varuje se grajene ali naravne robove naselij, da se ohrani razpoznavnost meje 

posameznega naselja. 

 Pri načrtovanju prometnih površin se podpira širjenje centralnih peš površin in razvoj kolesarskega 

mestnega omreţja ter razvoj javnega potniškega prometa ter preprečuje spreminjanje za mesto 
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pomembnih zelenih površin v površine za parkiranje vozil. 

 V naselju se oblikuje atraktivna, enakomerno razmeščena in dostopna centralna območja, v katerih 

se zagotavlja moţnosti za razvoj oskrbnih, storitvenih, poslovnih, servisnih in drugih centralnih 

dejavnosti. Posebno skrb se nameni urejanju mestnih in zgodovinskih središč in drugih starejših 

območij, posebno slabše opremljenih s centralnimi dejavnostmi. 

 Notranji razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se zagotavlja 

boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju 

(opuščenih ali neprimernih lokacij, industrijskih kompleksov in podobno). Notranji razvoj naselja in 

racionalno rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z 

zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, 

rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev upošteva tudi 

moţnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob 

upoštevanju potencialne ogroţenosti. 

 Naravne procese, ki lahko ogroţajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot 

omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na vseh območjih, zlasti pa na 

ogroţenih območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so 

poplave, zemeljski in sneţni plazovi, erozija, poţari v naravnem okolju in potresi. 

Glej tudi usmeritve in posegi za področje zraka, obremenjenosti s hrupom, elektromagnetno sevanje, 

svetlobno onesnaţevanje, ravnanje z odpadki, vode, naravo ter kulturno dediščino. 

OKOLJSKI KAZALCI 

ZA SPREMLJANJE 

DOSEGANJA CILJEV 

Z IZVAJANJEM OPN 

 dostopnost do gospodarske javne infrastrukture 

 dostopnost do druţbene infrastrukture ter oskrbnih in storitvenih dejavnosti 

 dostopnost do zelenih in rekreacijskih površin 

 vidne kakovosti okolja 

 prometna varnost 

 poţarna varnost 

 potresna varnost 

 poplavna varnost 

 kazalci za zrak, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaţevanje, ravnanje z odpadki  ter 

vode 

16.3.2 METODA VREDNOTENJA 

Kvaliteto bivalnega okolja se vrednoti skozi čisto, zdravo in varno okolje ter skozi privlačnost okolja za 

bivanje. 

Na zdravje ljudi vpliva predvsem onesnaţenje zraka, obremenjenost s hrupom, obremenjenost okolja z  

elektromagnetnim sevanjem, obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, obremenjevanje okolja z 

odpadki ter kvaliteta pitne vode.  

Varno bivalno okolje vrednotimo skozi zagotavljanje prometne varnosti, poţarne varnosti, potresne varnosti 

ter protipoplavne varnosti. 

Na privlačnost okolja za bivanje poleg čistega in zdravega okolja vplivajo tudi opremljenost z javno 

gospodarsko infrastrukturo, opremljenost z druţbenimi, oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, varnost 

bivanja na območju ter obseg in razporeditev rekreacijskih ter drugih zelenih površin ter kvalitetno vidno 

okolje.  

Bivanjsko okolje je treba obravnavati z dveh zornih kotov in sicer: 

 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj načrtovanih območij stanovanj ter 

 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj obstoječih naselij, še posebej na območjih, kjer bo 

čutiti vpliv načrtovanih območij. 
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Ocenjevanje vplivov se izvaja v skladu z naslednjimi ocenami: 

ocena vpliva opis ocene 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv Izvedba obravnavanega načrta ne bo vplivala oziroma bo imela pozitiven vpliv na kakovost 

in privlačnost bivalnega okolja. 

B – vpliv je nebistven Izvedba obravnavanega načrta ne bo bistveno vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega 

okolja.  

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba obravnavanega načrta ne bo bistveno vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega 

okolja, če bodo izvedeni omilitveni ukrepi.   

D – vpliv je bistven Izvedba obravnavanega načrta bo bistveno vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega 

okolja.  

E – vpliv je uničujoč Izvedba obravnavanega načrta bo na kakovost in privlačnost bivalnega okolja vplivala 

uničujoče. Z izvedbo obravnavanega načrta bo vpliv na zdravje ljudi in bivalno okolje 

uničujoč.  

X – ugotavljanje vpliva ni moţno Zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni moţno. 

 

16.4 BIVALNO OKOLJE V OPN  

Čisto in zdravo bivalno okolje 

Vsebine, ki zadevajo čisto in zdravo bivalno okolje, so povzete v poglavjih Zrak, Obremenjevanje okolja s 

hrupom, Obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem, obremenjevanje okolja s svetlobnim 

onesnaţevanjem, Ravnanje z odpadki ter Vode. 

16.4.1 STRATEŠKI DEL OPN 

Med cilji prostorskega razvoja (6. člen) se na privlačnost okolja za bivanje ter varno bivalno okolje nanašajo: 

 Zagotavljanje prostorskih moţnosti za razvoj dejavnosti in bivanja na podlagi dejanskih potreb in 

razvojnih teţenj v prostoru.  

 Zagotavljanje zadostnih količin stanovanj znotraj naselij. 

 Zagotavljanje kvalitete bivanja v naseljih z ustrezno infrastrukturno opremljenostjo, z dostopnostjo do 

druţbene infrastrukture, storitvenih dejavnosti in delovnih mest. 

 Zagotavljanje zadostnih elementov zelenega sistema (parkovnih površin, igrišč…) znotraj naselij s 

poudarkom na naselju Cerkno. 

 Spodbujanje energetsko varčne in potresno varne gradnje.  

 Zagotavljanje uravnoteţenega obsega nove stanovanjske gradnje s potrebami druţbenih, oskrbnih 

in storitvenih dejavnosti. 

 Izboljšanje urbane podobe naselij s primernimi urbanistično-arhitekturnimi rešitvami.  

 Zavarovanje interesov občine predvsem za zagotavljanje zemljišč za druţbeno infrastrukturo, javno 

dobro in za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, in sicer s podrobnim prostorskim načrtovanjem 

in ukrepi aktivne zemljiške politike. 

 Zagotavljanje delovnih mest za visoko izobraţen kader. 

 Določanje prostorskih pogojev za dostopnost javnega cestnega omreţja in ustrezno komunalno 

opremljenost celotnega območja občine. 
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 Ureditev nove glavne prometne povezave z Gorenjsko.  

 Vzpostavljanje varnih javnih kolesarskih poti predvsem z namenom povezave naselja Cerkno z 

okoliškimi naselji. 

 Reševanje problematike zadostnih količin pitne vode na vododeficitarnih območjih Saniranje in 

prevzem v upravljanje čim več vodovodnih sistemov v občini kot del lokalne gospodarske javne 

infrastrukture. 

 Zagotavljanje ustreznega prostorskega razvoja na vodovarstvenih območjih.. 

 Nadgrajevanje kanalizacijskih sistemov na celotnem območju občine in opremljanje vseh večjih 

naselij s čistilnimi napravami. 

 Zagotavljanje kvalitetne telekomunikacijske infrastrukture na celotnem območju občine. 

Prioriteni cilji občine pa so: 

 Opremljanje naselij z oskrbnimi dejavnostmi s poudarkom na trgovskih dejavnostih v naselju Cerkno.  

 Opremljanje naselij – predvsem naselja Cerkno – z druţbeno infrastrukturo. Prednostno se v naselju 

Cerkno ureja problematika doma starejših občanov, večnamenske športne dvorane ter 

nizkoenergetskega vrtca. 

Poleg tega so pogoji za izboljšanje pogojev za bivanje podani tudi v okviru zasnove prometne infrastrukture, 

zasnove gospodarske javne infrastrukture, usmeritev za razvoj naselij in prenovo, usmeritev za varstvo pred 

narvnimi in drugimi nesrečami … 

16.4.2 IZVEDBENI DEL OPN 

V izvedbenem delu OPN so vsebine so vsebine, ki se nanašajo na privlačnost okolja za bivanje in varno 

bivalno okolje povzete v poglavjih III.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo ter III.2.9. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja narave, 

varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstva prednaravnimi in drugimi nesrečami. 

16.5 VPLIVI NA BIVALNO OKOLJE TER NJIHOVO VREDNOTENJE 

Kvaliteto bivalnega okolja največkrat izraţamo skozi čisto in zdravo okolje ter skozi privlačnost okolja za 

bivanje, ki pa je povezana z dostopnostjo do javne gospodarske infrastrukture, druţbene infrastrukture ter 

oskrbnih in storitvenih dejavnosti, varnostjo območja za bivanje, dostopnostjo do zelenih in rekreacijskih 

površin ter kvaliteto vidnega okolja. 

Bivanjsko okolje je treba v primeru razvoja poselitve na področju bivanja obravnavati z dveh zornih kotov in 

sicer: 

 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj načrtovanih območij stanovanj ter 

 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj obstoječih naselij, še posebej na območjih, kjer bo 

čutiti vpliv načrtovanih območij. 

Pri vrednotenju vplivov je treba poudariti, da se bodo območja širitev v naseljih Bukovo, Cerkno, Dolenji 

Novaki, Laznica, Otaleţ, Straţa, Planina pri Cerknem, Šebrelje, Lazec, Poče, Podlanišče, Police, Reka, 

Trebenče ter Zakriţ, ki predstavljajo tudi največje širitve naselij, urejala z OPPN, s čimer bodo zagotovljene 

tudi ustrezne: 

 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  

 rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,  

 rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,  
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 rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

poţarom in pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro. 

ČISTO IN ZDRAVO BIVALNO OKOLJE 

Na zdravje ljudi vpliva predvsem onesnaţenje zraka, obremenjenost s hrupom, obremenjenost okolja z  

elektromagnetnim sevanjem, obremenjevanje okolja z odpadki ter kvaliteta pitne vode. Vplivi na zrak, 

obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem,  obremenjenost okolja 

z odpadki ter kakovost voda, njihovo vrednotenje ter ocene vplivov so predstavljeni v poglavjih Zrak, 

Obremenjenost okolja s hrupom, Obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, Obremenjenost 

okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, Ravnanje z odpadki ter  Vode. 

PRIVLAČNOST OKOLJA ZA BIVANJE 

Na privlačnost okolja za bivanje poleg čistega in zdravega okolja vplivajo tudi opremljenost z javno 

gospodarsko infrastrukturo, opremljenost z druţbenimi, oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, varnost 

bivanja na območju ter obseg in razporeditev rekreacijskih ter drugih zelenih površin ter kvalitetno vidno 

okolje.  

Javna gospodarska infrastruktura 

Vsebine oskrbe s pitno vodo ter komunalne opremljenosti so obravnavane v poglavju Vode. Zaradi izgradnje 

kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v vseh večjih naseljih se bo kakovost voda kljub povečanim 

količinam odpadnih voda izboljšala. Izboljšala se bo tudi oskrba s pitno vodo.  

Vsa nova stavbna zemljišča oziroma nezazidana stavbna zemljišča imajo zagotovljen dostop do cestnega 

omreţja. Za večja območja širitev se cestno omreţje načrtuje v sklopu podrobnejših OPPN.  

Druţbena infrastruktura ter oskrbne in storitvene dejavnosti 

Prostorske moţnosti za razvoj druţbene infrastrukture in storitvenih dejavnosti so z OPN dane na območjih 

centralnih dejavnosti, območjih gospodarskih con ter posebnih območjih. Taka območja so načrtovana 

predvsem v centralnih naseljih. V ostalih naseljih, predvsem podeţelskih, pa je umeščanje manj 

obremenjujočih trgovskih, storitvenih in obrtnih dejavnosti ter manjših proizvodnih obratov, dovoljeno znotraj 

površin podeţelskih naselij ţe z določbami strateškega dela OPN. 

V prostorskih izvedbenih pogojih so tudi na območjih stanovanj dopustne določene dejavnosti, s čimer je 

omogočeno zagotavljanje prostorskih moţnosti za razvoj druţbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti tudi na 

teh območjih, vendar so velikostno omejene. 

Z OPN so tako podani pogoji, da se opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi lahko izboljša. 

Zelene in rekreacijske površine 

V strateškem delu OPN je določeno, da je treba znotraj naselij zagotavljati uravnoteţeno razmerje med 

grajenimi in zelenimi površinami. V prostorsko izvedbenih pogojih so v ta namen določeni faktorji zelenih 

površin, faktorji zazidanosti, faktorji izrabe ter faktorji odprtih javnih površin. Na celotnem območju občine, ne 

glede na namensko rabo, je z Odlokom o OPN dovoljeno urejanje in vzdrţevanje odprtih zelenih površin in 

drugih javnih in skupnih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce, gradnja in 

postavitev urbane opreme, otroških igrišč). 

Z upoštevanjem določb Odloka o OPN se bivalno okolje v tem segmentu ne bo bistveno spremenilo. Z OPN 

pa so podani pogoji, da se stanje lahko tudi izboljša. 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  288/319 

 

Vidne kakovosti okolja 

Vidne kakovosti okolja so obravnavane v poglavju Krajina in vidne kakovosti okolja. S prostorskimi 

izvedbenimi pogoji je zagotovljeno, da se novi objekti gradijo oziroma obstoječi obnavljajo v skladu z 

arhitekturnimi in krajinskimi značilnostmi območja. 

VARNO BIVALNO OKOLJE 

Prometna varnost 

V skladu z Odlokom o OPN naj bi se ob vseh lokalnih cestah zagotavljali pločniki. Prednostno naj bi se 

gradili pločniki ob javnih cestah, ki vodijo do objektov javne druţbene infrastrukture, prioritetno do šol in 

vrtcev. 

Poţarna varnost 

Za zagotavljanje poţarne varnosti je z  Odlokom o OPN določeno, da je pri gradnjah objektov in pri urejanju 

prostora treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred poţarom ter da 

je treba zagotoviti: 

 odmike med objekti oziroma poţarno ločitev objektov, 

 prometne/manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila, 

 vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, 

 bazene ali druge ureditve, ki na območjih brez hidratnega omreţja zagotavljajo poţarno varnost, 

 dovoz do vodotokov, hidrantov in poţarnih bazenov,  

 dostope intervencijskim vozilom (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 

m). 

Ob upoštevanju določb Odloka o OPN razvoj poselitve na področju bivanja ne bo imel bistvenih vplivov na 

poţarno varnost.  

Potresna varnost 

Z Odlokom o OPN je določeno, da morajo biti objekti na območju celotne občine protipotresno grajeni v 

skladu s cono potresne ogroţenosti. 

Ob upoštevanju določb Odloka o OPN gradnja stanovanjskih objektov ne bo imela bistvenih vplivov na 

potresno ogroţenost.  

Poplavna varnost 

Varstvo pred poplavami je obravnavano v poglavji Vode. 

16.6 SKLEPNA OCENA VPLIVOV OPN NA BIVALNO OKOLJE 

Pri bivalnem okolju so povzete ocene vplivov na privlačnost okolja za bivanje. Ocene vplivov na čisto in 

zdravo bivalno okolje so povzete pri ocenah vplivov na zrak, obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost 

okolja z elektromagnetnim sevanjem, obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, ravnanje z 

odpadki ter vode. 

Vpliv OPN na privlačnost okolja za bivanje ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepv. 

Kakovost bivalnega okolja se v segmentu čistega, zdravega in varnega bivalnega okolja ne bo bistveno 

poslabšala. Vse dejavnosti, ki se načrtujejo z OPN, na privlačnst okolje vplivajo pozitivno, saj se bo z 

razvojem posameznih dejavnosti izboljšala opremljenost z javno gospodarsko infrastrukturo ter z druţbeno 
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javno infrastrukturo, zagotovljene so prostorske moţnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšala 

opremljenostjo z zelenimi in rekreacijskimi površinami oziroma njihova vključenost v naselje, izboljšale pa se 

bodo tudi vidne kakovosti okolja .  

Kumulativne vplive OPN ter DPN-jev za obvoznico naselja Cerkno ter povezave proti Gorenjski na bivalno 

okolje ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Zdravje ljudi 

Ocene vplivov na zrak, obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost okolja z elektromagnetnim 

sevanjem, obremenjenost okolja z odpadki, kakovost voda in poplavna varnost, so predstavljene v poglavjih 

Zrak, Obremenjenost okolja s hrupom, Obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, Obremenjenost 

okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, Ravnanje z odpadki ter  Vode. 

Neposredni, trajni in daljinski vpliv OPN na zrak ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov. Prostorski razvoj v občini Cerkno na kakovost zraka in podnebne 

spremembe ne bo vplival bistveno, emisije snovi v zrak se ne bodo bistveno povečale ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. Kumulativne vplive OPN na zrak ocenjujemo z oceno B – vpliv ni bistven. 

Vpliv območij na obremenjenost okolja s hrupom ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov. Obremenjenost okolja s hrupom se ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

ne bo bistveno povečala. Kumulativnih vplivov na obremenjevanja okolja ne pričakujemo, zato jih 

ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

Vpliv OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ocenjujemo z oceno C - vpliv je 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Kumulativnih in daljinskih vplivov OPN na 

obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem ne pričakujemo, zato jih ocenjujemo z oceno A – ni 

vpliva. 

Kumulativen vpliv OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Ob upoštevanju določb Odloka o OPN ter 

rekonstrukciji obstoječe javne razsvetljave se obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem se ne bo 

bistveno povečala. 

Neposreden, trajen, daljinski in kumulativen vpliv OPN na ravnanje z odpadki ocenjujemo z oceno B – 

vpliv je nebistven. Količine odpadkov se bodo nekoliko povečale, vendar je zagotovljen sistem zbiranja 

ločenih frakcij odpadkov, zagotovljeno je ustrezno končno odlaganje in ravnanje z odpadki. 

Vpliv OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.  

Kumulativne vplive OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. 

Privlačnost okolja za bivanje 

Vse vplive razvoja poselitve na privlačnost okolja za bivanje ocenjujemo kot A – ni vpliva oziroma je 

pozitiven. Z izvedbo obravnavanega načrta se bo izboljšala opremljenost z javno gospodarsko 

infrastrukturo, varnost območja ter opremljenostjo z zelenimi in rekreacijskimi površinami oziroma njihovo 

vključenost v naselje, izboljšale pa se bodo tudi vidne kakovosti okolja. 

Varnost območja za bivanje 

Vse vplive razvoja poselitve na varnost okolja za bivanje ocenjujemo kot C – ni vpliva oziroma je pozitiven. 

Z izvebo obravnavanega načrta se bo izboljšala prometna in potresna varnost, z OPN pa se poplavna 

varnost zaradi omilitvenih ukrepov ne bo bistveno poslabšala. 
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16.6.1 OMILITVENI UKREPI 

Omilitveni ukrepi so podani v poglavjih Zrak, Obremenjenost okolja s hrupom, Obremenjenost okolja za 

elektromagnetnim sevanjem, Obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem in Vode. 

16.7 SPREMLJANJE STANJA 

Spremljanje stanja za bivalne kakovosti je vključeno v poglavjih spremljanja stanja za zrak, obremenjenost 

okolja s hrupom, obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, obremenjenost okolja s svetlobnim 

onesnaţevanjem, ravnanje z odpadki ter vode. 
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17. VARIANTNE REŠITVE 

Kot variantne rešitve so znotraj OPN podane edino lokacije za vzpostaviteh heliporta. Lokacija PL-04 PH v 

osnutku OPN še ni bila opredeljena, v obravnavo v okoljskem poročilu je bila vključena na pobudo občine. 

Območje CE-01 PH pa je bilo na podlagi smernic (kmetijstvo, narava) v dopolnjenem osnutku nekoliko 

zmanjšano. 

CE-01 PH 

 

PL-04 PH 

 

 

V okviru priprave okoljskega poročila je bilo ugotovljeno, da bi heliport lahko vplival na obremenjevanje 

okolja s hrupom, na kmetijska zemljišča ter naravo. Pri odločitvi o ustreznejši lokaciji je potrebno upoštevati 

tudi vplive na druge segmente okolja. Heliport se vzpostavlja z namenom reševanja, kar pomeni, da je pri 

izbiri lokacije pomembna je predvsem prometna dostopnost. 

Z vidika varstva pred hrupom je boljša lokacija PL-04 PH, ker se ne nahaja ob območjih stanovanj oziroma 

drugih območij, kjer je potrebno zagotavljati povečano varstvo pred hrupom. Edino tako območje v bliţini je 

območje razpršene poselitve A 238. Območje CE-01 PH se nahaja neposredno ob CE-02 SK, CE-03 SS, 

CE-04 SK  ter CE-74 SS. Pristajanje in vzletanje helikopterjev povzroča velik hrup, vendar to ni stalna 

dejavnost. Izvaja se le občasno, kar ne povzroča prekomernih vplivov na zdravje ljudi. Vseeno pa je treba 

zagotoviti, da se pristajalna površina uredi čim dlje od stanovanjskih hiš.  

Območje CE-01 PH je v celoti načrtovano na prvem kmetijskem zemljišču, ki pa ima po opredelitvi talnega 

števila srednji pridelovalni potencial. Prevladujoča dejanska raba so trajni travniki. Širitev je načrtovana tako, 
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da se funkcionalno povezuje z obstoječim območjem stavbnih zemljišč, s čimer ne posega v sklenjena 

kmetijska zemljišča in ne ovira oziroma slabša pogojev za obdelavo ostalih kmetijskih zemljišč.  

Enota PL-04 PH se skoraj v celoti nahaja na prvih kmetijskih zemljiščih, kjer so prevladujoča raba trajni 

travniki. Talno število določa površine z visokim pridelovalnim potencialom. Širitev se nahaja ob cesti Cerkno 

- Dolenji Novaki, sicer pa je sredi območja sklenjenih kmetijskih zemljišč.   

Ustreznejša varianta za območje helioporta je enota CE-01 PH, ki povzroča manjše posege na segment tla 

in kmetijska zemljišča. 

Predlagano območje PL-04 PH leţi na intenzivno gojenih travnikih, CE-01 PH pa na varovanem HT 38.22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ki pa je v slabšem stanju. Vendar je CE-

01 PH zaradi bliţine Cerknemu bolj ugodna varianta, vpliv na varovane travnike pa ne bo bistven, saj jih je 

dovolj v okolici, prav tako pa se pri rabi površine kot helioport travniške površine ohranja. Zaradi netopirjev je 

potrebno ohranjati mejice na vzhodnem delu parcele.  

Enota PL-04 PH, ki je predvidena za helioport, posega v območje 20 kV nadzemnega elektrovoda. Glede 

elektromagnetnega sevanja to ne predstavlja konflikta, problem predstavlja tehnična izvedba. Zaradi tega je 

ustreznejša enota za helioport CE-01 PH. V nasprotnem primeru bi bilo treba daljnovod v enoti PL-04 PH 

izvesti podzemno. 

Glede na navedeno ugotavljamo, da je ustreznejša varianta za heliport območje CE-01 PH. Enota PL-

04 PH naj se umakne iz OPN. 
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18. POVZETEK OKOLJSKEGA POROČILA 

Občina Cerkno pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN), za katerega je Ministrstvo za okolje in prostor dne 

8. 09. 2008  izdalo Odločbo o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Vzrok za potrebo 

izvedbe CPVO so sledeči večji posegi, ki so načrtovani z OPN: 

 načrtovana območja turistično-namestitvenih dejavnosti v skupni velikosti 34,2 ha, 

 območja športnih površin (smučarske proge in smučarska infrastruktura) v skupni velikosti 40,5 ha, 

 severna obvoznica (regionalna cesta) z dolţino cca 5 km in  

 območje vodne akumulacije namenjene umetnemu zasneţevanju v naselju Gorenji Novaki. 

Po določilu 10. e poglavja »Infrastrukturni posegi - ceste« iz Priloge II uredbe, je za poseg za gradnjo 

regionalne ceste I., II. in III. Reda dolţine 5 km, treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 

51. člena ZVO.  

Po določilu 12. poglavja »Turizem in prosti čas« iz Priloge II Uredbe o vrsti posegov v okolje, za katere je 

treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09), je za počitniško vas zunaj območja 

naselja, ki ima 250 leţišč oz. 125 leţišč, če gre za varovano območje, za smučarsko progo v velikosti 5 ha, 

če se spreminja morfologija tal smučišča, če gre za varovano območje ter za umetno zasneţevanje in 

dosneţevanje površine 10 ha, če gre za varovano območje, treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Celovito presojo za vplivov na okolje je treba izvesti tudi za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na 

zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po 

sebi ali v povezavi z drugimi plani (101. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, 96/4 - ZON-UPB2). 

Načrtovane prostorske ureditve nahajajo v posebnih varstvenih območjih Natura 2000 ter na nekaterih 

zavarovanih območjih (naravnih spomenikih). 

Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica v svojem mnenju (št. 5-III-368/2-O-08 BFKB z dne 22.8. 

2008) ugotavlja, da glede na vrsto rabe, načrtovane z obravnavanim OPN znotraj varovanih območij ter 

glede na varstvene cilje in kvalifikacijske vrste, zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, lahko 

pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivajo na varovana območja. To je tudi vzrok za potrebo 

izvedbe postopka sprejemljivosti vplivov izvedba plana in posegov v naravo na varovana območja. 

Sestavni del postopka CPVO je tako tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja. 

Celovita presoja vplivov plana na okolje se izvede na podlagi okoljskega poročila. Okoljsko poročilo je 

strokovno gradivo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pričakovani vplivi izvedbe plana na okolje. 

Izdelovalec okoljskega poročila je LOCUS prostorske informacijske rešitve d. o. o. 

Metodologija izdelave okoljskega poročila ter postopek izvedbe celovite presoje vplivov na okolje sta 

določena z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005). 

Okoljsko poročilo je bilo izdelano na podlagi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine 

Cerkno, smernic nosilcev urejanja prostora, veljavnih planskih aktov občine Cerkno, terenskega ogleda, 

javno dostopnih baz podatkov, zakonskih izhodišč ter razpoloţljivih strokovnih podlag. V okviru okoljskega 

poročila so bili obravnavani vsi posegi oziroma prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje. 

Kot merila za vrednotenje vplivov posegov oziroma prostorskih ureditev na okolje so bile uporabljene 

usmeritve in ukrepi, ki jih za doseganje okoljskih ciljev plana za posamezno področje predvidevajo 

posamezni sektorski dokumenti in zakonodaja in jih je mogoče uresničevati s prostorskim načrtovanjem, še 
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posebej tistih, ki so navedeni v smernicah nosilcev urejanja prostora. Vrednotenje vplivov se je izvajalo 

preko za to določenih kazalcev. 

Sprejemljivost posegov oziroma prostorskih ureditev je opredeljena na osnovi vrednotenja vplivov v skladu s 

postavljenimi ocenami sprejemljivosti: 

 A: ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv, 

 B: vpliv je nebistven, 

 C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, 

 D: vpliv je bistven, 

 E: vpliv je uničujoč, 

 X: ugotavljanje vpliva ni moţno. 

V skladu u Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje izvedbe planov na okolje 

(Ur. l. RS, št. 73/05) je treba opredeliti tudi vrsto vpliva plana na okolje. Izvedba plana lahko ima na okolje 

neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive. 

Z okoljskim poročilom je bilo ugotovljeno, da je Občinski prostorski načrt občine Cerkno z vidika 

vplivov na okolje, ohranjanje narave, ohranjanje človekovega zdravja in kulturne dediščine 

sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih vplivov.  

Ocena vplivov izvedbe plana po segmentih okolja je povzeta v spodnji tabeli. 

segment okolja ocena vpliva 

zrak C 

obremenjenost okolja s hrupom C 

obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem C 

obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem C 

ravnanje z odpadki B 

tla in kmetijska zemljišča C 

gozd B 

vode C 

narava C 

kulturna dediščina C 

krajina in vidne kakovosti C 

bivalno okolje C 

SKUPNA OCENA C 

18.1 ZRAK 

Vpliv OPN na zrak ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.  

Prostorski razvoj v občini Cerkno bo na zrak vplival predvsem z emisijami zaradi ogrevanja ter proizvodnih 

procesov.  S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi, s čimer se bo povečalo onesnaţevanje z 

izpušnimi plini.  

Zlasti hlevi in silosi, ki jih je moţno postavljati na območjih razpršene poselitve, na površinah podeţelskih 

naselij ter površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo, so lahko veliki onesnaţevalci zraka s smradom. 

Onesnaţevanje zraka s smradom je moteče predvsem, če se pojavlja v bliţini območij stanovanj oziroma 

območij, kjer se zadrţuje večje število ljudi.  

Ogrevanje 

V občini ni plinovodnega omreţja in tudi ni načrtovano. V občini ni obstoječih sistemov daljinskega 

ogrevanja. Za ogrevanje šolskega kompleksa se predvideva izgradnja kotlovnice na biomaso.  

Obstoječe stavbe kakor tudi nove se bodo še naprej ogrevale iz individualnih kurišč. Trenutno se za 

ogrevanje stanovanjskih objektov uporablja predvsem kurilno olje.  
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Emisije v zrak se bodo zaradi novogradenj v zrak povečale, vendar ob energetsko varčni gradnji, ki bo 

zmanjševala potrebe po ogrevanju oziroma hlajenju ter ob uporabi obnovljivih virov energije, le te ne bodo 

bistvene. Spodbujanje energetsko varčne gradnje je eden izmed ciljev prostorskega razvoja občine, 

obnovljivi viri energije, pa so v zasnovi energetske infrastrukture opredeljeni kot glavni viri energije v občini.  

V energetski bilanci občine je predvsem za ogrevanje individualnih stanovanjskih objektov, treba povečati 

uporabo biomase. Povečati je potrebno predvsem učinkovitost proizvodnje toplote iz biomase, predvsem z 

zamenjavo zastarelih lesnih kotlov v individualnih hišah s tehnološko izpopolnjenimi.  

Potencial za zmanjšanje porabe energije pa se kaţe tudi v energetski sanaciji obstoječih stavb, zato 

predlagamo, da se le ta doda med cilje prostorskega razvoja občine. Poudarek naj bo na javnih stavbah. 

Ugotovimo lahko, da se bodo emisije zaradi ogrevanja zaradi razvoja stanovanjske gradnje sicer nekoliko 

povečale, vendar ob upoštevanju strateških usmeritev občine ne bistveno. Njihov prispevk k obstoječim 

emisijam ne bo povzročal bistvenih sprememb, še posebej ob dejstvu, da so obstoječe emisije škodljivih 

snovi v zrak relativno nizke. 

Promet 

S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi, s čimer se bo povečalo onesnaţevanje z izpušnimi 

plini. Vse širitve stavbnih zemljišč so načrtovane v neposredni bliţini obstoječih naselij, večinoma v oskrbnih 

centrih oziroma v njihovi bliţini, tako da so oskrbne dejavnosti dostopne peš, občina pa načrtuje tudi 

povezovalne kolesarske poti. Poselitev zato ne bo generirala bistvenega povečanja prometa oziroma 

prometnih tokov in s tem povečanja emisij v zrak zaradi prometa.  

Zaradi širitve območij proizvodnih dejavnosti pa lahko pričakujemo tudi povečanje tovornega prometa. Glede 

na trenutno gostoto tovornega prometa v občini, ni pričakovati, da bi se količina tovornega prometa povečala 

do te mere, da bi bistveno vplivala na kakovost zraka.  

Izgradnja obvoznice naselja Cerkno, ki je načrtovana s strateškim delom OPN, pa bo pozitivno vplivala na 

kvaliteto zraka v naselju, saj se bo tranzitni promet iz centra naselja umaknil na njegov rob.  

Proizvodni procesi 

Širitev gospodarskih oziroma industrijskih con bo omogočala razvoj dejavnosti, ki lahko prestavljajo nov vir 

emisij. Emisije iz proizvodnih procesov morajo biti sicer skladne z zakonodajo s področja varstva zraka. kljub 

temu pa lahko v primeru, da se razvoj proizvodnih dejavnosti predvideva v neposredni bliţini stanovanjskih 

območij, predstavljajo vir poslabšanja bivalnih kakovosti, v najslabšem primeru tudi vir neugodnega 

zdravstvenega stanja prebivalcev na območju. 

Širitve območij proizvodnih dejavnosti oziroma nezazidana zemljišča znotraj obstoječih območij proizvodnih 

dejavnosti, ki se nahajajo v neposredni bliţini stanovanjskih območij oziroma območij, kjer se lahko zadrţuje 

večje število ljudi (šole, športne površine ter ostala druţbena infrastruktura, površine namenjene turizmu, …), 

bi lahko bile zaradi povečanih emisij v zrak konfliktne z njimi. V neposredni bliţini takih območij se pojavljajo 

območja proizvodnih dejavnosti.  

Vir povečanih emisij, ki bi lahko negativno vplivale na kakovost zraka sosednjih stanovanjskih območij, je 

največkrat tovorni promet ter emisije zaradi proizvodnih procesov. Zato je na območjih, ki mejijo na območja 

stanovanj, potrebno zagotoviti zelene zaščitne pasove in zagotoviti, da se tovorni promet usmerja na 

območja, ki so kolikor je najbolj mogoče oddaljena od območij stanovanj. Manipulacijske površine, kjer se 

izvaja tovorni promet morajo biti tlakovane. 

Najbolj problematičen stik gospodarskih con s stanovanjskimi območji predstavlja stik CE-47 IG 

(nepozidano), CE-49 IG (obstoječa gospodarska cona) ter CE-59 IG (nepozidano) z obstoječima območjema 

površin podeţelskega naselja CE-48 SK ter CE-44 SK. Za območje enot CE-44 SK, CE-48 SK, CE-47 IG ter 
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CE-59 IG je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, 

Ur. l. RS 86/09. V območjih CE-48 SK ter CE-44 SK so s tem odlokom dovoljene rekonstrukcije ter redna 

vzdrţevalna dela na obstoječih objektih, spremembe namembnosti objektov pa so moţne samo za poslovno 

in skladiščno dejavnost, kar dejansko pomeni dolgoročno prestrukturiranje teh območij v območja z 

namensko rabo IG. 

Konflikte, predvsem zaradi smradu iz kmetijske proizvodnje, pa lahko pričakujemo tudi v primeru enot RE-06 

IK (obstoječe površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo) ter širitvami v območju razpršene poselitve A 142. 

Na območju širitev razpršene poselitve je predvidena gradnja 4 počitniških hiš. Zaradi izvajanje kmetijske 

dejavnosti bi lahko prišlo do konfliktov z načrtovano dejavnostjo, predvsem zaradi smradu. Predlagamo, da 

se širitve območja razpršene poselitve v enoti A 142 vrnejo v primarno rabo (na sliki označeno z rdečo). 

Kljub temu, da gre za obstoječo gospodarsko cono, je umestitev lesne industrije Celes v centru naselja 

Cerkno neustrezna. Zrak onesnaţuje predvsem s prašnimi delci ter izpušnimi plini zaradi tovornega prometa. 

Industrijo bi bilo potrebno umakniti iz centra naselja. Območje naj se ureja z OPPN, sv okviru katerega se 

zagotovi, da se območje prestrukturira v območje z bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi.  

Neposredno ob območjih stanovanj se pojavlja tudi območje »Stara ETA« (CE-07 IG). Na območju delujejo 

orodjarna, skladišče in podobne dejavnosti, tako da s sosednjimi obstoječimi stanovanjskimi območji (CE-06 

SS in CE-08 SSe), obstoječim zdravstvenim domom (CE-14 CDz) ter načrtovanim domom za starejše 

občane (CE-09 SB) z vidika onesnaţevanja zraka ne predstavljaja konfliktov. 

Ob območjih stanovanj se pojavlja tudi delno nepozidana gospodarska cona s predvideno širitvijo v naselju 

Planina pri Cerknem (PC-04 IG). Gospodarska cona je namenjena razvoju storitvenih in obrtnih dejavnosti, 

delno tudi turistični ponudbi (wellnes). Z vidika varstva pred onesnaţenjem zraka območji nista konfliktni. 

Ob predlaganih popravkih namenske rabe prostora, ob upoštevanju določb Odloka o OPN ter ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov, vplivi razvoja proizvodnih dejavnosti na zrak ne bodo bistveni. 

Kumulativne vplive OPN na zrak ocenjujemo z oceno B – vpliv ni bistven. 

Kumulativni vpliv na zrak povzročajo OPN  ter DPN – ji za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti 

Gorenjski. Prometni tokovi se bodo zaradi prostorskega razvoja občine povečali, vendar ne do takšne mere, 

da bi povzročali bistveno povečanje onesnaţevanja zraka. Povečanja prometa izključno zaradi načrtovanih 

cest ne pričakujemo. Prispevk k obstoječim emisijam ne bo povzročal bistvenih sprememb, še posebej ob 

dejstvu, da so obstoječe emisije škodljivih snovi v zrak relativno nizke.   

18.2 OBREMENJENOST OKOLJA S HRUPOM 

Vpliv OPN na obremenjenost okolja s hrupom ocenjujemo z oceno C - vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov.  

Na obremenjevanje okolja s hrupom v občini Cerkno bo vplivalo predvsem povečanje prometa zaradi 

povečanega števila prebivalcev zaradi širitev območij stanovanj, povečanega števila turistov zaradi razvoja 

turističnih območij ter povečanje tovornega prometa zaradi razvoja območij proizvodnih dejavnosti. Na 

povečano obremenjenost s hrupom pa lahko vplivajo tudi proizvodni procesi.   

Promet 

S širitvijo naselij se bodo povečali tudi prometni tokovi. Promet se bo povečal predvsem zaradi razvoja 

območij proizvodnih dejavnosti. Povečal se bo tako tovorni promet, kakor tudi osebni promet zaradi prevoza 

zaposlenih. Promet se bo povečal tudi zaradi priseljevanja, zaradi razvoja turistične infrastrukture, kakor tudi 

zaradi povečevanja mobilnosti prebivalstva.  
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Širitve območij stanovanj oziroma nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji se ob 

najbolj prometnih cestah pojavljajo v naseljih Cerkno, Planina pri Cerknem, Čeplez, Podlanišče, Reka in 

Straţa.  

Skozi naselje Cerkno potekajo ceste R1 Ţelin – Cerkno, RT Cerkno – Novaki ter R1 Sovodenj – Cerkno. 

Problem poteka glavne prometnice skozi naselje bo rešen z načrtovano obvoznico. Obvoznica bo 

umaknjena na jugovzhodni rob naselja. Natančna trasa še ni znana, verjetno pa bo vplivala na 

obremenjenost okolja s hrupom v enotah CE-32 SK, CE-19 SSe ter CE-21 BD (znotraj te enote je 

predvidena tudi gradnja stanovanj). Dolţina drţavne ceste skozi naselje se bo kljub temu zmanjšala (za 1 

km), posledično se bo zmanjšalo tudi število s hrupom obremenjenih prebivalcev zaradi prometa. V okviru 

DPN, s katerim se bo načrtovala obvoznica, pa je treba zagotoviti ustrezen nivo hrupa za prej našteta 

območja. 

Ob cesti R1 Ţelin – Cerkno je načrtovano tudi območje CE-51 SSe. Ob cesti G2 Dolenja Trebuša – Ţelin sta 

načrtovani dve novi območji stanovanj in sicer RE-05 SS ter ST-01 SK. Obe območji se bosta načrtovali z 

OPPN. Ob cesti R1 Sovodenj – Cerkno so načrtovane širitve območij stanovanj v enotah CE-33 SK, CE-36 

SSe, PC-09 SS, PC-01 SS, PC-02 SS, PC-03 SS, ČP-03 SS ter PD-02 SK. Skupno to predstavlja novih 1,5 

km odsekov drţavnih cest skozi naselja. 

Kljub temu, da so to najbolj obremenjene ceste v občini, obremenitve niso takšne, da se ustreznim z 

načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi ne bi dalo zagotoviti ustreznega nivoja hrupa 

za predvidena območja.  

Vir hrupa predstavljajo tudi prevozna sredstva v letalskem prometu. V občini je heliport začasno vzpostavljen 

v enoti CE-45 BD (do izgradnje načrtovanega nakupovalnega centra). Kot alternativni lokaciji sta določeni 

območji v Cerknem (CE-01 PH) ter Poljanah (PL-04 PH).  

Na območju helioporta se ob njegovi uporabi pričakuje povečan hrup. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) je po 31.12. 2009 za helikoptersko vzletišče potrebno 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Uredba tudi določa, da mora upravljavec hrupa v primeru 

helikopterskega vzletišča zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditve 

zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 

Z vidika varstva pred hrupom je boljša lokacija PL-04 PH, ker se ne nahaja neposredno ob območjih 

stanovanj (je pa v bliţini območij razpršene poselitve A 238). Območje CE-01 PH se nahaja neposredno ob 

CE-02 SK (obstoječe), CE-03 SS  (nezazidana stavbna zemljišča in širitev stavbnih zemljišč, OPPN), CE-04 

SK (obstoječe) ter CE-74 SS (obstoječe). Pristajanje in vzletanje helikopterjev povzroča velik hrup, vendar to 

ni stalna dejavnost. Izvaja se le občasno, kar ne povzroča prekomernih vplivov na zdravje ljudi. Vseeno pa je 

treba zagotoviti, da se pristajalna površina uredi čim dlje od stanovanjskih hiš. Pri odločitvi o ustreznejši 

lokaciji je potrebno upoštevati tudi vplive na druge segmente okolja. Heliport se vzpostavlja z namenom 

reševanja, kar pomeni, da je pri izbiri lokacije pomembna je predvsem prometna dostopnost. 

Proizvodni procesi 

Hrup iz območij proizvodnih dejavnosti lahko povzroča konflikte s stanovanjskimi območji oziroma območji, 

kjer se lahko zadrţuje večje število ljudi (šole, športne površine ter ostala druţbena infrastruktura, površine 

namenjene turizmu, …). Konfilktna območja so podrobneje predstavljena ţe v poglavju 5. Zrak in podnebne 

spremembe. 

V veliki večini primerov, kjer se območja stanovanj oziroma območij, kjer se zadrţuje večje število ljudi stika 

z območji proizvodnih dejavnosti, gre za obstoječa območja, tako enih kot drugih. Varstvo pred prekomernim 

obremenjevanjem s hrupom v teh območjih se lahko zagotavlja s protihrupnimi ukrepi, sprememba 

namenske rabe območij je kratkoročno nesprejemljiva/neizvedljiva.  
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Kljub temu, da gre za obstoječo gospodarsko cono, je umestitev lesne industrije Celes v centru naselja 

Cerkno neustrezna. Nahaja se med stanovanjskimi območji in posebnimi območji, namenjenimi turizmu. 

Industrijo bi bilo potrebno umakniti iz centra naselja. Območje naj se ureja z OPPN, v okviru katerega se 

zagotovi, da se območje prestrukturira v območje z bivalnim okoljem nekonfliktnimi dejavnostmi. V tem 

primeru tudi ne bo konfliktov z načrtovano stanovanjsko gradnjo v CE-16 SSs. 

Načrtovana oziroma nepozidana območja proizvodnih dejavnosti, ki bi lahko povzročala prekomerno 

obremenjevanje okolja s hrupom so območja CE-47 IG  ter CE-59 IG. Njihov vpliv bi bilo čutiti predvsem v 

enotah CE-48 SK ter CE-44 SK. Za območje enot CE-44 SK, CE-48 SK, CE-47 IG ter CE-59 IG je sprejet 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09. Za 

območji CE-48 SK ter CE-44 SK so s tem odlokom dovoljene le rekonstrukcije ter redna vzdrţevalna dela na 

obstoječih objektih, spremembe namembnosti objektov pa so moţne samo za poslovno in skladiščno 

dejavnost, kar dejansko pomeni dolgoročno prestrukturiranje teh območij v območja z namensko rabo IG. 

Neposredno ob območjih stanovanj se pojavlja tudi območje »Stara ETA« (CE-07 IG). Na območju delujejo 

orodjarna, skladišče ter podobne dejavnosti, tako da s sosednjimi obstoječimi stanovanjskimi območji (CE-

06 SS in CE-08 SSe), obstoječim zdravstvenim domom (CE-14 CDz) ter načrtovanim domom za starejše 

občane (CE-09 SB) z vidika obremenjevanja s hrupom ne predstavljaja konfliktov. Vseeno pa je potrebno na 

stičnem območju med območjem proizvodnih dejavnosti ter načtovanim domom za starejše občane 

zagotoviti zeleni zaščitni pas. 

Ob območjih stanovanj se pojavlja tudi delno nepozidana gospodarska cona s predvideno širitvijo v naselju 

Planina pri Cerknem (PC-04 IG). Gospodarska cona je namenjena razvoju storitvenih in obrtnih dejavnosti, 

delno tudi turistični ponudbi (wellnes). Z vidika obremenjevanja s hrupom območji nista konfliktni. 

Kumulativni vpliv OPN  ter DPN – jev za obvoznico naselja Cerkno in povezavo proti Gorenjski ocenjujemo 

z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Prometni tokovi se bodo zaradi 

prostorskega razvoja občine povečali, vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne do takšne mere, da bi 

povzročali bistveno povečanje obremanjevanje okolja s hrupom.   

18.3 OBREMENJENOST OKOLJA Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM 

Vpliv OPN na obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem ocenjujemo z oceno C - vpliv je 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Z vidika varstva pred elektromagnetnim sevanjem so v občini Cerkno pomembni predvsem potencialni 

konflikti med območji stanovanj, območji razpršene poselitve, območji centralnih dejavnosti, posebnih 

območij ter območji zelenih površin ter varovalnimi pasovi 110 kV daljnovodov. Novi 35 kV in 110 kv 

daljnovodi v občini niso načrtovani. Čez ozemlje občine pa je predviden potek trase 2x400 kV daljnovoda 

Okroglo – Udine. Trasa je trenutno predstavljena v treh variantah in je prikazana le v strateškem delu OPN. 

Trasa bo presojana v posebnem postoku v okviru priprave DPN.  

Ugotovljeno je bilo, da nobeno izmed območji stanovanj, območji centralnih dejavnosti ter območji zelenih 

površin ne posega v varovalni pas 110 kv daljnovoda. 

V varovalni pas 110 kv daljnovoda pa posegajo manjša območja obstoječih površin razpršene poselitve in 

sicer v enotah A 36, A 62, A 86, A 230, A 257 ter A 266. V enotah A 36, A 62, A 86 ter A 230 je še moţna 

dopolnilna gradnja. Zagotoviti je treba, da se v območjih, ki posegajo v varovalni pas 110kV daljnovoda, ne 

bodo gradili stanovanjski objekti. 

V posameznih naseljih pa segajo v območja pasov distribucijskega 20 kV elektroenergetskega omreţja. 

Kljub temu, da elektromagnetno sevanje 20 kV daljnovodov načeloma ne presega dopustnih vrednosti za I. 

stopnjo varstva pred sevanjem, predlagamo, da se v območjih večjih širitev območij stanovanj, ki se bodo 

urejala z OPPN, daljnovodi, ki tečejo čez taka območja, izvedejo podzemno. Taka območja so CE-03 SSe, 
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CE-10 SK, BK-08 SS, PD-05 SS in ŠB-02 SS. Enako velja tudi za enoto OT-04 ZS, saj je enota namenjena 

otroškemu igrišču ter za enoto DN-11 BT, ki je namenjeno širitvi turistične kmetije. 

Kumulativnih vplivov OPN na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem ne pričakujemo zato 

jih ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

18.4 OBREMENJENOST OKOLJA S SVETLOBNIM ONESNAŢEVANJEM 

Kumulativen vpliv OPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem ocenjujemo z oceno C – 

vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Ob upoštevanju določb Odloka o OPN ter 

rekonstrukciji obstoječe javne razsvetljave se obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaţevanjem se ne bo 

bistveno povečala. 

Svetlobno onesnaţevanje ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št. 

81/2007, 109/2007). Uredba določa tudi vire svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaţevanje v okolju. Med 

viri svetlobnega onesnaţevanja, ki so lahko posledica prostorskega razvoja se pojavljajo predvsem 

razsvetljava prometnic, parkirišč, javnih površin, površin in objektov za turizem, šport, rekreacijo in prosti 

čas, površin in objektov za izvajanje proizvodnih dejavnosti, stavb, objektov kulturne dediščine ter objektov 

za oglaševanje. 

Bistveni pokazatelj obremenjenostoi okolja s svetlobnim onesnaţevanjem je v skladu z Uredbo letna poraba 

elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinsk ih cest in 

razsvetljavo javnih površin, ki jih upravlja občina. Le ta ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 

Trenutna poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Cerkno (podatki so za leto 2008) znaša 

45,4 kW na prebivalca, kar minimalno presega ciljno vrednost. Z razvojem poselitve se bodo območja in 

število objektov, jih bo treba osvetljevati, povečali. Obstoječa javna razsvetljava je na območju občine 

Cerkno glede na novo Uredbo o svetlobnem onesnaţevanju v veliki meri neprimerna in nepravilno 

nameščena. Dobršen del svetilk še vedno povzroča sevanje svetilk nad vodoravnico. Še vedno so vgrajene 

nevarčne ţarnice.  

Prenova javne razsvetljave je bila deloma izvedena na območju naselja Cerkno, v skladu z Uredbo pa mora 

Občina Cerkno izvesti prenovo javne razsvetljave na celotnem območju občine. 

Glede na zahteve omenjene Uredbe in na finančno zmoţnost občine predlagamo, da se prenova 

razsvetljave izvede postopoma. Po 10. in 11. odstavku 28. člena obravnavane Uredbe mora Občina 

prilagoditi 25 % obstoječe razsvetljave cest in javnih površin do 31. decembra 2011 in 50% le te do leta 

2013. Časovni plan rekonstrukcije naj se postavi glede na zahteve Uredbe, zahtevnost rekonstrukcije, 

prihranek električne energije in višine investicije rekonstrukcije. 

18.5 RAVNANJE Z ODPADKI 

Vpliv OPN na ravnanje z odpadki ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven.  

Nastajali bodo preteţno komunalni odpadki, ki se bodo zbirali ločeno in s katerimi se bo ravnalo v skladu s 

predpisi. Zaradi odprtja novih gospodarskih con je moč pričakovati tudi dodatne količine industrijskih 

odpadkov, med katerimi bodo najverjetneje tudi nevarni odpadki. Vpliv na količino industrijskih odpadkov bo 

potrebno podrobneje preučiti v sklopu OPPN za posamezno območje. 

Glede na to, da je količina komunalnih odpadkov na prebivalca v občini Cerkno kar za tretjino manjša od 

povprečja za Slovenijo (Statistični letopis, 2008), sklepamo, da se količine komunalnih odpadkov v občini 

Cerkno tudi z načrtovanim prostorskim razvojem ne bodo povečale do te mere, da bi bile potrebne bistvene 

spremembe na področju ravnanja z odpadki. 
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Z mreţo ekoloških otokov se bo kljub povečanim količinam odpadkov izboljšalo stanje na področju ravnanja 

in zbiranja ločenih frakcij odpadkov, z zmanjšanjem količin odpadkov za deponiranje. 

Občina še nima popolnoma ustrezno organiziranega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, vendar z 

Odlokom o OPN predvideva širitev mreţe ekoloških otokov v skladu z zakonodajo. S strateškim delom OPN 

je načrtovana tudi izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in sicer pred naseljem Trebenče. 

Celoten sistem končnega odlaganja in ravnanja z odpadki prehaja na regionalno ravnanje z odpadki s 

Centrom za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Zaradi predvidenega končnega odlaganja komunalnih 

odpadkov v regionalnem centru, je potrebno obravnavati tudi daljinski vpliv, ki je v prvi vrsti povezan s 

količinami odloţenih odpadkov, posredno pa tudi z onesnaţevanjem zraka zaradi transporta odpadkov. 

Glede na to, da so količine proizvedenih odpadkov v občini Cerkno glede na povprečje v Sloveniji majhne, 

tudi daljinski vpliv zaradi transporta odpadkov ocenjujemo kot nebistven. 

Zaradi predvidenega izboljšanega sistema zbiranja odpadkov predvidevamo, da se nova neurejene 

odlagališča ne bodo pojavljala. 

Ob ustreznem ravnanju z odpadki na celotnem območju, ki ga pokriva Center za ravnanje z odpadki Nova 

Gorica, ocenjujemo kumulativne vplive in daljinski vpliv OPN na ravnanje z odpadki kot nebistvene, 

ocenjujemo jih z oceno B – vpliv je nebistven. 

Količina odpadkov se bo povečala. Na celotnem območju, ki ga bo pokrival predviden regionalni center za 

ravnanje z odpadki, se bo izboljšal sistem zbiranja ločenih frakcij odpadkov, deleţ ločeno zbranih odpadkov 

se bo povečal. Izboljšali se bodo pogoji za končno odlaganje in ravnanje z odpadki. 

18.6 TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

Vpliv OPN na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov.  

Širjenje poselitve na tla in kmetijska zemljišča neposredno in trajno vpliva s spremembami rabe zemljišč iz 

kmetijskih v stavbna zemljišče (izguba tal zaradi pozidave), posredno pa zaradi povečanja števila 

prebivalcev lahko vpliva tudi na onesnaţenost tal zaradi neustreznega ravnanja s povečanimi količinami 

komunalnih odpadkov ter zaradi povečanih prometnih tokov oz. emisij iz prometa. Zaradi razvoja naselij bo 

prišlo do izgube kmetijskih zemljišč vendar izgube niso takšne, da bi vplivale na pridelovalni potencial 

kmetijskih zemljišč.  

Kljub temu je bilo z okoljskim poročilom ugotovljeno, da je potrebno zato, da bodo vplivi OPN sprejemljivi, 

posamezna območja stavbnih zemljišč vrniti v primarno rabo, jih ustrezno zmanjšati ali na njih predpisati 

omilitvene ukrepe.  

Potrebni popravki OPN, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi, so: 

- Območje širitve na območju PC-01 SS, ki posega na K1 je potrebno pustiti v primarni rabi (K1).  

- Stavbna zemljišča na parcelah 236/2, 237 ter 238/1 v KO 2343 v enoti PC-03 SS naj se vrnejo v 

najboljša kmetijska zemljišča. 

- Širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti JZ-03 SK naj se vrnejo v primarno 

rabo. V stavbnih zemljiščih naj se pusti samo obstoječa stavba. 

- Zmanjša naj se širitev stavbnih zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča v enoti ST-01 SK. 

- Iz stavbnih zemljišč je treba izvzeti spremembe iz kmetijskih zemljišč v enotah A 146, A 381 in A 

383. Zmanjšati pa je potrebno območja A 19, A 28, A 41, A 84, A 141, A 151, A 318 ter A 332.   

Poleg tega je bilo predlagano: 
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- da se v skladu z ugotovitvami glede upoštevanja smernic poseg na kmetijska zemljišča v enoti RC-

01 BT, CE-53 O in CE-54 O uskaldi z MKGP, 

- da se območja zelenih površin na območju smučišča v enotah GN-05 ZS ter GN-15 ZD vrne v 

območja kmetijskih zemljišč, s prostorskimi izvedbenimi pogoji naj se v omenjenih enotah dovoli 

posege in objekte za potrebe obratovanja in oskrbovanja smučišča. Postavitve zahtevnih, 

nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih objektov za potrebe turistično-rekreacijske ponudbe ob 

smučišču je dovoljena samo po predhodni pripravi OPPN za celotno območje smučišča. 

Vse dejavnosti, katerih širitve posegajo na kmetijska zemljišča, lahko skupaj povzročajo tudi kumulativne 

vplive na kmetijska zemljišča. Spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja vseh dejavnosti 

predstavljajo 53,44 ha (1,5 % vseh kmetijskih zemljišč). Od tega širitve na najboljša kmetijska zemljišča 

predstavljajo 14,65  ha (1,4 % vseh najboljših kmetijskih zemljišč v občini), na druga kmetijska zemljišča pa 

38,79  ha (1,5 % vseh drugih kmetijskih zemljišč v občini). Ob upoštevanju priporočil okoljskega poročila, se 

bo zaradi vrnitve zelenih površin na območju smučišča v primarno rabo, izguba kmetijskih zemljišč 

zmanjšala za 18 ha. Poleg tega je bilo z dopolnjenim osnutkom v primarno rabo vrnjenih 103 ha stavbnih 

zemljišč. 

Na območjih, kjer je izguba sklenjenih najboljših kmetijskih zemljišč večja od 5000 m²,  je kot omilitveni ukrep 

potrebno zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča. 

Kumulativne vplive z OPN načrtovanih dejavnosti na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z A – ni vpliva. 

18.7 GOZD 

Vpliv OPN na tla in kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven.  

Zaradi prostorskega razvoja bo sicer prišlo do izgube gozdov. Glede na veliko gozdnatost območja občine, 

izgube gozda ne bodo bistvene. Posegi v gozd ne vplivajo na sklenjenost gozdov oziroma na funkcije gozda.  

Vse dejavnosti, katerih širitve posegajo na gozdna zemljišča, lahko skupaj povzročajo tudi kumulativne 

vplive na gozd. Spremembe gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe razvoja vseh dejavnosti predstavljajo 

nekaj več kot 27 ha, kar predstavlja 0,31 % vseh gozdnih zemljišč v občini, kar pa ni taka sprememba, da bi 

lahko bistveno vplivala na sklenjenost gozdov oziroma ohranjanje njihovih funkcij. 

Kumulativne vplive z OPN načrtovanih dejavnosti na gozd ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven. 

18.8 VODE 

Vpliv OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

KAKOVOST VODA 

Širitev poselitv  in drugih dejavnosti pomeni povečanje števila prebivalcev, povečano porabo vode, povečano 

količino odpadnih voda ter povečano količino odpadkov. Poselitev in druge dejavnosti na kakovost voda 

vplivajo  predvsem v primeru neustrezno urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter v 

primeru neustrezno urejenih odlagališč odpadkov. Vplivi zaradi neustrezno urejenega sistema odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda ter neustrezno urejenih odlagališč odpadkov so neposredni in trajni.  

V primeru onesnaţenja voda bi lahko različne dejavnosti povzročale tudi daljinski vpliv, zaradi ponikanja 

vode v podtalje, kar pomeni moţnost onesnaţenja voda tudi izven območja občine. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

V občini obratuje le en kanalizacijski sistem, priključen na čistilno napravo – to je kanalizacijski sistem 

naselja Cerkno. 
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Poleg Cerknega so kanalizacijski vodi prisotni še v nekaterih naseljih - Počah, Gorjah in Trebenčah, 

Čeplezu, Zgornjih Ravnah, Otaleţu, Lazcu, Pluţnjah ter Laznah. Vendar v teh naseljih kanalizacijski vodni 

niso povezani v kanalizacijski sistem, niti se nobena od navedenih kanalizacij ne konča ustrezno – torej s 

čistilno napravo.  

Pri analizi OPN smo ugotovili, da gre glede na razpoloţljiva nezazidana stavbna zemljišča ter predvidene 

širitve večji porast prebivalcev predvidevati v naseljih Bukovo, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji 

Novaki, Jesenica, Lazec, Laznica, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Poče, Podlanišče, Ravne pri Cerknem, 

Reka, Straţa, Šebrelje, Trebenče, Zakojca in Zakriţ. 

Območja razpršene poselitve večinoma niso priključena na kanalizacijske sisteme. Izgradnja kanalizacije v 

območjih razpršene poselitve tudi ni predvidena. Za zbiranje odpadnih voda se uporabljajo greznice. Na 

območjih razpršene poselitve je treba zagotoviti, da je odvajanje in čiščenje odpadnih voda skladno z 

določbami Zakona o vodah ter s predpisi s področja varstva voda. 

V strateškem delu OPN je določeno, da se prednostno s čistilnimi napravami opremlja naselja, za katera se 

predvideva večji razvoj poselitve. To so Šebrelje, Otaleţ, Planina pri Cerknem, Zakriţ in Dolenji Novaki. Med 

naselji, kjer se predvideva porast prebivalstva, pa ni načrtovanega opremljanja s kanalizacijo in čistilnimi 

napravami, so Gorenji Novaki, Reka, Straţa ter Zakojca.  

V prihodnje je potrebno za vse obstoječe kanalizacijske sisteme urediti čistilne naprave. Poleg navedenih pa 

se načrtuje izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo še za naselja Bukovo, Orehek, Jesenica, 

Zakriţ, Laznica, Planina pri Cerknem in Podlanišče.  

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda je v naseljih Cerkno in Labinje 

potrebno zagotavljati ukrepe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v skladu z osnovnim 

programom, v naseljih Planina pri Cerknem, Zakriţ, Ravne pri Cerknem, Labinje ter Laznica pa v skladu s 3. 

stopnjo operativnega programa. V strateškem delu OPN je potrebno predvideti izgradnjo kanalizacije in 

čistilne naprave še za naselje Labinje. 

Oskrba s pitno vodo 

Občina ima dokaj dobro urejeno vodovodno oskrbo, sploh glede na geografske moţnosti. Probleme z oskrbo 

z vodo imajo le nekatera naselja: Šebrelje, Zakriţ, Dolenji Novaki in zaselek Bukovega – Laharn. Tu vodni 

viri predvsem v sušnem obdobju ne zagotavljajo zadostnih količin vode. Problematična je tudi oskrba naselij, 

ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vaških vodotokov, katerih kvaliteta ni kontrolirana. Gre za območja naselij 

Gorenji in Dolenji Novaki, Poljane in Police. 

Večina naselij je sicer priključena na javno vodovodno omreţje. Po podatkih operativnega programa oskrbe 

s pitno vodo pa kar 28,6 prebivalcev občine Cerkno ni priključena na javni vodovodni sistem. Oskrbujejo se 

iz vaških vodovodov. 

S strateškim delom OPN je določeno, da je treba vse vaške vodovode, ki oskrbujejo nekatera naselja in 

zaselke, predati v upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omreţja. Prednostno se zagotovi javno 

upravljanje vodovoda v Dolenjih Novakih, Gorenjih Novakih, Poljanah in Policah, s čimer se bo oskrba s 

pitno vodo v teh naseljih izboljšala, predvsem na področju zagotavljanja ustrezne kvalitete pitne vode.  

Varstvo vodnih virov 

Pri posegih na območja varstva vodnih virov je potrebno upoštevati določila iz odlokov, ki ščitijo vodna 

zajetja. 

Da bodo vplivi OPN na varstvo vodnih virov sprejemljivi, je potrebno posamezna območja iz stavbnih 

zemljišč izvzeti, jih ustrezno zmanjšati ali upoštevati omilitvene ukrepe in priporočila. 

Območja, ki jih je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč so:  
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- nova stavbna zemljišča in nezazidana stavbna zemljišča za potrebe gradnje stanovanj CE-18 SSe, 

ki posegajo na območja varstva vodnih virov, 

- nepozidana območja v enoti A 32, ki posegajo na oţji vodovarstveni pas. 

Omilitveni ukrepi: 

- V skladu z Odlokom o VVO je treba v enotah DN-02 SS in SC-15 SP (stara enota GN-11 SP) pred 

pričetkom gradnje zagotoviti izgradnjo kanalizacije, ki se mora zaključiti s čistilno napravo. 

- Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najoţji varstveni pas oziroma oţji varstveni je treba v skladu z 

Odlokom o VVO zagotoviti prepoved gradnje ter zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti 

pronicanja gnojnice v podtalnico. 

- Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi 

greznicami v skladu s predpisi s področja varstva okolja. 

- Stavbno zemljišče območja ČP-02 BT naj se določi v obsegu, ki pomeni aţuriranje obstoječega 

stanja. V PIP naj se k enoti ČP-02 BT doda tudi določilo: »Na območju je prepovedana gradnja novih 

objektov. Dovoljena je le adaptacija obstoječih«. 

- V PIP naj se k enoti SC-11 BT (stara enota GN-05 BT) doda določilo: »Na območju je prepovedana 

gradnja novih objektov. Dovoljena je le adaptacija obstoječih«. 

- V PIP naj se pri ureditveni enoti SC-16 BT (stara enota GN-12 BT) doda določilo: »Na območju je 

prepovedano graditi stanovanjske in druge objekte brez kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda 

ter opredeljevati nova ureditvena območja naselij.«   

- V enoti SC-02 K (stara enota GN-15 ZS) naj se urejanje določa s posebnimi prostorskimi 

izvedbenimi pogoji. Na območju vodovarstvenih pasov na smučišču se ne smejo izvajati krčitve 

gozda. Smučarske proge naj se na območju vodnih virov omejijo na ţe obstoječe – in naj ne 

posegajo na območja gozdov. 

- V enoti SC-08 ZS so v oţjem vodovarstvenem območju prepovedana zemeljska gradbena dela in 

sečnja gozda na golosek.  

Upoštevanje omilitvenih ukrepov je v Odloku o OPN zagotovljeno z 73. členom (varstvo vodnih virov), ki 

določa, da je vse obstoječe vodne vire treba varovati pred onesnaţenjem in drugimi posegi v prostor v 

skladu s predpisi o varovanju vodnih virov, da je za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih 

območjih treba upoštevati drţavne in občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja, ter da je za posege v 

prostor na vodovarstvenem območju treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode. 

Za območje CE-06 SSe se v okoljskem poročilu priporoča, naj se vodna zemljišča prikaţejo z namensko 

rabo območja površinskih voda. 

HIDROMORFOLOŠKO STANJE VODA 

Vodna zemljišča, ki so predmet obravnave v okoljskem poročilu, so povzeta iz OPN, le ta pa so določena na 

podlagi podatkov o dejanski rabi kmetijskih zemljišč MKGP. V posameznih odsekih smo si pomagali z DOF. 

Drugih podatkov o vodnih zemljiščih zaenkrat ni na razpolago. 

Namenske rabe prostora zaradi poseganja na priobalna zemljišča ni potrebno spreminjati, z 72. členom 

Odloka o OPN (varstvo voda) pa je zagotovljeno upoštevanje priobalnih zemljišč. 

VARSTVO PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA 

Poplavna območja 
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V skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, 

ceste R3T912 v Cerknem (Ur. l. RS št. 118/05) se izvaja rekonstrukcija vodotoka Cerknica na območju 

naselja Cerkno. Namen ureditve je zagotoviti naselju Cerkno varnost pred poplavami visokih stoletnih voda 

(Q100), kar pomeni, da so vse načrtovane ureditev v Cerknem sprejemljive. 

V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) je znotraj 

poplavnih območij gradnja moţna na osnovi predhodno izdelanih kart poplavne in z njimi povezane erozijske 

nevarnosti, razen v primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje, lokacijsko dovoljenje, vodno soglasje oziroma 

okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo Uredbe. 

Upoštevanje določb Uredbe je v Odloku o OPN zagotovljeno v 79. členu (poplavna območja).  

Kljub temu, pa bi bilo potrebno z vidika škodljivosti vplivov OPN na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 

iz stavbne rabe izvzeti, jih zmanjšati oz. na območjih upoštevati omilitvene ukrepe in priporočila iz okoljskega 

poročila. 

Potrebne spremembe namenske rabe prostora: 

- Nova in nezazidana stavbna zemljišča v enoti A 33 ter nezazidana stavbna zemljišča v enoti A 80, ki 

posegajo na poplavna območja, je potrebno izvzeti iz stavbnih zemljišč.  

- Območje predvidenega odlagališča zemeljskih izkopov CE-54 O naj se zmanjša do meje 

poplavnega območja. 

Omilitveni ukrepi: 

- Za območja obstoječe razpršene poselitve  A 80 in A 153, ki posegata v območja poplav je treba 

zagotoviti, da se posegi v prostor izvajajo v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 

dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

- V enotah CE-14 CDz, CE-15 CU ter CE-23 CU je treba vodnemu zemljišču določiti namensko rabo 

območja površinskih voda.  

- V PIP naj se k enoti CE-62 IG zapiše določilo, da naj se gradnjo objektov na nezazidanih stavbnih 

zemljiščih na območju poplav ter poseganje v pozidana zemljišča na območju poplav prilagodi 

pogojem, določenim z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 

območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 

89/08) ter Občinskim lokacijskim načrtom Rekonstrukcija vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice 

R3T912. 

- V PIP naj se pri ureditveni enoti CE-55 BT doda določilo: »Na območju mora biti organiziran sistem 

opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter vodenja in izvajanja zaščite, reševanja in pomoči pred in v 

času nastopa visokih vod.«  

Erozijska območja 

Posegi na erozijska območja načeloma niso prepovedani, morajo pa biti v skladu z določbami Zakona o 

vodah (87. člen). Omenjene določbe so povzete v 77. členu Odloka o OPN (erozijska, plazljiva in plazovita 

območja), kjer je zahtevano tudi, da je za vse posege v erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih potrebno 

pridobiti soglasje pristojnih sluţb. 

Ob upoštevanju določb 77. člena Odloka o OPN, gradnja na erozijskih območjih ne bo imela bistvenih 

vplivov na povečanje erozijskega delovanja.  

Kljub temu pa je potrebno posamezna območja zaradi varstva pred erozijo iz stavbnih zemljišč izvzeti. 
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Iz stavbnih zemljišč je potrebno izvzeti območja širitve razpršene poselitve v enotah A 142 ter A 151, ki 

posegajo na območja, kjer so potrebni strogi zaščitni ukrepi varstva pred erozijo. 

Kumulativne vplive OPN na vode ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov. 

18.9 NARAVA 

Razvoj poselitve na vse segmente narave vpliva z neposredno izgubo površin zaradi pozidave, posredno pa 

se zaradi povečanja števila prebivalcev in posledičnih motenj (intenziviranje kmetijske rabe, onesnaţevanje, 

motnje zaradi povečanega obiska ljudi, svetlobno onesnaţevanje in hrup, povečan promet) zmanjša kvaliteta 

HT in ţivljenskih prostorov zavarovanih vrst. 

V OPN so načrtovane spremembe v naslednjih območjih varstva narave:  

- Natura 2000 območja: SI3000020 Cerkno - Zakriţ, SI3000023 Otaleţ – Lazec in SI3000230 Idrijca s 

pritoki; 

- NS Ravne – Ravenska jama; 

- EPO: Cerkno-Zakriţ, Idrijca s pritoki, Otaleţ – Lazec; 

- naravne vrednote: Davča s Poreznom, Idrijca s pritoki. 

V okviru OPN šitritve stavbnih zemljišč skupaj z obstoječimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči posegajo 

predvsem na travniške površine, med katerimi je od varovanih HT najpogostejši HT 38.22 Srednjeevropski 

mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ki pa je še vedno pogost HT v občini Cerkno. Posamezne 

EUP ne predstavljajo bistvenih vplivov, vendar kumulativen vpliv na območju celotnega OPN zahteva 

izvedbe določenih ukrepov za ohranjanje predvsem varovanih travniških HT, ki so tudi habitat ogroţenih in 

zavarovanih vrst.  

Na območju urejevalnih enot je potrebno čimbolj ohranjati mejice, gozdne robove in posamezna drevesa, ki 

sluţijo kot koridor in prehranjevalni habitat netopirjem na območju ter so habitati črtastega medvedka in ptic 

kulturne krajine. Glavni ukrep na enotah ohranjanje mejic in posameznih dreves v čimvečji meri.  

Pomembna kotišča netopirjev v stavbah (cerkvah) 

Na območju poselitve je v OPN Cerkno opredeljenih tudi nekaj EUP, kjer se nahajajo cerkve, ki so 

pomembna pomembna kotišča netopirjev:  

Zatočišče Raba EUP_VSE1 

Cerkev Sveti Jurij, Lazec kotišče A (CD) 354 

Cerkev Sveta Katarina, Otaleţ kotišče OT-03 CU 

Cerkev Sveti Nikolaj, Jazne kotišče JZ-04 SK 

Cerkev Sveti Tomaţ, Dolenji Novaki kotišče DN-04 CD 

Cerkev Sveta Ana, Cerkno kotišče CE-23 CU 

Cerkev Sveti Andrej, Zakriţ kotišče ZA-05 SK 

Cerkev Sveti Jošt, Trebenče kotišče A (CD) 357 

Cerkev Sveta Uršula, Jagršče kotišče JG-02 CU 

Cerkev Sveti Pavel, Straţa kotišče A (CD) 380 

Cerkev Sveti Ubald, Orehek kotišče OR-03 CD 

Cerkev Sveti Lenart, Bukovo kotišče BK-03 CDk 

Cerkev Sveti Janez Krstnik, Šebrelje kotišče A (CD) 358 

Cerkev Sveti Kancijan, Reka (Cerkno) kotišče A (CD) 355 

Cerkev Sveti Kancijan, Reka (Cerkno) kotišče A (CD) 355 

Cerkev Rojstva Device Marije, Police kotišče A (CD) 356 
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Negativni vpliv na netopirje oz. na njihova zatočišča v stavbah cerkev bi se lahko pojavil ob osvetlitvi odprtin 

na podstrehah ali zvonikih, ki jih netopirji uporabljajo za preletavanja ali ob osvetlitvi njihovih letalnih poti. Ob 

osvetlitvi preletalnih odprtin bi netopirji izletali kasneje kot običajno in bi s tem lahko zamudili večerni številčni 

višek letajočih ţuţelk, kar bi lahko vplivalo na njihovo preţivetje. Dodatno bi lahko neprimerna osvetlitev 

povzročila tudi večjo opaznost izletelih netopirjev dnevnim plenilcem, kot so npr. ptice ujede, kar velja tudi za 

osvetlitev letalnih poti (npr. mejic, drevoredov). Tudi neprimerna vzdrţevalna dela na cerkvah, ki lahko 

preprečijo dostop netopirjem v cerkev, lahko predstavljajo bistven vpliv na populacije netopirjev. 

Ukrep za vse cerkve je naslednji: Ohranjati sedanje stanje v objektih, kjer so kotišča netopirjev. Stavbe naj 

se obnavljajo v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se ne 

osvetljujejo.Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica 

cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Čim manjše poseganje v gozd 

kot prehranski habitat.Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na 

minimum.Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod vodoravnico 

in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na območju 

urejanja časovno omeji (max. do 23 ure). Pred začetkom kakršnihkoli vzdrţevalnih ali rekonstrukcijskih del 

na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Posebej izpostavljamo vplive in ukrepe za naslednje EUP: 

Na enoti A 146 (travnik oz. pašnik na levem bregu Cerknice severno od zaselka Laznice) je najniţji del 

travnika ob reki mokroten oz. poviren, HT 37.311 Mokrotni travniki z modro stoţko (FFH 6410) , tudi rastišče 

ranljive vrste Cyperus fuscus. Preostali del travnika pa je HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 

niţinski travniki (FFH 6510). Gradnja bi pomenila popolno uničenje HT FFH 6410, ki porašča zelo malo 

površin v občini, zato je poseg tukaj nesprejemljiv ter je ukrep izločitev iz OPN. 

Na CE-49 IP so tudi obstoječe nepozidane stavbne površine, kjer je poleg ostalih dejavnosti načrtovana tudi  

osredja čistilna naprava, za katero pa ocnjujemo da izpusti glede na obstoječe stanje reke Cerknice ne bodo 

predstavlajli bistvenih vplivov na ţivelj v reki. Osnovne zahteve za ukrep so, da iztok iz ČN ne poslabša 

kvaliteto vode v Cerknici in da vsebnosti snovi ustrezajo okoljskim standardom. Izpust iz ČN v Cerknico ne 

sme se posegati v obrečno lesno vegetacijo oz. potrebno je ponovno vzpostaviti varovalni obreţni pas s 

primerno zasaditvijo (minimalni pas 5 m). 

Enota CE-62 IG ravno tako predstavlja obstoječe nepozidane stavbne površine na intenzivnih travnikih 

neposredno ob reki Cerknici. Zaradi ozkega pasu med cesto in reko (med 20-25m) bo pozidava verjetno 

predstavlajla tudi poseg v sam obreţni pas in vegetacijo ob reki. Enota je na poplavnem območju reke 

Cerknice, zato lahko v primeru pozidave ob poplavah pride do velikih negativnih vplivov na reko in ţivelj v 

njej zaradi potencialnega vnosa strupenih snovi in materiala v reko. Zato ocenjujemo, da bodo pozidava in 

gospodarske dejavnosti predstavljale velik negativen vpliv na ţivelj v reki, še posebej v primeru 

katastrofalnih poplav. Ukrepi so naslednji: (i) prepovedano je vsakršno poseganje v pas obstoječe obreţne 

vegetacije in strugo Cerknice; (ii) v okviru protipoplavne študije je potrebno opredeliti tudi takšne ukrepe, ki 

bodo preprećili stekanje strupeni snovi in materialov v reko v času poplav; (iii) protipoplavni ukrepi ne smejo 

posegati v strugo reke Cerknice in njen obraţni pas (niti v fazi med gradnjo). 

Enota GN-21 BT, namenjena območju nove turistično-nastavitvene cone z osrednjim turističnim 

kompleksom ter bungalovi je bila v dopolnjenem osnutku močno zmanjšana. Tako posega samo na manjše 

površine varovanega habitatnega tipa HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 

6510), vpliv posega v gozd pa je majhen, saj se območje dotika samo gozdnega roba. Ker so tu predvidene 

večje nastanitvene kapacitete (do 200 ljudi), je poseg sprejemljiv samo ob ureditvi vse potrebne 

infrastrukture, predvsem čistilne naprave, ki bo preprečila onesnaţevanje bliţnjih voda (zgornji tok Cerknice), 

ki je optimalen habitat za raka koščaka. V širšem območju se namreč nahaja obseţen kompleks acidofilnega 

bukovega gozda (Blechno-Fagetum) (FFH 9110) in še košenih travnikov na kislih tleh. Vsaj nekatere od njih 
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uvrščamo v vrstno bogata travišča s prevladujočim volkom (Nardus stricta) oz. HT Suha volkovja in podobna 

kisla travišča pod gozdno mejo (FFH 6230*) oz. med gorske ekstenzivno gojene travnike (FFH 6520). Na 

majhnih površinah so povirji z ločki (Juncus sp.). Nahajališča ranljive lisičjakovke,  Lycopodium clavatum. Te 

travniške površine je treba tudi v prihodnje ohranjati z ekstenzivno rabo. 

Predvideno je gradnja turistično-nastanitvene cone z zdraviliško in wellness ponudbo (RC-01 BT) na 0,6 ha 

površin. Celotno območje prekrivata varovana HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski 

travniki (FFH 6510), in HT 34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 

(FFH 6210 (*), potencialno rastišče kukavičevk). Vsakemu HT pripada pribliţno polovica površin. Travniške 

površine so tudi potencialni preharanjevalni habitat netopirjev in ptic kulturne krajine. Skupni vpliv na naravo 

tako ocenjujemo kot trajen in neposreden zaradi izgube HT in habitatov vrst, ter daljinski vpliv zaradi motenj, 

ki ga bo dejavnost območja povzročila v okolju (svetlobno onesnaţenje, povečan obisk ljudi, povečan 

promet,..). glede na to, da je v okolici Raven večji sklenjen kompleks travniških površin ocenjujemo, da 

izgube teh travnikov ne bodo bistveno vplivale na njihovo ohranitveno stanje.  

Območje nove turistične cone namenjene nastanitvenim zmogljivostim ter pripadajočim športnim in zelenim 

površinam (ŠB-04 BT) v velikosti 1,6 ha delno leţi na varovanem HT 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do 

evtrofni niţinski travniki (FFH 6510) (0,7 ha), celotno vzhodni rob pa je v naravi mejica. Na Šebreljski planoti 

je še ohranjen večji sklenjen kompleks travniških površin, zato ocenjujemo, da izguba teh travnikov ne bo 

predstavljala bistvenih vplivov (skupaj s kumulativnimi vplivi vseh stavbnih površin). Območje je potencialni 

prehranjevalni habitat netopirjev in ptic kulturne krajine. 

Ukrepi za vse tri turistične cone so podobni. V oviru OPPN je treba: (i) ohranjati gozd in gozdni rob, med 

novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z 

dupli; (ii) preprečiti svetlobno onasneţevanje: Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj 

se omeji na minimum.Postavitev svetilk le kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 

vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru.Reklamna in okrasna osvetlitev naj se 

časovno omeji (max. do 23 ure). 

Na Reki, v vplivnem območju zavarovanih območij in NV je enota RE-07 ZS, kjer je načrtovan nov kamp. Na 

površine je varovan HT 34.322-S1 Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu ali globljih 

tleh na apnencu (FFH 6210*), ki je ena redkih takih površin v dolini Idrijce, zato je vsako poseganje na to 

območje nesprejemljivo. Ker na območju še ni nobene infrastrukture in urejenega dostopa, bi sama gradnja 

kampa pomenila neposredno uničenje prednostnega varovanega HT, za ureditev dostopa in napeljavo 

infrastrukture (elektrika, voda,…) pa bi neposredno posegali v obreţje Idrijce (ali z gradnjo novega mostu ali 

pa z ureditvijo ceste od obstoječega mostu v Reki). Kamp bi posegel tudi v relativno velik odsek površin na 

levem bregu reke Idrijce, ki so skorajda nedotaknjene, saj ni nobenih struktur, ki bi povzročale motnje v 

naravnem okolju (z izjemo daljnovoda). Izgradnja kampa in aktivnosti obiskovalcev bi poleg neposrednega 

posega pomenila tudi večjo motnjo v trenutno mirnem odseku reke, kar je pomembno predvsem za vidro. 

Prodišča na tem odseku reke in ostala morfologija struge nudi kvalifikacijskim vrstam rib tudi primerne 

razmnoţevalne habitate in mirne cone, za katere bi povečana prisotnost človeka predstavljala dodatne 

negativne vplive. Smernice ZRSVN (2008) za ta EUP predpisujejo, naj se ureditve načrtuje le na način, ki ne 

zahteva zemeljskih in gradbenih posegov (razen na območju ţe obstoječe infrastrukture) ter ne zahteva 

dodatnih dostopov in osvetljevanja. Na osnovi tega ocenjujemo, da bo vpliv na območje bistven (ocena D) 

in je zato ureditev kampa nesprejemljiva, ukrep pa izločitev iz OPN. 

Smučišče Cerkno 

Na smučarskem centru Cerkno je območje obstoječih počitniških hišic s predvideno širitvijo SC-06 SP (stara 

enota GN-07 SP) ter SC-15 SP (stara enota GN-11 SP). Predvidena širitev posega oz. nepozidane 

obstoječe stavbne površine na SC-06 SP pomenijo posek 0,7 ha varovanega bukovega gozda (41.11 - 

srednjeevropska kisloljubna bukovja, FFH 9110). Celotno območje smučišča z načrtovanimi ureditvami in 
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turističnimi aktivnostmi (tako poletnimi kot zimskimi) bo predstavljal velik negativni vpliv predvsem na gozdne 

vrste ptic in še posebej divjega petelina. Pozidava območja SC-06 SP pa bo še dodatno zmanjšala gozdne 

površine v smeri proti Pretovču in hribu Smoletovše, kjer je kot omilitveni ukrep za divjega petelina 

predvidena vzpostavitev mirne cone v gozdu. Z pozidavo bo med mirno cono in počitniškimi hišicami samo 

150 metrski pas gozda, kar pomeni, da bo večja verjetnost motenj oz. prisotnost ljudi v mirni coni in bodo 

ukrepi za omejitev gibanja ljudi teţje izvedljivi, kar pomeni zelo velik negativni vpliv pozidave na vzhodnem 

robu območja smučarskega centra. V smernicah ZRSVN je predlagana omejitev območja na obstoječo 

pozidavo. Zato predlagamo, da se pozidava načrtuje in spodbuja na zahodnem delu območja smučišča, na 

vzhodnem delu pod Pretovčem pa se ohrani obstoječe stanje. 

Nove apartmajske hiše so predvidena na enotah GN-01 BT, GN-02 BT in GN-03 BT, v skupni površini 0,8 ha 

nepozidanih zemljišč, ki jih ne poraščajo varovani HT. Enota SC-03 BT (stara enota GN-04 BT) predstavlja 

obstoječe nezazidano stavbno zemljišče (2.5 ha) v okolici obstoječih objektov na Tuškovem griču, ki naj bi 

sluţilo kot turistično-namestitvena cona s širitvijo za potrebe oskrbnih in storitvenih dejavnosti v povezavi s 

turizmom. Te enote se nahajajo v vplivnem območju NV Davča s Poreznom, vendar nanjo ne bodo imele 

neposrednega vpliva. Posredni vpliv pa bo predstavljal povečan tiuristični obisk območja. 

Enote SC-11 BT (stara enota GN-05 BT), SC-07 BT (stara enota GN-08 BT) in SC-16 BT (stara enota GN-

12 BT) so del smučišča Črni vrh nad Cerknim. SC-11 BT in SC-07 BT sta na zgornjem delu smučišča pri 

restavraciji, manjši del SC-11 BT delno pokriva varovani habitatni tip 35.11 Mezofilna do kserofilna volkovja 

pod gozdno mejo (FFH 6230*), ki pa je zaradi rabe površin kot smučarske proge v slabšem stanju. SC-16 

BT predstavlja območje s parkirišči in izhodiščem za smučišče, ob ţe obstoječih temu namenjenih 

površinah. Predvidene širitve delno posegajo v bukov gozd. Tudi tu je glavni vpliv ureditve na naravo 

posreden, saj ocenjujemo, da bodo povečane turistične kapacitete imele predvsem negativne vplive zaradi 

motenj v okolici, predvsem na območju pomembnem za divjega petelina ter na ta način prispevali k velikim 

negativnim vplivom celotnega smučišča. 

Enote SC-02 K (stare enote GN-14 ZS, GN-15 ZS, GN-16 ZS, GN-17 ZS, GN-18 ZS), SC-08 ZS (stara enota 

GN-19 ZS) in SC-04 ZS (stara enota GN-20 ZS) so vse del smučišča Cerkno. Nekatere enote leţijo v 

območju NV Dolina Davče s slapovi in vrhom Porezna. 

SC-08 ZS (stara enota GN-19 ZS) predstavlja ozek pas zelenih površin med smučarskimi progami in v 

naravi ne pomeni bistvenih sprememb. 

Enota SC-02 K pa zajema obstoječe smučarske proge in smučarsko infrastrukturo (ţičnice). Habitatni tipi na 

teh površinah so sekundarna travniška zdruţba volka (Homogyno alpinae-Nardetum strictae) (35.11 - 

mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo, FFH 6230*), v kateri ponekod rasteta tudi ranljivi 

praprotnici Diphasiastrum alpinum (T. Wraber 1968) in Lycopodium clavatum. Na severnih progah travišča 

pripadajo varovanemu HT 34.322-S3 Srednjeevropska suha travišča na kisli peščeni podlagi (FFH 6210(*)). 

Vse travniške površine so zaradi smučišča in poletne paše na istih površinah v precej slabem stanju, saj obe 

dejavnosti prispevata k evtrofizaciji in fragmentaciji travniških površin.  

Gozdovi okrog smučišča in med progami v glavnem pripadajo acidofilnemu bukovemu gozdu (Luzulo-

Fagetum) (41.11 - srednjeevropska kisloljubna bukovja, FFH 9110). Skrajni zahodni del enote SC-02 K 

predvideva novo smučarsko progo, ki poteka čez varovana bukovja in redke površine dobro ohranjenih 

travnikov z volkovji (FFH 6230*). Zaradi ţe tako fragmentiranih gozdnih površin je ta poseg nesprejemljiv 

(ocena D) in je območje smučišč potrebno ustrezno zmanjšati in omejiti na območja brez gozda (ţe urejene 

smučarske proge). 

Enota SC-04 ZS (stara enota GN-20 ZS) predstavlja območje športnih površin namenjenim športnim 

igriščem in športni infrastrukturi za potrebe letnega turizma in v prvotni obliki precej posega v varovan gozdni 
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HT srednjeevropska kisloljubna bukovja (FFH 9110). Enota je bila v dopolnjenem osnutku zmanjšana na 

obrobje gozda.  

Na območju smučišča se občasno pojavlja tudi divji petelin (Tetrao urogallus), vendar je gradnja smučišča v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja ţe takrat predstavljala največji nepopravljiv poseg v habitat divjega 

petelina na območju Črnega vrha (po mnenju Bevk 2007). Poseg je uničil zelo »močno« ratišče, ki je takrat 

imelo do deset pojočih samcev (Adamič 1986), hkrati pa naredil globoko zarezo med Škofjeloškim in 

Cerkljanskim hribovjem. Divji petelin se na tem območju občasno še pojavi, vendar je gibanje zanj tu lahko 

usodno. Pozimi 2005 so namreč delavci dobili mrtvo samico, ki se je ubila ob trku v ţičnico. Gradnja nove 

infrastrukture, prog in pospeševanje poletnega turizma bi negativni vpliv za divjega petelina samo še 

povečali. 

Na sliki 9 so označena aktivna rastišča divjega petelina, in opuščena rastišča divjega petelina (BEVK 2007). 

Pribliţno 300 m vzhodno od SC-04 ZS je aktivno rastišče divjega petelina. Omenjeno rastišče je najbolj 

ogroţeno zaradi neposrednih motenj zaradi turističnih in ostalih aktivnosti na vplivnem območju turističnega 

območja smučišča Cerkno.  

V nadaljevanju predstavljamo celokupne vplive OPN oz. območja smučišča na naravo. Celotno območje 

smučišča z načrtovanimi ureditvami in turističnimi aktivnostmi (tako poletnimi kot zimskimi) bo predstavljal 

velik negativni vpliv predvsem na gozdne vrste ptic in še posebej divjega petelina. Zato predlagamo, da se 

pozidava načrtuje in spodbuja na zahodnem delu območja smučišča, na vzhodnem delu pod Pretovčem pa 

se ohrani obstoječe stanje. potrebno. Vpliv smučišča je tako sprejemljiv ob izvedbi ukrepov. 

V okviru OPPN za smučišče Cerkno so potrebni ukrepi predvsem za dolgoročno ohranjanje divjega petelina. 

Kot omilitvenu ukrep predlagamo vzpostavitev »mirne cone« (pribliţno 60 ha) - slika 16, kjer bi bil omejen 

dostop ljudi in aktivnosti v gozdu. Za to območje bi bilo potrebno izdelati posebne gozdarske smernice za 

gospodarjenje z gozdom (po moţnosti vključene v gozdnogospodarski načrt), kjer bo lesno-pridelovalna 

funkcija gozda še vedno aktualna, vendar bo glavni cilj gospodarjenja vzdrţevanje pogojev za divjega 

petelina. Poleg vključevanja v gozdarske načrte pa je potrebno vključiti varstvo petelina tudi v načrte 

turističnega razvoja smučišča in hotela oz. v dejavnosti tako zimskega kot letnega turizma na tem območju. 

Za opredelitev ukrepa je bil sklican sestanek dne 1.6.2010 (prisotni so bili predstavniki občine Cerkno, 

Zavoda za gozdove, ZRSVN, predstavniki smučišča Cerkno (investitor), pripravljalci prostorskega načrta, 

izdelovalci okoljskega poročlila za OPN Cerkno - segment narava in strokovnjak za ptice). Zaključek 

sestanka je bil, da se bo za ukrep opredelitve mirne cone za divjega petelina pripravila pobuda za občinski 

odlok (oz. ker je območje petelina v treh občinah, bo odlok medobčinski ali regionalni/drţavni) za razglasitev 

območja gozda posebnega namena v vplivnem območju rastišč divjega petelina med Črnim vrhom in 

Blegošem. Pobudo za odlok bo dala občina Cerkno, delovni osnutek odloka pa bosta pripravili pristojni 

strokovni inštituciji ZRSVN in Zavod za gozdove. Z odlokom se bo opredelilo širše območje gozda, znotraj 

katerega bodo opredeljene posamezne cone z različnimi reţimi gospodarjenja z gozdom, prometnega 

reţima ter rekreacijskih in drugih dejavnosti  v gozdu z namenom varstva divjega petelina. 

Načrtovane male hidroelektrarne 

V okviru OPN so načrtovana 3 nova območja za male hidroelektrarne:DN-09 E (na potoku Cerknica), DN-12 

E (na potoku Črna - porečje Cerknice) in JG-03 E(na potoku Otuška, levem pritoku reke Idrijce). 

Dve načrtovani MHE sta predvideni v porečju potoka Cerknica. Celotno porečje Cerknice je v obstoječem 

stanju fragmentirano tudi zaradi vpliva ţe delujočih MHE. Fragmentacija vodotoka za ribe in rake pomeni, da 

je vodotok mestoma neprehoden iz različnih vzrokov: neprehodne pregrade na mestih odvzema vode in/ali 

strojnic (i), poslabšanega stanja habitata (ii) in slabša prehodnost (iii) na odsekih vodotokov z zmanjšanimi 

pretoki zaradi odvzema vode. Potok Cerknica (predvsem v zgornjem delu toka) s svojimi pritoki je 

pomemben predvsem kot habitat potočnega raka koščaka. 
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Tretja načrtovana elektrarna na potoku Otuška posega v ţivljenjski prostor ogroţenih in zavarovanih vrst rib, 

npr. soške postrvi (Salmo marmoratus), kaplja (Cottus gobio) in drugih ţivali, npr. močerada (Salamandra 

salamandra) (ZRSVN 2008), potok pa je bil opredeljen tudi kot optimalen habitat za raka koščaka (Govedič, 

v pripravi). Ob potoku se pojavljajo lehnjakotvorni izviri, na katerih mestoma raste ogroţena in zavarovana 

mastnica (Pinguicula sp.). Na območju se pojavljajo habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne 

tipe ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih tipih UL RS, št. 112/2003)) npr. rečna prodišča in 

bregovi, bukovja, izviri s trdo vodo, obreţna vrbovja (ZRSVN 2008). 

V porečju rek Idrijce in Cerknice v občini Cerkno ţe deluje 17 mikro oziroma malih HE ter ena srednja HE. 

Vplivi teh objektov na obstoječe stanje populacij rib in rakov nam niso poznani. V nadaljevanju so podane 

ocene vplivov za načrtovane MHE v okviru OPN Cerkno. 

Porečje Cerknice je pred izgradnjo MHE predstavljalo optimalen habitat za raka koščaka, ki je zelo dober 

indikator stanja vodotokov na Cerkljanskem. Glede na to je nemogoče na osnovi obstoječih podatkov oceniti 

ali je postavitev novih MHE (DN-09 E in DN-12 E) še sploh sprejemljiva, tudi ob morebitnem upoštevanju 

omilitvenih ukrepov, ki bi jih podali. Zaradi tega ocenjujemo, da vplivov na varstveni cilj ohranjanje 

prehodnosti vodotokov, ki omogočajo selitev rib in rakov ni mogoče opredeliti (ocena X). Kot oviro 

smatramo daljše odseke vodotoka s premajhnim pretokom (ki ne zadoščajo ekološkim zahtevam rib in 

rakov), odseke, ki zaradi odvzema vode presušijo, in različne zgrajene objekte. Kjer prehodnost ni več 

zagotovljena, bi se morala ponovno vzpostaviti oz. ohraniti strukturiranosti rečnega dna (prod, kamni) in 

strukture, ki ribam in rakom nudijo skrivališča (posamično vejevje, korenine obreţnih dreves). 

Ukrep je izdelava ločene študije za presojo o sprejemljivosi MHE za celo porečje Cerknice, kjer je 

treba najprej zbrati vse obstoječe podatke o obstoječih MHE (dejanska mesta odvzema in izpustov, način 

obratovanja, dolţina prizadetih vodotokov). Upoštevati je treba vse druge dejanske in predvidene odvzeme 

vode, izpuste odpadnih vod ter druge dejavnosti v porečju. V okviru te študije je treba najprej pripraviti oceno 

obstoječega stanja ohranjenosti habitata in populacij rib in rakov, ki so zmanjšane zaradi delovanja 

obstoječih MHE. Pri ocenjevanju dolvodnega vpliva je treba upoštevati tudi zmanjšano samočistilno 

sposobnost vodotokov, saj vedno več vode teče le še po ceveh. 

Enota JG-03 E na Otuški ima sicer obstoječe zajetje (gre za ponovno vzpostavitev MHE). V potoku po 

podatkih ZRSVN ţivita soška postrv in kapelj, potok pa je bil opredeljen tudi kot optimalen habitat za raka 

koščaka (Govedič, v pripravi) V bliţini so prisotni tudi lehnjakotvorni izviri in drugi varovani habitatni tipi, zato 

bi poseg lahko predstavljal bistven vpliv na varovane vrste in HT. Glede na to, da je to edina MHE na Otuški, 

ki predstavlja v celoti optimalen habitat za rake, je ponovna vzpostavitev MHE zelo problematična. Otuška 

sedaj predstavlja rezervar rakov tudi za dolvodno naselitev in vzdrţevanje populacij v reki Idrijci (ki v 

obstoječem stanju ne predstavlja optimalnih habitatov, kljub temu da so raki še prisotni) in bi vsako 

poseganje v to populacijo lahko pomenilo tudi poslabšanje stanja populacije v Natura 2000 območju Idrijca s 

pritoki. Zato ocenjujemo, da MHE ni sprejemljiva (ocena D), ukrep pa izločitev iz OPN. 

Deponije 

Enota TB-05 O pri Trebenčah druga varianta predvidene sortirnice komunalnih odpadkov. Delno posega v 

gozd in leţi v bliţini potoka Zapoška ter znotraj Natura območja Cerkno - Zakriţ. Zaradi kvalifikacijskih vrst 

malega podkovnjaka in črtastega medvedka je treba čimbolj ohranjati gozdni rob. Prepovedano je vsako 

poseganje v obreţni pas Zapoške, lahko pa pride tudi do spiranja odcednih voda v Zapoško, vendar se da z 

ukrepi preprečiti. 

CE-54 O je območje predvidenega odlagališča gradbenih odpadkov (izključno zemeljskih izkopov) blizu 

predvidene sortirnice komunalnih odpadkov CE-53 O. Na površini je varovan HT 38.22 Srednjeevropski 

mezotrofni do evtrofni niţinski travniki (FFH 6510), ki pa jih je v okolici še kar nekaj površin. Območje leţi 

povsem ob potoku Cerknica, zato predstavla predvsem bvelik vpliv na vodotok in ţivelj v njem. Ob večjih 
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vodah bi tako lahko prišlo do odplavljanja materiala v Cerknico in s tem v Idrijco, kar bi pomenilo tudi 

daljinski vpliv na kvalifikacijske vrste Natura območja Idrijca s pritoki. Z dovozom materiala pa se bo 

neposredno ob vodotok zaneslo tudi semena tujerodnih rastlin, ki se bodo po vodotoku lahko zelo hitro 

razširile v doslej ohranjena območja brez tujerodnih vrst. 

PL-02 O je druga lokacija za odlaganje gradbenih odpadkov. Tudi ta leţi povsem ob potoku Cerknica, v 

katerem so bili dolvodno od enote PL-02 O najdeni tudi raki. Ob večjih vodah bi tako lahko prišlo do 

odplavljanja materiala v Cerknico, kar bi imelo predvsem vplive na populacije rakov. Z dovozom materiala pa 

se bo neposredno ob vodotok zaneslo tudi semena tujerodnih rastlin, ki se bodo po vodotoku lahko zelo hitro 

razširile v doslej ohranjena območja brez tujerodnih vrst. 

Enota GN-13 O v Gorenjih Novakih je predvidena širitev obstoječega odlagališča kremenčevega peska. 

Skoraj v celoti posega v gozd in leţi ob potoku Cerknica, ki je na tem delu opredeljen kot optimalen habitat 

za raka koščaka (Govedič, v pripravi). Zato je predvidena širitev problematična predvsem na juţnem delu od 

obstoječega odlagališča, saj lahko pomeni bistvene vplive na vode in s tem na habitat rakov. 

Neposreden in trajen vpliv okoljske infrastrukture ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov. Načrtovane ureditve odlagališč gradbenih odpadkov predstavljajo daljinski vpliv na 

reke (Cerknica, Idrijca) 

Ukrepi za deponije so: (i) prepovedano poseganje v obvodni prostor; (ii) v fazi delovanja deponije je treba 

izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve invazivnih vrst rastlin (zaradi dovaţanja gradbenih odpadkov in 

zemljine iz cele občine oz. iz širše regije). Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi delovanja 

deponije, tako da se ohranja varovalno območjereke in prepovedano je scejanje vode z deponije, razen 

primerno očiščena in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

Pri Bukovem je predvidena širitev obstoječega kamnoloma (BK-14 LN), raba je spremenjena iz kmetijskih 

zemljišč in gozda v območje mineralnih surovin v površini 4,2 ha. Širitev kamnoloma posega v 

naravovarstveno vredno območje, v kompleks nekdanjih pašnikov in travnikov na potencialnih rastiščih 

bukovega gozda (Ostryo-Fagetum). Prvotno območje v OPN je bilo večje, v dopolnjenem osnutku OPN pa 

se ga je na vzhodnem delu občutno zmanjšalo. S tem se je območje posega izognilo proti vzhodu 

obrnjenemu pobočju, kjer so nahajališča in rastišča endemita in Natura 2000 vrste kranjski jeglič Primula 

carniolica in njene endemične zdruţbe (Primulo carniolicae-Seslerietum calcariae), ki bi bila z morebitnimi 

širitvami kamnoloma neposredno ogroţene oz. uničena.  

Na podlagi tega ocenjujemo, da vpliv kamnoloma ne bo pomenil bistvenih sprememb v ohranjenosti HT in 

habitatov zavarovanih vrst na širšem območju, pod pogojem da se bo izvedlo vse ukrepe za zaščito 

nahajališča kranjskega jegliča - ocena C ( vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov). 

Za monitoring izvajanja ukrepov na ravni OPN je odgovorna Občina Cerkno. Zagotoviti mora poročilo, ki 

ga pripravi strokovnjak za območja Natura (po izobrazbi biolog). Iz poročila mora biti razviden način izvajanja 

posameznega omilitvenega ukrepa in po potrebi podani predlogi za izboljšavo. Poročilo je potrebno 

posredovati na MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod za varstvo narave, OE Gorica. Izdelati ga je 

potrebno vsakih pet let.  

18.10 KULTURNA DEDIŠČINA 

Vpliv OPN na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov.  

Prostorski razvoj na kulturno dediščino vpliva predvsem z neustreznimi posegi v območja kulturne dediščine 

oziroma z neustreznim oblikovanjem in rabo objektov. Z OPN so nekatere dejavnosti načrtovane tudi na 

območjih in objektih kulturne dediščine. Varstvo kulturne dediščine je zagotovljeno z Odlokom o OPN. S 

prostorskimi izvedbenimi pogoji v Odloku o OPN so merila in pogoji glede dopustnih dejavnosti in gradenj, 
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vrste dopustnih objektov, izrabe zemljišč, oblikovanja ter posebnosti za območja naselbinske kulturne 

dediščine določena tako podrobno, da je na njihovi osnovi mogoče zagotavljati ustrezno prenovo oziroma 

gradnjo novih objektov oziroma delno prenovo posameznih delov omenjenih območij. 

V Odloku o OPN je varstvo kulturne dediščine zagotovljeno v 69. členu (varstvo kulturne dediščine), ki 

zahteva pridobitev soglasja in pogojev pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine na vseh območjih 

varstva kulturne dediščine in v 17. členu strateškega dela Odloka o OPN (splošne usmeritve za razvoj 

naselij), ki pri razvoju naselij predvideva upoštevanje kulturne dediščine kot dejavnika kakovosti bivalnega 

okolja in kot prostorski potencial in da bo pri prenovi naselij kulturna dediščina obravnavana ob upoštevanju 

njene ranljivosti.  

Za posamezne enote urejanja prostora, ki posegajo na enote kulturne dediščine, je z namenom 

zagotavljanja sprejemljivosti vplivov prostorskega razvoja na kulturno dediščino treba upoštevati omilitvene 

ukrepe: 

 BK-01 SK, BK-04 SK, BK-08 SK, JS-01 SK, JZ-04 SK, PC-08 SS, TB-04 SK - V vplivnem območju 

kulturne dediščine je traba ohranjati zelene površine, gradnja objektov ni dovoljena. 

 DN-01 SK - V okolici znmenja je potrebno v radiu 15 m ohraniti zeleno površino z namenom 

ohranjanja vedute na znamenje. 

 RC-03 SK - Zagotoviti je treba, da bodo objekti zgrajeni izven vedute na cerkev sv. Urha v enoti RC-

04 CU. 

 BK-09 SK - Gradnja objektov na parcelah 700/1 ter 701 KO 2337 ni dovoljena. 

 PD-03 S - Gradnje objektov na parceli 1062/1 KO 2343 niso dovoljene. 

 ŠB-01 SK - Sadovnjake v okolici sušilnice sadja je treba ohraniti. 

 A 31, A 38, A 51, A 88, A 90, A 96, A 124, A 128, A 129, A 137, A 155, A 185, A 211, A 225, A 

262, A 273, A 281, A 287, A 295, A 301, A 303, A 309, A 311, A 313, A 320, A 330, A 334, A 341, 

A 346 - Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov 

v celku. Dovoljena je gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo 

povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov namenjenih bivanju. 

 A 38, A 51, A 225 - Stavbna zemljišča je potrebno zmanjšati na meje območja kulturne dediščine. 

 A 270 - Iz stavbnih zemljišč je treba vzeti parcelo 105/6, KO 2342 ter del parcele 768/1, KO 2342, v 

delu pod parcelo 105/6. 

 A 255 - Območje, ki ga obsega kulturni spomenik Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 ter 

njegovo vplivno območje, je treba izvzeti iz stavbnih zemljišč. 

 A 190 - Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov naj se na območju arheološkega območja opravijo 

predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov 

varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. 

Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih postopkov. Moţna je zahteva po 

prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja (in situ). 

 JG-02 CU, LA-05 CDk, PO-03 CDk, RE-09 CDk, ST-04 CDk, ŠB-15 CDk, TB-06 CDk - Gradnja 

novih objektov ni dovoljena. 

 DN-04 CD - Gradnja novih objektov v vplivnem območju kulturnega spomenika ni dovoljena. 

 ZA-06 CU -V vplivnem območju spomenika je treba ohranjati zelene površine, gradnjo novih 

objektov je prepovedana. 

 RE-02 IG -Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov naj se na območju arheološkega območja opravijo 

predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov 

varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. 

Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih postopkov. 

 DN-15 BT - Na območju je dovoljena samo gradnja za potrebe informacijskega centra. 
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 DN-11 BT - Novi objketi naj se gradijo skladno s tradicionalnim  načinom umeščanja objektov v 

celku. 

 BK-06 ZS -Poseg je pogojno sprejemljiv: pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov je potrebno opraviti 

predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov 

varstva; dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; 

izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih postopkov. 

Kumulativne vplive OPN na kulturno dediščino ocenjujemo z oceno A – ni vpliva. 

18.11 KRAJINA IN VIDNE KAKOVOSTI OKOLJA 

Vpliv OPN na krajino in vidne kakovosti ocenjujemo z oceno B – vpliv je nebistven.  

Širjenje, zaokroţevanje oziroma notranji razvoj naselij lahko ob neupoštevanju krajinskih in arhitekturnih 

značilnosti predstavlja potencialno nevarnost za razvrednotenje krajine in njenih vidnih kakovosti. Še 

posebno občutljiva so območja naselbinske kulturne dediščine ter območja dediščinske kulturne krajine. 

Vplivi, ki bi jih širjenje, zaokroţevanje oziroma notranji razvoj naselij lahko imeli na krajino in vidne kakovosti, 

so neposredni in trajni. Pri vrednotenju vplivov razvoja naselij na krajino in vidne kakovosti okolja daljinski 

vpliv obravnavamo v primeru, da se pojavljajo v vidnem polju značilnih pogledov oziroma da so vidno 

izpostavljeni. Kumulativni vpliv upošteva vplive na krajino in njene vidne kakovosti vseh z OPN predvidenih 

posegov. 

Ohranjanje prepoznavnosti krajin oz. prostora bo občina zagotavljala na celotnem območju. Za 

prepoznavnost prostora občine je treba zagotavljati predvsem ohranjanje gozdnih območij, značilne vzorce 

poselitve (strnjene vasi, ipd.),  zgradbo in simbolne pomene krajin ter značilne arhitekturne člene in njihovo 

umeščenost v prostor. Varujejo se tudi ekološki procesi z uveljavljanjem sonaravnega gospodarjenja v 

kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino. 

Dediščinska kulturna krajina se na območju občine Cerkno ne pojavlja. Se pa pod vasjo Labinje nahaja 

območje izjemne krajine. Znotraj območja izjemne krajine širitve stavbnih zemljišč za potrebe stanovanj niso 

predvidene. V naselju Poljane se nahaja še pribliţno 0,4 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. Njihova pozidava 

ne bo vplivala na prizoriščno vrednost izjemne krajine. Znotraj območja izjemne krajine pa se pojavljajo tudi 

enote A 206, A 220, A 238, A 242, A 244, A 246, A 247, A 249, A 254 ter A 263, kjer stavbna zemljišča 

ostajajo v okviru obstoječih, oziroma so bila usklajena z dejanskim stanjem. Novi posegi v prostor, ki bi 

bistveno vplivali na krajino in njene vidne kakovosti v teh območjih niso predvideni. 

Večina novih stavbnih zemljišč in nezazidana stavbna zemljišča se pojavljajo kot zaokroţitve naselij oziroma 

se širijo na njihovih robovih. S prostorskimi izvedbenimi pogoji je zagotovljeno, da se  novi objekti gradijo 

oziroma obstoječi obnavljajo v skladu z arhitekturnimi in krajinskimi značilnostmi območja. Na posameznih 

območjih, ki so podrobneje obravnavana v poglavju Kulturna dediščina, je potrebno zaradi ohranjanja 

integritete kulturne dediščine upoštevati omilitvene ukrepe. 

Izjeme so le enote A 146, A 381 in A 383, ki so opredeljene popolnoma na novo. V enotah se predvideva 

enostanovanjska gradnja, kar pa je v nasprotju s 44. in 45. členom ZPNačrt, ki opredeljuje dopustne 

prostorske ureditve in posege v prostor zunaj območij naselij. 

V odprti krajini se pojavljajo tudi površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PD-04 IK, RC-09 IK). Obe enoti 

se nahajata v območjih, za katera je razpršena poselitev značilna. Načrtovani objekti za kmetijsko 

proizvodnjo ob upoštevanju arhitekturnih značilnosti območja ne bodo vplivali na značilnosti krajine in njenih 

vidnih kakovosti. 

Tudi nova in nezazidana stavbna zemljišča za potrebe posebnih območij se v občini pojavljajo kot del 

naselja, kot širitve ob obstoječih kmetijah ali drugih stanovanjskih stavbah in tudi razpršeno v prostoru. 



OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  314/319 

 

Objekti, ki so neposredno namenjeni turizmu, se lahko gradijo izven strnjenega območja naselij,  vendar 

vseeno na način, da ne spreminjajo bistvenih značilnosti krajine in vidnih kakovosti območja.  

Razpršeno v prostoru se pojavljajo širitve CE-55 BT, DN-15 BT, GN-01 BT, GN-02 BT, GN-03 BT, GN-21 BT 

in RC-01 BT. Skoraj vse so na območjih, ki so ţe deloma pozidana, tako da pravzaprav ne bi vplivale na 

spremembo krajinske slike, območji CE-55 BT in GN-02 BT pa predstavljata novo širitev objektov v odprtem 

prostoru, kjer pa je razpršena poselitev značilna.  

Izven strnjenih območij naselij se pojavljajo tudi območja zelenih površin. Gre predvsem za športna igrišča 

(BK-15 ZS, CE-37 ZSi, PŢ-03 ZS, TB-01 ZS), parke – večinoma povezane s kulturno dediščino (CE-68 ZP, 

CE-69 ZP) ter kampe (RE-07 ZS).  Le ta na krajino nimajo vplivov 

Največje razvojno območje v krajini predstavlja smučišče na Črnem vrhu. Gre za obstoječe območje s 

predvidenimi širitvami. Širitev smučišča je predvidena z dodatno smučarsko progo v severnem delu 

območja. Nova proga sicer predstavlja večji poseg v krajino, vendar v merilu obstoječega smučišča, vplivi na 

krajino ne bodo bistveni. 

Območja okoljske infrastrukture (načrtovano je območje namenjeno sortirnici odpadkov ter območje 

namenjeno odlagališču zemeljskih izkopov) lahko pomenijo vidno razvrednotenje krajine. Najbolj 

izpostavljeni sta območji CE-54 O in CE-53 O, ki sta načrtovani ob glavni prometnici v naselje Cerkno, poleg 

tega tudi ob vodotoku Cerknica. Sortirnica odpadkov in odlagališče zemeljskih izkopov sta načrtovana na 

območju vstopa v naselje. S tega vidika sta lokaciji manj primerni, saj bodo vidne kakovosti ob poti proti 

naselju okrnjene. Z vidika prometne dostopnosti do okoljske infrastrukture in odmaknjenosti od območij 

poselitve pa predstavljata za to dejavnost primeren prostor. Poleg tega v občini primanjkuje primernih 

površin za umeščanje okoljske infrastrukture.  

Območje pridobivanja mineralnih surovin BK-12 LN z vidika krajine in vidnih kakovosti predstavlja 

degradacijo prostora. Zaradi umaknjenosti od glavnih prometnih poti ter obdanosti z gozdom njegova vidna 

izpostavljenost ni velika. S Pogodbo o prenosu rudarske pravice in koncesijsko pogodbo (št. 604-21/2006) 

se v 10. členu zagotavlja dokončna sanacija okolja. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del 

je potrebno izdelati vso potrebno tehnično dokumentacijo za dokončno sanacijo okolja in odpravo posledic 

izvajanja rudarskih del in pridobiti dovoljenje za opustitev izkoriščanja. Z 11. členom (sanacija pridobivalnega 

prostora in način plačila za sanacijo) se zagotavlja izvedba sprotne in dokončne sanacije okolja in odprave 

posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. 

Območja prometne infrastrukture, območja energetske infarstrukture, obmolja kmetijskih zemljišč in gozda 

na krajino in vidne kakovosti zaradi določb OPN ne bodo imela vpliva. 

Kumulativne vplive OPN na krajino in vidne kakovosti ocenjujemo z oceno A – vpliva ni. 

18.12 BIVALNO OKOLJE 

Vpliv OPN na bivalno okolja ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih 

ukrepov. 

Kvaliteto bivalnega okolja največkrat izraţamo skozi čisto in zdravo okolje ter skozi privlačnost okolja za 

bivanje, ki pa je povezana z dostopnostjo do javne gospodarske infrastrukture, druţbene infrastrukture ter 

oskrbnih in storitvenih dejavnosti, varnostjo območja za bivanje, dostopnostjo do zelenih in rekreacijskih 

površin ter kvaliteto vidnega okolja. 

Bivanjsko okolje je treba v primeru razvoja poselitve na področju bivanja obravnavati z dveh zornih kotov in 

sicer: 

 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj načrtovanih območij stanovanj ter 
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 zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja znotraj obstoječih naselij, še posebej na območjih, kjer bo 

čutiti vpliv načrtovanih območij. 

Pri vrednotenju vplivov je treba poudariti, da se bodo območja širitev v naseljih Bukovo, Cerkno, Dolenji 

Novaki, Laznica, Otaleţ, Straţa, Planina pri Cerknem, Šebrelje, Lazec, Poče, Podlanišče, Police, Reka, 

Trebenče ter Zakriţ, ki predstavljajo tudi največje širitve naselij, urejala z OPPN, s čimer bodo zagotovljene 

tudi ustrezne: 

 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  

 rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,  

 rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,  

 rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

poţarom in pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro. 

ČISTO IN ZDRAVO BIVALNO OKOLJE 

Na zdravje ljudi vpliva predvsem onesnaţenje zraka, obremenjenost s hrupom, obremenjenost okolja z  

elektromagnetnim sevanjem, obremenjevanje okolja z odpadki ter kvaliteta pitne vode. Vplivi na zrak, 

obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem,  obremenjenost okolja 

z odpadki ter kakovost voda, njihovo vrednotenje ter ocene vplivov so predstavljeni v poglavjih Zrak, 

Obremenjenost okolja s hrupom, Obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem, Obremenjenost 

okolja s svetlobnim onesnaţevanjem, Ravnanje z odpadki ter  Vode. 

PRIVLAČNOST OKOLJA ZA BIVANJE 

Na privlačnost okolja za bivanje poleg čistega in zdravega okolja vplivajo tudi opremljenost z javno 

gospodarsko infrastrukturo, opremljenost z druţbenimi, oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, varnost 

bivanja na območju ter obseg in razporeditev rekreacijskih ter drugih zelenih površin ter kvalitetno vidno 

okolje.  

Kakovost bivalnega okolja se v segmentu čistega, zdravega in varnega bivalnega okolja ne bo bistveno 

poslabšala. Vse dejavnosti, ki se načrtujejo z OPN, na privlačnst okolje vplivajo pozitivno, saj se bo z 

razvojem posameznih dejavnosti izboljšala opremljenost z javno gospodarsko infrastrukturo ter z druţbeno 

javno infrastrukturo, zagotovljene so prostorske moţnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšala 

opremljenostjo z zelenimi in rekreacijskimi površinami oziroma njihova vključenost v naselje, izboljšale pa se 

bodo tudi vidne kakovosti okolja .  

Kumulativne vplive OPN na bivalno okolje ocenjujemo z oceno C – vpliv je nebistven ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov (podanih v okviru vrednotenja za zrak, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno 

onesnaţevanje, ravnenje z odpadki in vode). 
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19. VIRI 

19.1 ZAKONODAJA 

19.1.1 SPLOŠNO 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 39/06 - UPB, 70/08, 108/09) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l . RS, št. 33/07) 

- Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Ur. l. RS, št. 96/04) 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – UPB (Ur.l. RS št. 83/03, 93/05) 

- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05, 111/05,126/07, 108/09) 

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS 78/06, 

72/07, 32/09)   

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 

okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) 

- Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 

objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči  (Ur. 

l. RS, št. 114/03, 130/04, 100/05, 37/08) 

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS št. 66/04, 54/05, 55/08) 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeleţbi javnosti pri odločanju in dostopu do 

pravice v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), (Ur.l. RS Mednarodne pogodbe, št. 17/04) 

- Direktiva 2001/42/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.6.2001, o presoji vplivov nekaterih 

načrtov in programov na okolje 

 Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali 

drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje 

(Ur. l. RS, št. 9/09) 

19.1.2 ZRAK  

- Uredba o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku, (Ur. l. RS št. 52/02, 

18/03, 121/06) 

- Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, (Ur. l. RS, št. 52/02) 

- Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 8/03) 

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov (Ur.l. RS št. 73/94, 68/96, 109/01, 31/07) 

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 49/03, 46/02, 

45/04, 34/07) 

- Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 52/02) 

- Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, 

svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) 

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 70/96, 71/00, 17/03, 99/01, 105/08) 

- Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka, (Ur. l. RS, št. 127/03, 36/07)  

 

19.1.3 TLA 

 Zakon o kmetijskih zemljiščih-UPB (Ur.l. RS št. 55/03) 

 Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05, 62/08, 113/09) 

 Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Ur.l. 

RS št. 114/04, 54/05, 111/09) 
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 Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08) 

 Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih gnojil v tla (Ur.l. RS 55/97) 

 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08) 

19.1.4 VODA 

 Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08), 

 Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Ur.l. RS št. 11/02, 14/09) 

 Uredba o kakovosti površinskih voda za ţivljenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS št. 46/02) 

 Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS št. 11/02, 100/05) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/05) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov 

za vzdrţevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. l. RS, št. 10/99, 40/04) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 

103/02, 98/07) 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 

47/05, 45/07, 79/09) 

 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje 

(Ur. l. RS, št. 35/96, 29/00, 106/01, 74/07) 

 Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04,  35/04, 26/06, 92/06, 25/09) 

 Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Ur. l. RS št. 105/02, 

50/04, 109/07) 

 Pravilnik o monitoringu onesnaţenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur.l. RS št. 5/00, 49/06) 

 Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Ur.l. RS 42/02, 10/09) 

 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS št. 64/04, 5/06) 

 Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur.l. RS št. 42/02, 31/09) 

 Okvirna direktiva Evropske Unije o vodah št. 2000/60/EC - Directive 2000/60/EC of the European 

Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework fot Community action in the 

field of water policy – Vodna direktiva. 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.L.RS, 35/06, 41/08) 

 Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja ter načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Ur. l. RS 60/2007) 

 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008) 

 Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur. l. RS, št. 129/06) 

 Odlok o varstvu virov pitne vode Ur. l. RS, št. 25/89 (bivša občina Idrija) 

 Odlok o dopolnitvah Odloka o varstvu virov pitne vode (Ur. l. RS, št. 56/93)  

 Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 41/99) 

 Odlok o dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 65/00) 

 Odlok o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 14/02) 

 Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 55/02) 

 Občinski lokacijski načrt, Rekonstrukcija vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice R3T912, Boţič d.o.o. 

inţeniring Idrija. 

19.1.5 HRUP 

 Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Ur.l. RS št. 33/06, 109/09) 

 Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/2004) 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/2008, 109/09) 

 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, (Ur. l. RS, št. 14/99) 

http://www.sigov.si/mop/zakonodaja/zakoni/okolje/varstvo/vode/male_komunale.pdf
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 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 

izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02, 105/08) 

 Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06) 

19.1.6 ODPADKI 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08) 

 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS 85/1998, 50/01, 25/08) 

 Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00, 43/04, 32/06) 

 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09)  

 Pravilnik  o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, (Ur.l. RS št. 42/04, 70/08)  

 Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. SRS 20/86, 4/89 in Ur.l. RS 

39/96)  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 3/03, 50/04, 62/04, 34/08) 

 Pravilnik o ravnanju z embalaţo in odpadno embalaţo (Ur.l. RS št. 104/00, 12/02, 84/06) 

 Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l. RS št. 37/04, 68/08) 

19.1.7 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

 Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 70/96) 

19.1.8 SVETLOBNO ONESNAŢENJE 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur. l. RS, št 81/2007, 109/2007) 

19.1.9 DRUGO 

 Zakon o varstvu pred poţarom (ZVPoz-A), Ur. list RS, št. 71/1993 in 87/2001) 

 Pravilnik o študiji poţarne varnosti (Ur. l. RS, št. 28/05) 

 Pravilnik o poţarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05 in 83/05) s tehnično smernico TSG-1-

001:2005 Poţarna varnost v stavbah 

19.2 PLANSKI DOKUMENTI 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (Ur.l. RS 76/04) 

19.3 PLANSKI DOKUMENTI 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (Ur.l. RS 76/04) 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 Operativni program za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012 

 Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih 

odpadkov 2009 - 2013 

 Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki 

 Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov 

 Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki 

 Nacionalni gozdni program (Ur. l. RS, št. 111/07) 

 Operativni program za varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje 2004-2008 

 Program za zmanjševanje tveganja zaradi uporabe pesticidov 

 Varstvo voda na vodovarstvenih območjih 

 Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004-2017) 

 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti, 2001 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20062&dhid=80228
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 Konvencija o krajini (Ur. l. RS - MP, št. 19/03) 

 Program upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007 – 2013, MOP, 2007 

19.4 STROKOVNE PODLAGE 

 Analiza stanja in teţenj v prostoru, občina Cerkno, Locus d. o. o., september 2006 

 Krajine predalpske regije, Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Marušič I., MOP, 1988 

 Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, MOP – ARSO, 2001 

 Naravovarstvene smernice za občinski prostorski načrt občine Cerkno, Zavod RS za varstvo narave – 

OE Nova Gorica, oktober 2008 

 Razvojni program prostorskega razvoja območja doline Idrijce, Studio 3 d.o.o., Ajdovščina, februar 2005. 

19.5 PODATKOVNE BAZE 

 Podatkovne baze MOP ARSO,  

 Kakovost zraka v Sloveniji leta 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; Ljubljana, ARSO. 

 Podatki Direkcije Republike Slovenije za ceste (spletna stran: www.dc.gov.si) 

 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, Statistični urad Republike Slovenije. 

 Podatkovne baze Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 Podatkovne baze Zavoda za gozdove Slovenije 

19.6 SPLETNE STRANI 

 www.ckff.si 

 www.natura2000.gov.si 
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PRILOGA 1 

ODLOČBA O POTREBI IZVEDBE CPVO  

  



Dunajska c. 4E, P.P. 653, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +3E6(0)l 47E740o fax.: +386(0)1 478 74 22

Stevilka: 3 5 409 -27 4/2008
Datum:8.9.2008

MinistrsWo za okolje in prostor izdaja na podlagi 36. dlena Zakona o drZavni upravi (Uradni
list RS, st. ll3l05-zDu-l-uPB4),40. dlena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st.
39/2006-zvo-l-uPBl, 49/06-zMetD, 66/06-odl. us, 33l07-zpNadrt in 70l0g-zvo-lB),
47. ElenaT,akona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, st. 33/02 - zpNadrt), prvega
odstavka l0l. a dlena zakonao ohranjanju narave (uradni list RS, st. 96l04-zoN-unbzy in
144. dlena zakona o splosnem upravnem postopku (uradni list RS, st.24/06-zrJp-upB2,
105/06-ZUS-I in 126/07) v upravni zadevi doloditve planov, za Latere je treba izvesti
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, zaplan - Obdinski prostorski nadrt
Obdine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, naslednjo

oDLOcSO

v postopku priprave plana - obdinskega prostorskega nairta obcine cerkno je
treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje. sestavni del
postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
nanlvo na varov&na obmodja.
V tem postopku ni bilo stroSkov.

O b  ra  z lo i , i t ev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, je z
vlogo 5t. 35016-22/2008/4 z dne 30.7.2008, prejeto dne 5. 8. 2008, obvestil ministrstvo o
tem, da Obdina Cerkno pripravlja Obdinski prostorski nadrt.
Osnutek OPN Obdine Cerkno je bil v elektronski obliki dostopen na streZniku Direktorata
za prostor,

Po 40. dlenu zakona o varstvu okoljaje treba v postopku priprave plana, program4 nadrta
ali drugega sploSnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, r kut"ro ,"
ugotovi in oceni vplive na okolje in vkljudenost zahtev varstva okolj4 ohranjaqja narave,
varstva dlovekovega zAravja in kulturne dedi5dine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40.
dlena doloda, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, de se s planom doloda
ali nadrtuje poseg v okolje, za kateregaje treba izvesti presojo rrpiiuov na okolje skladno z
dolodbami 51. dlena tega zakona, ali de je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po
predpisih o ohranjanju narave.
Po dolodbah 4. odstavka 47. Elena ZPNadrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolj4 v 30
dneh pisno sporodi ministrstw in obdini, ali je za obdiniki prostorski nadrt treba izvesti
celovito presojo vplivov na okolje.
Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega
porodila, ki ga je dolZan zagotoviti pripravljavec plan4 pri demer je potrebno uposterrati

1.

2.

MINISTRSTVO ZA OKOIJE IN PROSTOR



dolodbe Takona o varstvu okolj4 Zakorn o ohranjanju narave in Zakona o prostorskem
nadrtovanju.

Po dolodilu drugega odstavka 51. dlena Zakona o varstvu okolja Vlada RS predpiSe wste
posegov, zzkatere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih znadilnosti,
lokacije in moZnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah
posegov v okolje, zakatereje treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,5t.
7 8/06 in 7 2/07 ; v nadaljevanju: uredba).
Osnutek OPN Obdine Cerkno vsebuje: izhodi5da in cilje prostorskega razroja obdine,
zasnovo prostorskega razvoja obdine, zasnovo gospodarskejavne infrastrukture, usmeritve
za rawoj poseliwe in za celovito prenovo, usmeriwe za raztoj v krajini, usmeriwe za
doloditev namenske rabe zemlji5d in usmeritve za doloditev prostorsko izvedbenih pogojev.
lz obrazloLiwe pril<aa nadrtovanih prostorskih ureditev izlniab da se nanaSajo predvsem na
opredelitev: stanovanjskih povr5in, powSin razprSene poseliwe, powSin podeZelskih naselij,
powsin za turizem in rekreacijo pa tudi gospodarskih con, pow5in za industrijo, povrSin za
okoljsko infrastrukturo ter nadzemne pridobivalne prostore.

lz obrazloiliwe prikaza nadrtovanih prostorskih ureditev je razvidno, da se nadrtujejo
obmodja turistidno-namestitvenih con s Siritvijo za potrebe oskrbnih in storitvenih
dejavnosti v povezavi s turizmom v naselju Gorenji Novaki (3,2ha in 6,33 ha), obmodje
nove turistidno-nastanitvena cone z osrednjim turistidnim kompleksom ter bungalovi (24,70
ha). Po dolodilu 12. poglavja >rTurizem in prosti das< iz Priloge II uredbe,je za poditniSko
vas zunaj obmodja naselja (c.1), ki ima 250 leZi5d oz. 125 leZi5d Ee gre za varovano obmodje
(obmodje Natura 2000 ali potencialno obmodje Natura 200O, zzvarovano obmodje ali
naravna wednota v skladu s predpisi, ki urejajo obranjanje narave) in za hotelski kompleks
zunaj obmodja naselja (c.2), ki ima 250 leZi5d oz. 125 leZi5d, Ee gre za varovano obmodje,
treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Predvideno je tudi obmodje Sportnih powSin namenjenim smudarskim progam in ostali
smudarski infrastrukturi (Gorenji Novaki 40,48 ha), ki delno leZi na obmodju ruravne
vrednote Davda s Poreznom ter obmodje vodne akumulacije namenjene umetnemu
zasneZevanju (1,12 ha). Po dolodilu 12. poglavja >Turizem in prosti das< iz Priloge II
uredbe, je za smudarsko progo 5 ha, de se spreminja morfologija tal smudi5da (a.3), de gre
za varovano obmodje (obmodje, zavarovano ali varovano v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo kulturne dediSdine; vodovarstveno obmodje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
voda; obmodje Natura 2000 ali potencialno obmodje Natura 2000, zavarovano obmodje ali
ruravna wednota v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave) ter za umetno
zasneZevanje in dosneZevanje s povr5ino l0 ha (a.4), Ee gre za varovano obmodje, treba
izvesti presojo vplivov na okolje.

Na podlagi l0l. dlena ZON-UPB2 se celovita presoja vplivov na okolje izttede za plane, ki
bi latko pomembno vplivali na zavarovano obmodje, posebno varstveno obmoCje ali
potencialno posebno ohranitveno obmodje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.
Iz obvestila o nameri je razvidno, da nadrtovana prostorska ureditev leZi v naslednjih
varovanih obmodjih:
- posebna varstvena obmodja - obmodja Natura 2000, ki so dolodena z Uredbo o posebnih

varstvenih obmodjih (obmodjih Natura 2000, Urad. list RS, 3t. 49/04, ll0/04,59107 in
43108) in sicer:

- potencialna posebna varstveno obmodje obmodja: Cerkno-ZakriZ (pSCI, koda
513000020), Otalel-Lazec (pSCI, koda 513000023), Porezen (pSCI, koda
SI3000l l9) in Idrijca s pritoki (pSCI, koda 513000230);



- z4vurovanaobmodja: naravni spomeniki: Cerkljanski wh,Zaganjalka - presihajodi izvir
v Volkovi grapi pod Cerkljanskim whom, Porezen, Ravenska jama in soteska potoka
Zapo5ka, ki so vsi zavarovani z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov ter naravnih mamenitosti na obmodju Obdine Idrija (Uradni list SRS
l6186).

V postopku je bilo pridobljeno mnenje T,avoda RS za varstvo narave - OE Nova Gorica 5t.
S-II-lAgtZ-O-08 BFKB z dne 22.8. 2008. Zavod v mnenju ugotavlja, da glede na vrsto
rabe, nadrtovane z obravnavanim planskim aktom znotraj zgoraj navedenih varovanih
obmodij in upo5tevajod varstvene cilje in kvalifrkacijske vrste, zaradi katerih so bila ta
obmodja opredeljen4 bodo lahko pridakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivali
na tnarouatt" obmodja (npr. 400 kV daljnovod, ki predka obmodje Cerkno-ZakriZ, pow5ine
za oddih, rekreacijo in Sport, za industrijo, oboje ob ldrijci). Navedene ugotovitve in
izkljuditev primerov iz 6. Elena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov

in posegov v naravo na varovana obmodja (Urad. list RS 5t. 130/04 in 53/06) dajejo podlago
za uvedbo postopka o sprejemljivosti posega v nuravo na navedena varovana obmodja.

Z,a ianedbo celovite presoje mora pripravljavec plana zagotoviti izdelavo okoljskega
porodila, v katerem se opredelijo, opi5ejo in owednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in
moZne altemative, ob upo5tevanju ciljev in geografskih znadilnosti obmodja, na katerega se
plan nana5a, in sicer skladno z dolodili Uredbe o okoljskem porodilu in podrobnej5em
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, St. 73105). Loden del
ot oSitega porodila je okoljsko porodilo o vplivih na varovana obmodja z tevizijo.
Pripravljavec plana po5lje plan in okoljsko porodilo ministrstvu.

Upravni organ je glede na navedeno odlsdil kakor iztraja iz ineJra, in sicer v skrajSanem
postopku, skladno z dolodbami 144. ElenaZUP-UPB2.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlodbo ni pritoZbe, pad pa se lahko sproZi upravni
spor in sicer z vloZitvijo toZbe, ki se vloZi v roku 30 dni po woditvi te odlodbe na Upravno
rodiSe" Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. ToZba se lahko vloZi pisno ali ustno
na zapisnik pri navedenem sodi5du.

Postopek vodila:
Jelka Habjan

sgkretarka

pripravljavec plana: Obdina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
MOP, Direktorat za prostor (Simona PerSak Cvar) , Dunajska 48, Ljubljana
Zavod RS za varstvo narave - OE Nova Goric, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
v spis
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Stevilka: 35,109-,lE/2010
Datum: 2E. 4. 2009

oRarNA cERK,\o
Bevkova 9
5282 CERKNO

Zadeval Okoljsko porodilo zr Obdinski prostorski nairt Obiine Cerkno - doPolnitev

Vai dopis !1. 350-000312001-16 z dne 5.3.2010

Spoltovani!

Na Minjstrstvo za okolje jn proslor, Dilekorat za okolje, je dne E. 3. 2010 prispel va! dopis, v katercm

nas prosile za mnenje o okoljsken porodilu za Obainski prostorski naart obdine Cerkno (v nadaljevanju

OPN), skladno z 42. dlenom Zakona o varsfi'Lr okolja (Uradni list RS, -st. 3912006-ZyO-l UPBI, 49/06-

ZMetD. 66/06-od1. US, 112/06-od1. US, 33/07 Z?Nadrt. 
'112008-ZFO 

1A, 70/08-ZVO-1B in 108/2009

ZVO-IC, v nadaljevanju ZVO) in 48. ilenom Zakona o prostomkem nadftovdnj u (Urad. iist RS. it 3l/07;
70/2008-Z-VO-1B in 108/2009-ZVO-lC, v nadaljevanju ZPNaaft).

Dopisu je bilo prilozeno:
. Obdinski prostorski nadrt Obdine Cerkno dopohlm osnutek;
. Okoljsko poro6ilo za Obiinski prostorski rladfl Obdine Cerkno

f'ebruar 2010);
. Okoljsko poroiilo za Obtinski prostorshi nairt Obiine

sprejcmljivosti v?livov izvedbe planov na varcvana obmodja
flore, februar 2010);

. Revizija dodatka za presojo sprejenijivosti vplivov izvcdbe Obdinskega prostonkcga naita
Obdine Cerkno na varovana (Natura 2000 in zavarovana) obmoaja (B-NET OKOLJE d o o , !t
naloge 30021o-ppm, januar 2010).

V skladu s tretJim odstavkom 4E. ilena ZPNaart. 42. ilenom Z-VO in 19. ilcnom Urcdbe o okoljskem
porodilu in po&obnqsem postople celor.ite presoje vplivov izvedbe planov na okoljc (Ur. list RS, St-

73105, v nadaljevanju Uredba);e bilo prcdmetno gradivo 15. 3. 2010 posredovano v mnenje Ministrstvu
za kulturo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za zdravje, Agenciji Republike
Slovenle za okolje in Zavodu RS za valstvo narave.

Ministrstvo za okolje in prostor ie v tenl dasu prejelo nnenja Mmistrstva za zdravje in Zavoda RS za

varstvo narave, mnenja Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetrjstvo, gozda$tvo in prehrano in

Agencrje Republike Slovenije za okolje pa do 2E.4.2010 niso pispela.

Po pregledu gradiva in nnlenj resodev je Ministrstvo za okolje in prostor- ugotovilo, da je okoljsko
porodilo izdelano skladno z zahtevami iz 6. ilena Uredbe, vendar vscbqje nelGtere pomanjkljivosti, ki jih
ie trebe odplavjtj in sicer:

(LOCUS d.o.o., St:projekta 583,

\,
Ccrklo Dodatek za preso; o

(Center za kaftografijo fa.i,Ire in



l- V ol(viru postopka celovilc prcsoje lpljvov na okoljejc bilo pridobljeno mnenje Zavo.la RS za \'arstvo

naravc (v radaljevanju Zavod) it. 5-lI-162/2 O 20I0/KBBFACGMS z dnc 8. ,1. 2010, prejeto dne 9. '1.
2010, glej prilogo. Iz nmenja izhaJa, daJe vcdina oblalnavanih vsebin v okoljskcn poroillu s podlodja

ohlanjanja narave natanano obdclanih, nekrtere pa bolj pomdnjlljivo in zato ne onogodajo usfeznc
presoje plar,a. V nekaterih primerih uainkr plana nlso bilj povsem ushe211o ugotovljeni il, olrednoteni
h zato niso bili podari ustrezi omilitveni ukrcpi. Skladno z navedenim je treba okoljsko poroiilo
dopolniti.
I'ripombe se nanasaio na pomanjktjivo obra\alavo \'pliva na Bevkovo.jamo. neusFezno obla\41avo

obmoija cnergetske rabe RE-08 in omilitverle ul(epe v primeru obnodja smudiiia Cerkrlo. Zavod
predlaga naj se nezazidano obnodje nad znanimi deli Bevkove Jame, izlodi iz stalovaqske rabe oz.

powbin podeielskega naselja, saj bi vsaka sprememba rabe nad janskim oblektom lahko povzrodila
nepopravljivo ikodo na jan]i in;amsken inventaiju. Glede obmoija cncrgctske rabe RE 0E Zavod
zahtev uskladitev grafidnega in tekstualnega dcla. Omilitveni ukrepi v primeru obmodja snltdiSda

Cerkno so predmet tudi drugih resorjev, zato naj se izxede sestanek z name1lonl prcveritve izvedtjvosti
omilitvencga ukepa.

2. V okviru postopka celovite presoJe wlivov na okolje je bilo s strani Ministrstva za zdravje (v
lladal.jevauju MZ) posrcdovmo n enje Zavoda za zdravslvcno varstvo Maribor (v nadaljevanju ZZV
Maribor) it. I23-09/ 1649-10/NPtrl8/2 z dne E. 4. 2010, prcjcto 9. 4. 2010, glej prilogo. V nmenjuje
navedeno, da okoljsko poroiilo ni pripravljcno v skladu z zahtevami Uredbe iD ne ornogoia Fresoje
lplivov in ugolavljanje sprejemtivosli z vidika varstva ilovekovega zdravja in oskbe s pitno vodo.
Poglavitne pripombe so naslednjei uporablja se stam zakonodajar metodologla wednotmja nc lemclji
na izbranih kazalcih in se ne odraza v vrednoteDju samem; pri poglavju o predvjdenih emjsrjah in
odpadkih tl]r ravnanju z njimj manjka oprcdclitev do po embnih vplivov plana, manjkajo tudi navedbe

za enisr1o svetlobc; pomanjkljivo obravnavan1e kunulativnih vplivov; pomanjkljiva konlcetna
obramava vseh konfliktih obmodij. Na podlagi mnenja MZ tc treba okoljsko porodilo dopoinili glcde

na zastavljeno netodologijo in se opredeiiti do ponembnjh rplivov plana ter jih opisati z izbranimi
kazalci.

3. Ministrstvo za okolje in prostor opozala na ma jse pomanjkljivosti kot so: neazurnost pri navedbah

zakonov; v Tabeli 1 skupen seStevek delezev obdine nc zlese 100% kotje navedeno; v poglavjr.t 5.8 pri
okoljskih ciljih plana manjka cilj, ki se nanaSa na val'slvo pred Skodtivim delovanjem poplavna

obmoaja; ncusldajena pretvorba v Tabcli 151; v osnutku plana ni opredelienih obmodrj za vetrne

elektrame, v okoljskem porcdilu pa sta navedeni lokaciji na dolodenih lanetijskih zemljisdih.

Ministrstvo za okolte in prostor ugotavlia, da okoljsko porodilo sicer oprcdeijuje predlagane namenske

rabe in njjhove predvidene vplive, vendar gaJe treba dopolniti oz. popraviti na podlagi priponib ZRS\4\1,

MZ in MOP. Mjnistrstvo bo po pregledu popmvljenega oz. dopolnjenega gradiva izdalo mnenjc o

ustrcnosti okoljskega porodila po 42. dlenu ZVO in 48- 6lena ZPNadrt, na osnovj katerega se lahko
izvede jar.lla razgmitev.

Mncnje o sprejemljivosti plana bodo ministrstva in ZRSVN podali na predlog plana, ki bo dopolnjcn na
podlagi pripomb podanih v tenl nmenju in na podlagijavne razgrnjtve.

S spoitovanjenl,

mag. Vesna Kolar-Pla4!4iii
Vodja sektorja za

[,r
Tomaz Grilj
Svetovalec II
1 \.t
l'.- "u)
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Prilogc:
Mnenje Zavoda RS za varstvo narave !t. 5-ll-162/2-0-201o/KBBIACGMS,

- Dopis Ministrstva za z&avje St. 121-09/1649-104'{P-,18/2 z nnenjem ZZy Matkot

V vednost brez prilog:
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Godca
- Ministrstvo za zdravje, Breda Kra1j, Stefanova 5, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Llubljana
- Agenciia RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova lb, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdantvo in prehrano, DunaJska cesta 22, 1000 Ljubljana
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
Pryomalska ulica'1, 2000 Marlbor

VARSTVO MARIBOR
http/$'ww.zzv-mb.sl

INSTIIUT ZA VARSTVO OKOLJA
reoroi (02)4500170 rorofak! (02) 450027 E-po$a: lvo@:rv"mb.3i
ro za oov s130447046 SGvirka ranekclskesa €.una: 01100-6030926630

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Ga. Breda Kraii

Stefanova 5

I()OO LJUBLJANA Maribor,08.04.20l0

ZADEVA: Mnenje o ustreztosti okoljskega poroiila in sprojemljivosti vplivov izvedbe

plana za Obiinski prostorski nadri oblin€ Cerkno

Dne 19.03.2010 ste nas z dopisom 3t. 354-48/2010-2 zaprosili za mnerlje o ustreznosti

okoljskega poroiila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za Obiinski prostorski nadrt obdine

Cerlno s stalisda nase pristojnosti varstva dlovekovega zdravja in oskbe s pitno vodo.

Kot osnovo za izdelavo mne4ja smo pregledali dokumentacijo prejeto na CD:

- Okoljsko porodilo za Celovito presojo vplivov na okote za Ob6inski prosto$ki naart obdine

Cerkno, St, prcjekta: 583, LOCIJS d.o.o. DomZale, febmar 2010, z grafiinimi prilogami

(oP),

- Odlok o Obdinskem prcstorskenl naiftu obdine Cerkno - dopolnjen osnutek, s prilogami

(oPN).

Na podlagi progleda zgoraj navedene dokumentacije ugotavljamo, da okoijsko porodilo ni

pripravljeno v skladu z zahieva$i Uredbe o okoijskem porodilu in podrobnejiem postopku

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, Ur. list RS St. 73105 (Uredba), in ne omogoda

presoje vplivov in ugotavljanje sprejemljivosti varslva dlovekovega zdravja in oshbe s pitno

vodo. Pri presoji vplivov plana na dlovekovo zdravje smo pregledali segmenle okolja: zrak in

podnebne spremembe, hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaZenje, odpadki, tia,

vode, ter bivalno okolje, ki pomembno vplivajo na zdravje ljudi in oskrbo s pitno vodo.

Stcvilka: 123-09/1649-10 / NP - 48/2
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Obrazloiite\':

Poroiilo je preobsezno, saj je s Stevilnimi ponavljaqji ter ugotavllanji nepomembnih vplivov

plana na okolje onemogoieno ustrezno obravnavanje dejanske problematike. Uporablja se stara

zakonodaja, kar 3e dodalno vzpodbudi dvome o ustreznem obravnavanju resnidnih problemov.

Pogla\ie 2 Metodoloski pristop ter delno tudi poglavje 5 Dololitev okoljskih ciljev plana ter

meril za njihovo vrednotcnje (po posameznih sestavinah okolja) sta povedini dobro pripravljeni

in ustrezata zahlevam zakonodaje. Metodologija vrednotenja pa vediroma ne temelji na izbranih

kazalcih in se ne odraza v porodilu samem. 2e opis obstojeaega stanja ni pripravljeno z izbraoimi

kazalrci in z namenom dejanske analize stanja okolja, pri vplivjh plana se kazalci sploh ne

omenjajo. spremljanje stanja okolja pa je ornejeno le na zahteve zakonodaje. i)eprav v poglavju

2.4 navcdeno: )Za potrebe spremljanja obravnavaaih vplivov plana na okolje smo pripravili

predlog kazalcev. s katerimi bo mogode ugotavljati ali se z izvedbo plaru in z izvajanjem

dejavnosti dosegajo postavljeni okoljski cilji.<

Poglavje o predvidenih emisijah in odpadkih ter ravnanje z njimije namenjeno tudi opredeliti se

do pomembuih vplivov plana, ne pa ugotoviti ustrcznost plana, ukepe oziroma izpolnjevanje

zahtev zakonodaje. Pogeiamo tudi navedbo €misije svetlobe.

Drobljenje porodila na ugotavljanje \'plivov posamezne namenske rabe nima pravega smisla, saj

se pri vrednoterju segmentov okolja izgubijo medscbojni vplivi, po nepotrebnem pa se poveda

tudi porodilo samo. Pomanjkljivo so obravnavani tudi kumulativni vplivi, saj ne upostevajo

drugih planov. Od teh so posebej pomembni pla.ni za drZavno cesto in obstojedi ter predvideni

daljnovod ter reievanje ploblematike odpadkov, tako da kumulativni rplivi do predmetnega

OPN niso ustrezni. Pri ugotavljanju vplivov plana je potrcbno upostevati tudi obstojele stanje

(definicija kumulativrega vpliva iz uredbe o okoljskem porodilul) in obravnavati celotno

obmotje obdine. V OP pogreSamo konkretno obmvnavo vseh konfliktnih obmodij ter

kvantitativno ji strokovno utemeljeno vsebino.

Mnenja smo, da je potrebno okoljsko porodilo spremeniti, glede na zastavljeno metodologijo se

opedeliti do pomebnih vplivov plana ter jih opisati z izbranimi kazalci. O morebitnih

posameznih strckovnih pomanjkljivosti porcdila se bomo dokonino opredelili ob pregledu

popravljenega jn spremenjenega porodila.

Glede na zgomje p pombe smo mn€nja, da j€ potrebno Okoljsko porodilo za Oblinski

prostorski nadrt obaine Cerkrno ustrealo popBviti oziroma dopolniti,

OPN obaine ccrkno - OP

MTs 2l-DZloMZ,otN Cctktro-O!-4&-] ZZV Manbor rnalirur h vatrlo ok,nljd



OPN obdine Cerkno - OP

Pregledali smo tudi Odlok o obdinskem prostorckem naartu Cerkno - dopolqjen osnutek in

ugotavljamo, da gaje potrebno s stalisia varstva dlovekovega zdravja v pogtavjih varstvo okolja

in varovanja zdravja uskladiri z ugotovitvarni iz tega mnenja in popravljelega okoljskega

poroiiia.

ODDELEK ZA FIZIKALNE MERITVE

Vodia:

il. /./
mae. Beniamin Ldkan, univ.dipl.fi z.

/
/

INST1TUT ZA VARSTVO OKOLJA

Prcdstojnik:

r:, 
{

mag. Emil Zel ial, univ.dipl.ini.kem,tehrol.
!-)
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Zede','a: ObEinski prostorski nairt Obiine Cetkno - mnenje o ustreznosti in
sLladnosti oLoljrkega poroiila in njegore reviziie

Z vlogo 5t. 35409-4a/2010, z dne 15.03.2010, prejeto dne 18.03.2010, ste zaprosili naslovni
zavod za mnenje glede sprejemljivosti rplivov izvedbe plana na okolje s staliida naie
ptistojnosti, oziroma za to, da vam pisno sporoiimo, da okoljsko poroiilo ne omogoda presoje
rplivov izvedbe plana na okolje in gaje zato potrebno dopolniti.

l\4nenje Edajamo po 101. a dlenu Zakona o ohranjanju narave (ZON-LIPB2, Uradli list 3t.

96/04) skladno z 42 ilenom Zakora o varstll okolja (ZVO-l-Ll?Bl, U.adni list RS !t. 39/06)
in 17. dlenom Pravilnika o presoji sprejemljivosti qlivov izvedbe planov in posegov v naravo
na varovana obmodja (v nadaljevanju Pravilnik) (tlradni list RS !t. 130/04, 53/06)

Vlogi ste priloZili dva CD-ja na katerih so:
- Ob6inski prostorski nadt Obdine Cerkno;
- Okoljsko poroiilo za OPN Obdine Cerkno (LOCUS d.o.o., februar 2010);

Okoljsko porodilo za OPN Obdine Cerkno Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov na varovana obmodja (Center za kartografijo favne in flore, febmar
2010);

in Revizijo dodatka za presojo sprejemljivosti rplivov izvedbe Obdinskega prostorskega nairta
Obdine Cerkno ra varovana (Naiura 2000 in zavarovana) obmodja @-NET OKOLJE d.o.o.,
januar 2010).

Po pregledu okoljskega porodila ugotavljamo, da so v okoljskem porodilu in njegovem dodalku
obravnavani rplivi na biotsko raznovrslnosl, varovara in zavaxovana obmodja, ekolodko
pomembna obmoija in namvne vrednote. Vedina vsebin je izjernno L_]''alitotno in natandno

obdelanih, vendar pa ugotavljamo, da v nekaterih pnmerih udinki plana niso bili povsem

ustrezno ugotovljeni in ovrednoleni irr zalo niso bili podani ustrezni omilitveni ukrepi S t{im v
zvezi menimo, da jc okoljsko poroiilo potrebuo dopolniti, sai ni popolno in ne omogoia
ustrezne presoje vplivov plana.



Glede na to menimo, da je potrebna dopolnitev okoljskega porodila v
pripombami:

naslednjimi

- Ocenjujemo, da okoljsko porodilo pomanjkljivo obravnava vpliv na Bevkovo jamo in ga Je
zato potrebno dopolniti. Predlagamo, da se nezazidano obmodje nad znanimi deli Bevkove jame

izlodi iz stanovanjske rabe oz. polrlin podeZelskega naselja, saj bi vsaka sprememba rabe nad
jamskim objekom lalko povzroiila nepopravljivo lkodo najami injamskem in,entarju

- Ugotavljamo, da je obmodje energetske rabe RE-08, ki se nahaja v Bukovski grapi, v
okoljskem poroiilu neustrezno obravnavano. Navedeno obmoije v tekstualnem delu ni
omenjeno, se pa nahaja v grafidnih prilogah. V kolikor gre za tehnidno napako, je potrebno

uskladiti tekstualni in grafi6ni del, v kolikor pa nadrtovana raba ni bila presojan4 naj se presodi.

- Ugotavljamo, da so omilitveni ukepi v primeru obmodja smudiita Cerkno predmet tudi drugih

-resorjev in niso ali vsaj ne neposredno vezani na prostorsko naartovanje, hkrati pa je v
okoljskem porodilu predlagan sestanek npr. omilitveni ukrep na str . 2671363 (V okvi/u OPPN zd

smuiiiie Cerkno so potrebni ukrcpi pre.lvsem zq (k)lgoroino ohrqnjdnje diiega peelina. Kot
omilineni ukrep predlagamo vzpostcNitev ,mirne conek (ptibliZno 60 h.t) - slika 9, kjel bi bil
omejen dostop Audi in aktivnosti v gozdu. Za to obmoije bi bilo potrebho izdelati posebne
gozdarske smerhice za gospo&tjenje z gozdom (po moinosti ykljuiene v gozdttogospodarski

nai ), kjer bo lesno-pridelovalna funkcija gozda ie vedno aktualnd, vehd,al bo glat'hi cilj
gospo&t4enja ,,zdrievanje pogojev za diujega petelina. Poleg vk|uievakja ! gozdanke hatfte
pa je potrebno vkAuiiti vatstvo petelina tudi v ndirte tu stiinega razvoja smuii'ia in hotela oz.

v dejavnosti tako zituskega kot letnega turizma ha tem obmo[ju.
Predlagamo, da se za realizacijo ukrcpov vafitta diujega petelina skliie sestanek, na katerem

bodo plisotni vsi, h so vkljuieni v dejawnsti v tem prost.rru: prehtavniki obiin Celk o ii
Zelemih, Zavod zd gozdove, ZRSW, pledttdvnik smuiisid Cetkno (investitot), pripruvljavci
medobiinskega prostotskegd naifld za iiritev smuiisia, izdelov.tki okoljskegl potoiila zd OPN
Cerkno (segment narava in strokowjak za ptice). N.r sest.nku bi se dogc,vorili nct kakien ndiin
oz. dli je moZho ukrep inesti, tdko da bi bila potem ta vsebina lahko tkljuiena kot ulTep v OPN
za spremembo rabe na obmoiju smuA\ia.)
Predlagamo sestanek z namenom, da se preveri izvedljivost omilitvenega ukrepa.

S spoltovanj em I

Pripravili:
Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.
Bojana Fajdiga, univ dipl. biol.

biol.

Anica Cernatid Gregorid, prof. geogr. in zgod.
Martina Stupar, univ.dipl.inZ. geol.
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UPOŠTEVANJE MNENJA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, 

MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE TER ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE V 

OKOLJSKEM POROČILU ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE 
CERKNO 
 

 

Mnenje Ministrstva za zdravje (Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor) 

 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (v nadaljnjem besedilu ZZV) v svojem mnenju z dne 8. 4. 2010 
ugotavlja sledeče: 

1. Okoljsko poročilo ni pripravljeno v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05) (v nadaljnjem 
besedilu Uredba). ZVV se tudi ne strinja s strukturo okoljskega poročila. 

Poročilo vsebuje vse z Uredbo zahtevane vsebine okoljskega poročila, kar je Ministrstvo za okolje in 
prostor (v nadaljnjem besedilu MOP) v svojem mnenju tudi potrdilo. MOP namreč ugotavlja, da je 
okoljsko poročilo izdelano skladno z zahtevami iz 6. člena Uredbe.  

Upoštevanje pripombe: 

Uredba strukture okoljskega poročila ne predpisuje, MOP odločitev o strukturi okoljskega poročila 
prepušča izvajalcem. Glede na to, da se ZZV ne strinja z obravnavo vplivov na okolje po namenskih 

rabah prostora, smo strukturo okoljskega poročila kljub temu spremenili. Vplivi OPN na okolje so v 
dopolnjenem okoljskem poročilu obravnavani po posameznih segmentih okolja, znotraj le teh pa po 

posameznih namenskih rabah prostora, kjer je le – to smiselno oziroma potrebno. 

2. Uporablja se stara zakonodaja. 

Pri pripravi okoljskega poročila smo pripravljalci okoljskega poročila uporabljal trenutno veljavno 
zakonodajo. Možno pa je, da smo uporabljeno zakonodajo nedosledno navajali. V dopolnitvi 

okoljskega poročila smo to popravili. 

Upoštevanje pripombe: 

3. Metodologija vrednotenja večinoma ne temelji na izbranih kazalcih. 

Kot merila za vrednotenje so v okoljskem poročilu povzete usmeritve in ukrepi, ki jih za posamezno 

področje predvidevajo sektorski dokumenti in jih je mogoče uresničevati s prostorskim načrtovanjem, 
še posebej tistih, ki so navedeni v smernicah nosilcev urejanja prostora. Pri vsakem segmentu okolja 

so določeni tudi kazalci za vrednotenje vplivov, ki hkrati predstavljajo tudi kazalce za spremljanje 
stanja okolja. 

Upoštevanje pripombe: 

Ker določila OPN niso tako natančna, da bi bilo mogoče vse izbrane kazalce za področje zraka, hrupa 
ter svetlobnega onesnaževanja ovrednotiti, smo v dopolnitvi okoljskega poročila skušali v okviru 
metodologije vrednotenja natančneje opisati, na kakšen način smo posamezne vplive vrednotili.  
Kazalci, ki so navedeni v tabelah »Okoljski cilji plana in kazalci« za posamezno sestavino okolja, tako  

v večini primerov predstavljajo predlog kazalcev občini za spremljanje stanja po uveljavitvi OPN in ne 

za vrednotenje vplivov plana na OPN. 

Dopolnili smo tudi opis stanja in sicer tako, da v največji možni meri sledi izbranim kazalcem za 
vrednotenje vplivov. 

4. Konfliktna območja niso konkretno obravnavana. Pogreša se kvantitativna in strokovno 
utemeljena vsebina. 

Upoštevanje pripombe: 



Konfliktna območja so bila opredeljena in obravnavana že v okoljskem poročilu, ki je bilo poslano v 
mnenje. V dopolnitvi okoljskega poročila smo jih še grafično podprli.  Kvantitativna obravnava vplivov v 
vseh primerih ni možna, ker njegova določila niso dovolj natančna. 
 

5. Kumulativni vplivi niso ustrezno vrednoteni. 

Kumulativne vplive smo v dopolnjenem okoljskem poročilu podrobneje vrednotili. 

Upoštevanje pripombe: 

6. V poglavju »Predvidene emisije in odpadki ter ravnanje z njimi« manjkajo navedbe za emisijo 

svetlobe. 

Poglavje smo dopolnili s podpoglavjem »Emisije svetlobe«. 

Upoštevanje pripombe: 

 

Mnenje Zavoda RS za varstvo narave 

 

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) v svojem mnenju z dne 8. 4. 2010 (št. 5-
II-162/2-O-2010/KBBFACGMS) ugotavlja sledeče: 

Po pregledu okoljskega poročila ugotavljamo, da so v okoljskem poročilu in njegovem dodatku 
obravnavani vplivi na biotsko raznovrstnost, varovana in zavarovana območja, ekološko pomembna 
območja in naravne vrednote. Večina vsebin je izjemno kvalitetno in natančno obdelanih, vendar pa 
ugotavljamo, da v nekaterih primerih učinki plana niso bili povsem ustrezno ugotovljeni in ovrednoteni 
in zato niso bili podani ustrezni omilitveni ukrepi. S tem v zvezi menimo, da je okoljsko poročilo 
potrebno dopolniti, saj ni popolno in ne omogoča ustrezne presoje vplivov plana. 

Glede na to menimo, da je potrebna dopolnitev okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) v zvezi z 
naslednjimi pripombami: 

1. Ocenjujemo, da OP pomanjkljivo obravnava vpliv na Bevkovo jamo. 

OP je bilo ustrezno dopolnjeno. ZRSVN je posredoval podatke o območju znanih delov Bevkove jamo, 
na podlagi katerih je bilo OP dopolnjeno. 

Upoštevanje pripombe: 

2. Ugotavljamo, da je bilo območje energetske rabe RE-08, ki se nahaja v Bukovski grapi, v OP 
neustrezno obravnavano. 

Ugotovili smo, da gre za tehnično napako v OPN, kjer bo območje izločeno iz OPN. Zato OP tega ne 

obravnava. 

Upoštevanje pripombe: 

3. Ugotavljamo, da so omilitveni ukrepi v primeru območja smučišča Cerkno predmet tudi drugih 
resorjev in niso ali vsaj ne neposredno vezani na prostorsko načrtovanje…. Predlagamo sestanek z 
namenom, da se preveri izvedljivost omenjenega ukrepa. 

  

Občina Cerkno je sklicala usklajevalni sestanek na temo omilitvenih ukrepov dne 1.6.2010. 

Upoštevanje pripombe: 

Na sestanku smo se dogovorili o načinu opredelitve ukrepa opredelitve mirne cone za varstvo divjega 

petelina zaradi širitve smučišča Cerkno, ki naj bo vključen v okoljsko poročilo. 

Zaključek sestanka je bil, da se bo za ukrep opredelitve mirne cone za divjega petelina pripravila 
pobuda za občinski odlok (oz. ker je območje petelina v treh občinah, bo odlok medobčinski ali 
regionalni/državni) za razglasitev območja gozda posebnega namena v vplivnem območju rastišč 
divjega petelina med Črnim vrhom in Blegošem. Pobudo za odlok bo dala občina Cerkno, delovni 
osnutek odloka pa bosta pripravili pristojni strokovni inštituciji ZRSVN in Zavod za gozdove. 



Z odlokom se bo opredelilo širše območje gozda, znotraj katerega bodo opredeljene posamezne cone 
z različnimi režimi gospodarjenja z gozdom, prometnega režima ter rekreacijskih in drugih dejavnosti  
v gozdu z namenom varstva divjega petelina. 

Poleg dopolnitve okoljskega poročila pa bo treba opredelitev mirne cone za divjega petelina vključiti 
tudi v strateški del OPN občine Cerkno. 
 

Okoljsko poročilo je bilo primerno dopolnjeno z zaključki sestanka. 
 

Mnenje Ministrstva za okolje in prostor  

 

Mnenje MOP v svojem mnenju povzema pripombe ZZV in ZRSVN, poleg tega pa opozarja še na 

nekaj pomanjkljivosti: 

1. Napačni seštevek v Tabeli 1. 

Seštevek smo popravili. 

Upoštevanje pripombe: 

2. Pri okoljskih ciljih za vode manjka cilj, ki se nanaša na varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 

Cilj smo dodali. 

Upoštevanje pripombe: 

3. V osnutku OPN ni opredeljenih območij za vetrne elektrarne, v okoljskem poročilu pa sta navedeni 
na določenih kmetijskih zemljiščih. 

V okviru OPN je prišlo do pobude krajanov za postavitev manjših individualnih vetrnih elektrarn na 

kmetijskih zemljiščih, kar pa zaradi majhnosti posega ne zahteva spremembe namenske rabe na 
dotičnih zemljiščih iz kmetijske v energetsko. Vendar je občina kljub temu želela, da v okviru 
okoljskega poročila obravnavamo vplive vetrnih elektrarn na okolje in s tem ocenimo sprejemljivost 
postavitve le- teh.   

Upoštevanje pripombe: 
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Stcvilka: 35409-48/2010
Datum: 29. 7.2009

OB.INA CIiRKNO
Bevkva 9
5282 CERKNO

Zadcva:

Z\azal

Spoitovani!

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je dne 7. 6. 2010 prispel vas dopis. v katerem
Das prosite za mnenje o dopolnjenem okoliskem porodilu za Obdinski prosbrski nadrl obdirre Cerkno (v
nadaljevaniu OPN), skladno z 42. ileDom Zakoin o varslvu okolja (Uradni list RS, St. 39/2006-ZVO-]-
UPB I, 49/06-ZMetD, 66/06 odl. US. 112/06-odl. US, l3/o7-ZPNaift. 5712008-ZfO-1A.70108-ZVO 1B
in I08/2009-ZVO-I C, v nadaljevadu ZVO) in 48. dlenom Zakona o prostoNkem nadfovanju (tjrnd. list
RS, it. 33/07; 7012008 ZVO-1B in 108/2009-ZVO- I C, v nadaljevanju ZPNadrt).

Dopisu jo bilo priloieno:
. okoljsko porotilo za Obdinski prcstomki nadrl Obdine Cerkno dopolnitev (LOCUS d.o.o., i1.

projekta 583, maj 2010),
. Zgosienka z Okoljskim porotilom ter podatld o Obdinskcm prostorskem nairtu Obdine Cerkno.

Uprav|i organ je prejeto gradivo pregledal jn ugotovil, da je okoljsko porodilo jzdelano skladno z
zahlevami iz 6. dlena Uredbe o okoljskem porodilu in podrobnejiern poslopku celo\,ile presojo vplivov
izvedbe planov na okolje (Ur. Iist RS.3t. 73l05; v nadaljcvanju Uredba).

V skladu s treljim odstavkom 48. dlena ZPNadft, 42- 6lenom ZVO in 19. dlenorr Uredbe j.3 bilo
predmetno gradivo 21. 6.2010 posredovano v mnenje MinistrsNu za zdmvjo in Zavodu RS za varstvo
narave, ki s1a na Okoljsko porodilo, ki ste ga prilozili vlogi it. 150-0003/2007 z dne 2,{. 2. 2010. podala
priporrrbe.

Ministrstvo za okoljc in prostorje prejelo rnnenja Ministrstva za zdralje in Zavoda RS za va$lvo narave-

V okviru postopka celovite presoje vplivor na okoljeje bilo pridobljeno:
- Mnenje Zavoda RS za larslvo narave (v nadaljcvanju Zavod) it.5-ll-162/5-0-10 z dne 14.7.2010,
prejeto dno 15. 7. 2010, glej prilogo. lz nDenja izhaja. daje okoljsko porodilo ustrezlo in zelo kvalitetno
presodilo nadtovano rabo in omogoda presojo vplivov izvedbe plana za tematiko ohralrjarta narr\ e.

- Dopis Ministrstva za zdra\'je (it. 354-48/2010-9 z dne 26.7.2010) s katerim.ie bilo posredovano mnenje
Zavoda za z-dravstveno varstvo Maribor (v nadalje\'anju ZZV Maribor) 3t. 123 09/1649-10n',lP-,18/7 z dne
22. 7. 2010, glej prilogo. V nmcqju.je navedeno, da okol.jsko poro6ilo ie vedno ni pripravljeno v skladu z
zahtevami tjredbe irl ne onogoda presoje vplivov in ugotavljaoje sprejemljivosti z vidika varstv:r
dlovekovega zdravja in oskrbe s pitno vodo. ZZV Maribor meni, da popravljeno okoljsko porodilo ni v
celoti upoitevalo njiho\rih p pomb,kiso.jihdalivmneniuzdDe8.4.2010.Vmnenjujenavedeno.daso
dne 22. 6. 2010 in 8- 7.2010 polekali sestanki z izdelovalccm porodila. kjer so dorekli obseg in vsebino
priponb oz. polrebnih splcmcmb. zato jih ZZV Maribor v mnenju ne navaja.

, .^-.- IJO - oa '\ f ).D nt -5 t''i Y" -- I

Okolisko poxltilo za Obiinski prostorski nairl Obiine Cerkno - dopolnilev

VaS dopis it. 350-0003/2007 z dne 31. 5. 2010



Minishstvo za okolje in prostor ugotavlja, da okoljsko poroiilo sicer opredeljuje predlagane namenske

rabe in njihove predvidene vplive, vendar ga je treba dopolniti oz. poPraviti na podlagi pripomb
Minisl-rstva za zdravje. Ministrstvo bo po pregledu popravljenega oz. dopolnjenega gradiva izdalo mnenje
o ustreznosti okoljskega porodila po 42. dlenu ZVO in 48. dlena ZPNadfi, a osnovi katerega se lahko
izvede javna mzgmitev.

Mnenje o sprejemliivosti plana bodo ministrstva in ZRSVN podali na predlog plana, ki bo dopolnjen na
podlagi pripornb podanih v tem mncnju in na podlagi.javne ra7-grnitve.

S spostovanjem,

Tolnd Grilj
Svetovnlec

mag. Vesna Kolar-Plan
uiuii
/Y 

r.i-*\A

Priloge:
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave 5t. 5ll-162/5-0-10
- Dopis Ministrstva za zdrarje !1. 354-48/2010-9 z mnenjem Zavoda za zdmvstveno varstvo Maribor 31.

123 09/1649-10/t\P-'r8/7

V vednost brez prilog:
- Zavoda RS za varslvo n^rave, OE Nova Go ca, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
- Ministrswo za zdraie, Breda Kralj, Stefanova 5, 1000 Ljubljana



Stevilka:
Datum:

Z V(,D R 'LJBtlxL StovtN![
ZA V,{RlIVo N RA1lt

5JI-162/5-O- l0
r4.7.20t0

OBMO.NA ENOTA NOVA CORI(A

D.lpinow 16 iooo Nova Corica
T 05 33 05 3ro I Fot ll ot loo

E 2isvn.oeng@z6vn.sl I aw.aiw,ll

Mitristrstvo za okolje in prostor
Dunajsk! cesta 48

1000 Ljubljana

7.atleva.: Obtinski ptoslotshi nrtrt Cetkno - mtrenje o ustrcznosti in skladnosti
dopolnjenega okoljsLega poroiilo in njego\e revizijc

Z vlogo it. 35409-48/2010, z dne 27.6.2010, prejeto dne 23.6.2010, ste zaprosili naslovni zavod za
mnenje o tem, ali okoljsko porodilo in njegova revizija omogodata presojo vplivov izvedbe plana na
okolje s staliida na.Se pristojnosli, ali paje za izvedbo presoje okoljsko porodilo oz. njegovo revizijo
treba dopolniti z dodatnimi ali podrobnejSimi informacijami in katerimi ter za mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana obmodja. V kolikor sta okoljsko poroiilo in
njegova revizija ustrezna, ste nas zaprosili tudi za mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
na okolie s stalisda nase pristoinosti-

Vlogi ste pdlozili: CD z okoljskim porodilom za OPN Cerkno - dopolnitev (Locus d.o.o., maj 2010) in
OPN Cerkno - dopolnjen osnutek (Locus d. o.o., junij 2010).

Mnenje na gradivo izdajamo po l0l.a dlenu Zakona o oluanjanju iarave (ZON-UPB2, Uradni list 3t.

96/04) skladno z 42. dlenom Zakona o varstvr okolja (ZVO-I-UPBI, Uradni list RS 39106) in l'1.
dlenom Pravilika o presoji sprejemuivosti rplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovaft!
obmodja (trl RS 130/04, 53/06).

A. Mnenjc o ustreznosti in skladnosti okoljskega poroiila in revizije

Po pregledu okoljskega poroiila in revizije ugotavljamo, da sta ustrema ill skladna s 15. oziroma
16. dlenom Pravilnika in omogoCata presojo yplivov izvedbe plana.

Glede rovizije ugotavljamo, daje ustrezna in skladna.

" ii,i,!l ;l ill' ;,1 3i.=.:;, "

15. 07.2010



V nadaljevanju dajemo mnenje po 117. dlenu ZON-UPBZ glede ustreznosti in skladnosti okoljskega
porodila za tematiko ohranjanja narave:

Po pregledu okoljskega porodila in predloga plana ugotavljamo, daje okoljsko porcdilo ushezno in
zelo kvalitetno presodilo nairlovano rabo in ornogoda presojo vplivov izvedbe plana.

B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovrna obmodja

Mnenje o sgejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stali5da na5e pristojnosti bomo v skladu
z 51. dlenom Zakona o prostorskem nadrtovanju (ZPNaift, Uradni list RS, 5t. 33107) izd6lj, Aa,

dokonden predlog Odloka o Obdinskem prcstorskem nadrtu obdioe Cerkno hkati z
naravovaNtvenim nDenjem,

Lep pozdravl

PdpEvilii

Bojara Fajdiga, univ.dipl.biol.
Klavdi j Bajc, univ.dipl.biol.

, univ. dipl. biol.

Anica Cemalid Gregorid, prof geogr. (l/hra,n' eN
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Stevilka: 35
Datum:26.

Minjstrstvo za okolje in prostor

Dunajska costa 48, P.P.653
1000 Ljubljana

ZADEVA: Mnenje o ustreznosti okolisk€ga poroiila in spreicmljivosti vplrvov izeedbe phna

za OPN obditre Cerluo

V prilogi vam posiljamo strokovno mtr€nje o ustreznosti okoliskega porolila in sprejemljivosti

vpiivoiizverlbe plana za OPN obiitre Ccrkno, ki gaje pripravil Zavod za zdravstveno varstvo

Maribor.

\linisu!t!o za rdravje soglasa. priloienim mnenierl1

S spostovanjem!

Pripravila:
Breda lsalj
'1a'-&

Vroditi:
- naslouiku.

Pdloga:
- mnenje ZZV MB.

in/ra2o;javnega

q,'\-

' I'rc. ;.

!;* \ffi :,.z V- -
"'-atr,ei,^{,.. +t

Po pooblastilu mitristra:
. Marjeta Recek



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
PrvomaJskarlica'l,2000Marlbo. http://wwwzzv-mb.sl

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
releloi: {02) 4500170 r€e'ak (02) 4500227 E-porta, lvo@z:v"mbsl
rpza ppv 5130,147046 Slevirka rai*kc lsk€ra E.uia: 01100.6030926630

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Ga. Breda K-raU

Stelaoova 5

lO(](] LJUBLJANA Maribor, 22.07.2010

ZADEVA: Mnedje o ustreznosfi okoljskega porotila in sprejemljivosti vplivov izxedbe

plana za Obiinski prostorski lratra obiine Cerkno

Dne 23.06.2010 ste rras z dopisom it. 354-48/2010-7 zaprosili za nurenje o ustreznosti

okoijskega porodila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za Obainski prostorski nadd obdire

Cerkno s stalisla l}ase pr;$ojnosti varstva dlovekovega zdravja in oskbe s pitno vodo.

Kol os[ovo ira izdelavo nlnenia smo pregledali dokumentacijo prejeto na CDi
- Okoljsko porodilo za Celovito presojo vplivov;ra okolje za Obdinski proslo$ki nadfi obdine

Cerkro dopolnitev, gt. projekta: 583, LOCLIS d.o.o. Domiale, maj 2010, z grafiinimi
prilogami (OP),

- Odlok o Obdinskem prostorskem nairtu obdi4e Cerklo dopolnjel osnutek, s prilogami

(oPN).

Na podlagi pregleda zgoraj navedene dokumentacije ugotavljano, da okoljsko porcdilo ie vedno

ni pripravljeno v skladu z zahtevami Uredbe o okoljskem porodilu in podrobnejsem postopku

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okoljc, Ur. list RS St. 73105 (Uredba), in ne omogoda

presoje vplivov in ugotavljaqje sprejomljivosti varstva dlovekovega zdravja in oskrbe s pitno

vodo. Popravljeno poroailo ni v celoti upoltevalo naiih pdpomb, ki smo jih dali v mnenj! z dne

08.04.2010. Na sestankih z izdelovalcem porodila (22.06. in 08.07.2010) smo dorekli obseg in

vsebino pdpomb oziroma potrebnih sprememb, zatojih v tem n]Ilenju posebej ne navajilmo.

Glede na zgomje pripombe smo mnenja, da je potrebno Okoljsko porolilo za Obdinski

Fostorski nadfl obdine Carkno ushezno popraviti oziroma dopohiti.

Stevilka: 123-09/1649-10 / NP 48/7

lVOlS.2l'tZl0f,,lZ OPN Ccd,no OP 48-?



OPN obtine Cerkno - OP

Pregiedali smo tudi Odlok o obtinskem prcstorskem ladrtu Cerkno - dopolnjen osnutek in

ugotavljamo, da ga je potebno s stalisda varstva dlovekovega zdravja v poglavjih va$wo okolja

in varovanja zdravja uskladiti z ugotovitvami iz tega nuenja ia popravljenega okoljskega

poro6ila.

Mnenje sestavila:

li" /

^"r. 
t",,,, 

"7h,#.0,0,'..

mag. Benjamin Luftiu, univ.dipl.fiz.
/

Matrd Rotcr. in4glad.

ODDELEK ZA FIZIKALNE MERITVE

Vodjar

IVOTS-23-DZloMZ-OPN Cerloo-OP 48-? ,, ZZV Mdibor - lnlrillt a varsto ololja



UPOŠTEVANJE MNENJA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE  
 

Mnenje Ministrstva za zdravje (Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor) 

 

Na temo dopolnitev Okoljskega poročila za OPN občine Cerkno je izdelovalec okoljskega poročila 

opravil z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor dva usklajevalna sestanka in sicer 22.6. 2010 ter 

8.7.2010. 

 

Temeljni dogovori v zvezi s potrebnimi popravki omenjenega okoljskega poročila so se nanašali na: 

 določitev ustreznih kazalcev za opis stanja okolja, vrednotenje vplivov ter spremljanja stanja 

okolja,  

 opredeljevanje kumulativnih vplivov ter 

 določanje sistema spremljanja stanja okolja. 

 

Priloženo okoljsko poročilo je popravljeno v skladu z dogovori.   
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Ministrstvo za kulturo je 18. 3. 2010 s strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) 

prejelo vlogo za pripravo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila, ki je bilo v skladu s 16. in  48. 

členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 108/09 – ZPNačrt) in v 

skladu z 42. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006 – ZVO-1-UPB1) ter 19. 

členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), pripravljeno za Občinski prostorski načrt Občine 

Cerkno. Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju z ZVKDS, OE Nova Gorica ugotovilo, da okoljsko 

poročilo ni ustrezno. Opravljeno je bilo usklajevanje z izdelovalci okoljskega poročila in z njimi je 

bilo dogovorjeno, da prejmemo dopolnjeno okoljsko poročilo ponovno v pregled (usklajevalni 

sestanek med Locusom - Metka Jug, Maja Šinigoj ter MK - Natašo Kolenc in Marvy Lah Sušnik, 

4.5.2010 v Solkanu). Potem so se gradiva usklajevala še po elektronski pošti (1.6.2010).  

Vlogo za mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila je Ministrstvo za kulturo prejelo 

po elektronski pošti dne 15.11.2010, dopolnjeno z gradivom dne 16.11.2010. 

Ponovno vlogo za mnenje o ustreznosti okoljskega poročila št. 35409-48/2010 z dne 23.11. 2010 je 

Ministrstvo za kulturo prejelo 24. 11. 2010. 
 

 

Vlogi z dne 24. 11. 2010 je bilo priloženo: 

- Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt 

Občine Cerkno, 2. dopolnitev (izdelal Locus d.o.o. Domžale, št. projekta 583, september 

2010, 

- Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (izdelal Locus d.o.o., 

enota Nova Gorica). 

 

 

Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto 

Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica gradivo pregledalo in ugotovilo, da pripravljavec 

okoljskega poročila ni v celoti ustrezno ocenil posledic učinkov izvedbe predlaganega 

prostorskega akta na kulturno dediščino, zato ga je potrebno dopolniti oziroma popraviti. 

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor  

Dunajska cesta 48 

1000 Ljubljana 

gp.mop@gov.si 

 

 

 

Številka: 3501-43/2008/16 

Datum: 1. 12. 2010 

Zadeva: Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine 

Cerkno (2) 

Zveza: Vloga MOP, št.: 35409-48/2010 z dne 23.11. 2010, prejeta dne 24. 11. 2010 
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Pomankljivosti oz. pripombe so naslednje: 

 

1) Podatki za prikaz stanja 

 

Podatki za prikaz stanja, ki jih je izdelovalec zajel v okoljsko poročilo, so zastareli (september 

2008) in bi jih moral novelirati. Izdelovalec navaja, da je v občini 183 enot dediščine, po naših 

podatkih jih je 184, poleg tega je še 5 enot dediščine bilo vpisanih v Register nepremične kulturne 

dediščine po marcu 2008, ki jih izdelovalec ne omenja. 

 

2) Splošni varstveni režimi 

 

V podpoglavju Splošni varstveni režimi se navaja potrebnost pridobitve kulturnovarstvenih 

pogojev in soglasij na podlagi členov starega zakona, kar je napačno in je treba popraviti (28 in 29. 

člen ZVKD-1, Uradni list RS št. 16/2008). 

 

3) Predhodne arheološke raziskave 

 

Obveznost predhodnih arheoloških raziskav na enotah registriranih arheoloških najdišč je zakonsko 

določilo in ne omilitveni ukrep. 

 

4) Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja (EŠD 109) – informacijski center 

 

Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja (EŠD 109) je kulturni spomenik državnega 

pomena, varstveni režim ne omogoča gradnje, razen v primerih, ki jih s predhodnim 

kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod. 

V primeru gradnje informacijskega centra strokovna služba ugotavlja, da gre za poseg v občutljivo 

območje, ki je glede na pomen za predstavitev kulturnih vrednot in povečanja pričevalnosti 

kulturnega spomenika izjemoma dopusten. Za območje, kamor bo objekt informacijskega centra 

umeščen, naj se izdela Občinski podrobni prostorski načrt. 

 

5) Uskladitev namenske rabe s katastrom 

 

Med usklajevanji je bilo dogovorjeno, da se bo namenska raba uskladila s katastrom in da se bo na 

območjih kulturnih spomenikov: 

- Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 5 (EŠD 4768) 

- Lazec - Cerkev sv. Jurija (EŠD 3868) 

- Podlanišče - Domačija Pri Rotovžu (EŠD 4764) 

namenska raba za območja stanovanj na domačijah oz. ob cerkvi zmanjšala. 

Po pregledu gradiva smo ugotovili, da se je povečala, kar ni v skladu s smernicami za načrtovanje. 

 

6) Točkovni objekti kulturne dediščine 

 

Za točkovne objekte kulturne dediščine: 

- Dolenji Novaki - Znamenje na Močil (EŠD 20729) 

- Gorenji Novaki - Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5 (EŠD 26156) 

- Gorenji Novaki - Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 (EŠD 4920) 

- Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 (EŠD 4921) 

je bilo s strani strokovne službe predlagano besedilo, ki prostorsko opredeljuje znamenja oz. 

točkovne objekte kulturne dediščine. Pri vseh znamenjih oz. točkovnih objektih kulturne dediščine 
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je potrebno upoštevati prostorski kontekst z zagotovitvijo, da se predvideni posegi ustrezno 

odmaknejo od kulturne dediščine. 

Ugotavljamo, da okoljsko poročilo ni ustrezno opredelilo in ovrednotilo točkovnih objektov 

kulturne dediščine. 

 

7) Jagršče - Cerkev sv. Uršule (EŠD 3723) 

 

Zapolnitve za namensko rabo stanovanj v neposredni bližini kulturne dediščine, ki se nahaja na 

robu poselitve, niso možne, ker bi bil okrnjen prostorski kontekst kulturnega spomenika. Zagotoviti 

je potrebno zelene površine vplivnem območju kulturnega spomenika. 

 

 

 

Pričakujemo, da nam boste dopolnjeno oziroma popravljeno okoljsko poročilo ponovno 

posredovali v mnenje. 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- naslov 

- arhiv 

 

 

V vednost: 

- ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica 

 

 

Barbara Mlakar Damjana Pečnik 

sekretarka Generalna direktorica 

Direktorata za kulturno dediščino 



 
 
 

UPOŠTEVANJE MNENJA MINISTRSTVA ZA KULTURO  
 
1. Podatki za prikaz stanja 
 
Podatki za prikaz stanja, ki jih je izdelovalec zajel v okoljsko poročilo, so zastareli (september 2008) in bi jih 
moral novelirati. Izdelovalec navaja, da je v občini 183 enot dediščine, po naših podatkih jih je 184, poleg 
tega je še 5 enot dediščine bilo vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine po marcu 2008, ki jih 
izdelovalec ne omenja. 
 
Upoštevanje pripombe: 
 
Dne 5.12.2010 smo od MK prejeli nove podatke iz registra kulturne dediščine. Okoljsko poročilo je 
popravljeno v skladu z novimi podatki. 
 
Izmed novih enot, ki so bile vpisane v register kulturne dediščine se na stavbnih zemljiščih pojavljata le dve: 
 

28825 
Cerkno – Domačija 
pot v Strano 12 

dediščina 
priporočilno 

območje CE-32 SK obstoječe pozidano 

28332 
Trebenče – Domačija 
Trebenče 4 

dediščina 
priporočilno 

območje TB-04 SK obstoječe pozidano 

 
2. Splošni varstveni režimi 
 
V podpoglavju Splošni varstveni režimi se navaja potrebnost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasij na podlagi členov starega zakona, kar je napačno in je treba popraviti (28 in 29. člen ZVKD-1, 
Uradni list RS št. 16/2008). 
 
Upoštevanje pripombe: 
 
Popravljeno v skladu s pripombo. 
 
3. Predhodne arheološke raziskave 
 
Obveznost predhodnih arheoloških raziskav na enotah registriranih arheoloških najdišč je zakonsko določilo 
in ne omilitveni ukrep. 
 
Upoštevanje pripombe: 
 
Obveznost predhodnih arheoloških raziskav na enotah registriranih arheoloških najdišč smo iz OP kot 
omilitveni ukrep umaknili. Upoštevanje le tega kot zakonskega določila je zagotovljeno v Odloku o OPN. 
 
 
4. Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja (EŠD 109) – informacijski center 
 
Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja (EŠD 109) je kulturni spomenik državnega pomena, varstveni 
režim ne omogoča gradnje, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri 
pristojni zavod. 
V primeru gradnje informacijskega centra strokovna služba ugotavlja, da gre za poseg v občutljivo območje, 
ki je glede na pomen za predstavitev kulturnih vrednot in povečanja pričevalnosti kulturnega spomenika 
izjemoma dopusten. Za območje, kamor bo objekt informacijskega centra umeščen, naj se izdela Občinski 
podrobni prostorski načrt. 
 
Upoštevanje pripombe: 
 
V skladu s pripombo se je v okoljsko poročilo kot omilitveni ukrep na enoti predvidenega informacijskega 
centra (DN-15  BT) zapisala zahteva po urejanju enote z OPPN. OPN (grafični in tekstualni del) je popravljen 
v skladu z omilitvenim ukrepom. 
 
 
 
 



 
 
 

5. Uskladitev namenske rabe s katastrom 
 
Med usklajevanji je bilo dogovorjeno, da se bo namenska raba uskladila s katastrom in da se bo na območjih 
kulturnih spomenikov: 

- Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 5 (EŠD 4768) 
- Lazec - Cerkev sv. Jurija (EŠD 3868) 
- Podlanišče - Domačija Pri Rotovžu (EŠD 4764) 

namenska raba za območja stanovanj na domačijah oz. ob cerkvi zmanjšala. 
Po pregledu gradiva smo ugotovili, da se je povečala, kar ni v skladu s smernicami za načrtovanje. 
 
Upoštevanje pripombe: 
 
Za enote urejanja prostora, ki posegajo v omenjena območja kulturne dediščine, se z namenom, da bodo 
vplivi na kulturno dediščino sprejemljivi, z okoljskim poročilom predlagajo naslednji popravki. 
 

- Dolenji Novaki - Domačija Dolenji Novaki 5 (EŠD 4768) 

 
- Lazec - Cerkev sv. Jurija (EŠD 3868) 

 
 
Poleg tega je z omilitvenimi ukrepi v okoljskem poročilu gradnja novih objektov v enoti LA-05 CDk  že 
prepovedana. 

 
- Podlanišče - Domačija Pri Rotovžu (EŠD 4764) 
 
Stavbna zemljišča je potrebno zmanjšati na meje območja kulturne dediščine. 

 
 



 
 
 

6. Točkovni objekti kulturne dediščine 
 
Za točkovne objekte kulturne dediščine: 

- Dolenji Novaki - Znamenje na Močil (EŠD 20729) 
- Gorenji Novaki - Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5 (EŠD 26156) 
- Gorenji Novaki - Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 (EŠD 4920) 
- Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 (EŠD 4921) 

je bilo s strani strokovne službe predlagano besedilo, ki prostorsko opredeljuje znamenja oz. točkovne 
objekte kulturne dediščine. Pri vseh znamenjih oz. točkovnih objektih kulturne dediščine je potrebno 
upoštevati prostorski kontekst z zagotovitvijo, da se predvideni posegi ustrezno odmaknejo od kulturne 
dediščine. 
Ugotavljamo, da okoljsko poročilo ni ustrezno opredelilo in ovrednotilo točkovnih objektov kulturne dediščine. 
 
Upoštevanje pripombe: 
 

- Dolenji Novaki - Znamenje na Močil (EŠD 20729) 

Za enoto urejanja prostora DN-01 SK, znotraj katere se nahaja enota dediščine, je v okoljskem poročilu že 
opredeljen omilitveni ukrep:  
V okolici znamenja je potrebno v radiju 15 m ohraniti zeleno površino z namenom ohranjanja vedute na 
znamenje. 
 

- Gorenji Novaki - Kašča na domačiji Gorenji Novaki 5 (EŠD 26156) 

Za enoto urejanja prostora, ki posega v omenjena območja kulturne dediščine, se z namenom, da bodo 
vplivi na kulturno dediščino sprejemljivi, z okoljskim poročilom predlaga naslednji popravek. 

 

 
 

- Gorenji Novaki - Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 (EŠD 4920) 

V skladu s pripombo se je v okoljsko poročilo kot omilitveni ukrep na enoti A 301, kjer se nahaja omenjena 
enota kulturne dediščine zapisala zahteva, da se na parceli 37/1 zaradi ohranjanja prostorskega konteksta 
kulturne dediščine prepove gradnja novih objektov.  

 
- Podpleče - Znamenje pri hiši Podpleče 16 (EŠD 4921) 

V skladu z že opredeljenim omilitvenim ukrepom je bilo območje enote kulturne dediščine vključno z vplivnim 
območjem že izvzeto iz stavbnih zemljišč. 
 

 



 
 
 

7. Jagršče - Cerkev sv. Uršule (EŠD 3723) 
 
Zapolnitve za namensko rabo stanovanj v neposredni bližini kulturne dediščine, ki se nahaja na robu 
poselitve, niso možne, ker bi bil okrnjen prostorski kontekst kulturnega spomenika. Zagotoviti je potrebno 
zelene površine vplivnem območju kulturnega spomenika. 
 
Upoštevanje pripombe 
 
Z namemom zagotavljanje zelenih površin v vplivnem območju kulturnega spomenika se za enoto JG-01 SK, 
ki sega v vplivno območje kulturnega spomenika doda omilitveni ukrep: 
 
V vplivnem območju kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine, gradnja objektov ni dovoljena. 
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Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev za stanovanja na K1 in K2: 
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BK-01 SK 1494,60 PPIP Iz K2 v S 1494,60 100,00 1300 1381,49 92,43 
srednji pridelovalni 
potencial 782,43 52,35 

      2000 41,80 2,80 visok pridelovalni potencial 712,17 47,65 

      3000 71,31 4,77    

CE-03 SSe 10914,30 OPPN Iz K1 v S 3909,41 35,82 1222 1091,48 27,92 
srednji pridelovalni 
potencial 3909,41 100,00 

      1300 2723,74 69,67    

      3000 94,19 2,41    

  OPPN Iz K2 v S 7004,90 64,18 1300 6973,75 99,56 
srednji pridelovalni 
potencial 7004,89 100,00 

      3000 31,15 0,44    

CE-10 SK 10606,54 . Iz K1 v S 10606,54 100,00 1100 1010,70 9,53 
ni primerno za kmetijsko 
pridelavo 2485,47 23,43 

      1300 8738,51 82,39 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 2864,95 27,01 

      2000 1,54 0,01 
srednji pridelovalni 
potencial 5256,13 49,56 

      3000 855,79 8,07    

CE-11 SSe 5399,33 OPPN Iz K1 v S 5399,33 100,00 1300 5094,06 94,35 
ni primerno za kmetijsko 
pridelavo 5375,02 99,55 

      3000 305,27 5,65 
srednji pridelovalni 
potencial 24,31 0,45 

CE-18 SSe 5712,31 OPPN Iz K1 v S 5614,73 98,29 1222 570,29 10,16 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 2547,87 45,38 

      1300 4927,54 87,76 
srednji pridelovalni 
potencial 3066,86 54,62 

      3000 116,89 2,08    

  OPPN Iz K2 v S 97,58 1,71 1300 1,54 1,58 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1,45 1,49 

      3000 96,04 98,42 
srednji pridelovalni 
potencial 96,12 98,51 

CE-46 SSe 2740,88 . Iz K2 v S 839,44 98,29 1300 380,08 45,28 visok pridelovalni potencial 839,44 100,00 

      3000 459,36 54,72    

CE-51 SSe 1984,77 . Iz K2 v S 1369,16 68,98 1300 1062,76 77,62 
srednji pridelovalni 
potencial 1146,43 83,73 

      2000 123,62 9,03 visok pridelovalni potencial 222,73 16,27 

      3000 182,78 13,35    

ČP-04 SK 901,80 . Iz K2 v S 675,97 74,96 1300 566,01 83,73 
srednji pridelovalni 
potencial 675,97 100,00 

      3000 109,96 16,27    

DN-01 SK 9499,86 . Iz K2 v S 9499,86 100,00 1222 1593,40 16,77 
srednji pridelovalni 
potencial 9499,86 100,00 

      1300 7281,42 76,65    

      3000 625,04 6,58    

DN-02 SS 1216,04 . Iz K2 v S 1216,04 100,00 1222 319,36 26,26 
srednji pridelovalni 
potencial 1216,04 100,00 

      1300 589,36 48,47    

      3000 307,32 25,27    

        88,37    

DN-03 SS 1210,85 . Iz K1 v S 1210,85 100,00 1300 1074,59 88,75 
srednji pridelovalni 
potencial 1210,85 100,00 

      2000 28,91 2,39    

      3000 107,36 8,87    

DN-05 SS 11328,42 OPPN Iz K1 v S 11268,47 99,47 1222 4,92 0,04 
srednji pridelovalni 
potencial 2282,35 20,25 

      1300 7752,89 68,80 srednji pridelovalni 8986,11 79,75 
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potencial 

      2000 1854,52 16,46    

      3000 1656,14 14,70    

DN-07 SK 3803,79 . Iz K2 v S 3550,52 99,47 1300 3312,55 93,30 
srednji pridelovalni 
potencial 3550,52 100,00 

      1500 125,17 3,53    

      3000 112,80 3,18    

GR-02 SK 4001,08 . Iz K2 v S 4001,08 100,00 1100 345,34 8,63 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 35,97 0,90 

      1222 1430,56 35,75 
srednji pridelovalni 
potencial 3965,11 99,10 

      1300 1612,85 40,31    

      3000 612,33 15,30    

JG-01 SK 1495,75 . Iz K2 v S 1495,75 100,00 1300 1373,58 91,83 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1495,75 100,00 

      2000 7,46 0,50    

      3000 114,71 7,67    

JS-01 SK 1497,13 . Iz K2 v S 1497,13 100,00 1222 1083,85 72,40 
srednji pridelovalni 
potencial 1497,13 100,00 

      1500 17,95 1,20    

      3000 395,33 26,41    

JZ-01 SK 2849,47 . Iz K2 v S 2160,18 75,81 1222 40,43 1,87 
srednji pridelovalni 
potencial 2160,18 100,00 

      1300 2113,63 97,85    

      3000 6,11 0,28    

JZ-03 SK 1455,50 . Iz K1 v S 1455,50 100,00 1222 25,72 1,77 
srednji pridelovalni 
potencial 1119,82 76,94 

      1300 1357,75 93,28 
srednji pridelovalni 
potencial 335,68 23,06 

      3000 72,04 4,95    

LZ-01 SS 11570,04 OPPN Iz K2 v S 11092,36 95,87 1222 4401,13 39,68 
srednji pridelovalni 
potencial 11092,36 100,00 

      1300 5836,31 52,62    

      3000 854,92 7,71    

OT-02 SS 8524,99 OPPN Iz K1 v S 8524,99 100,00 1222 2325,32 27,28 
srednji pridelovalni 
potencial 8524,99 100,00 

      1300 3931,31 46,12    

      3000 2268,36 26,61    

OT-06 SK 2063,88 . Iz K2 v S 2063,88 100,00 1300 1872,04 90,70 
srednji pridelovalni 
potencial 2063,88 100,00 

      3000 191,84 9,30    

PC-01 SS 5867,59 . Iz K1 v S 2113,30 36,02 1300 1732,48 81,98 
srednji pridelovalni 
potencial 724,09 34,26 

      3000 380,82 18,02 
srednji pridelovalni 
potencial 1389,22 65,74 

  . Iz K2 v S 3754,29 63,98 1300 3381,15 90,06 
srednji pridelovalni 
potencial 1851,59 49,32 

      3000 373,14 9,94 
srednji pridelovalni 
potencial 1902,71 50,68 

PC-03 SS 20247,28 OPPN Iz K1 v S 14979,70 73,98 1100 58,94 0,39 
srednji pridelovalni 
potencial 14979,70 100,00 

      1222 1484,80 9,91    

      1300 10958,15 73,15    

      3000 2477,81 16,54    

PD-01 SK 3776,56 . Iz K2 v S 3630,99 96,15 1222 292,38 8,05 
srednji pridelovalni 
potencial 3630,99  
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      1300 3161,69 87,08    

      2000 4,91 0,14    

      3000 172,01 4,74    

PD-03 S 1630,87 . Iz K2 v S 1469,94 90,13 1300 1347,08 91,64 
srednji pridelovalni 
potencial 1469,94 100,00 

      2000 30,83 2,10    

      3000 92,03 6,26    

            

RC-03 SK 2951,51 . Iz K1 v S 1123,40 38,06 1100 151,00 13,44 
srednji pridelovalni 
potencial 1123,41 100,00 

      1222 6,71 0,60    

      1300 965,69 85,96    

            

  . Iz K2 v S 1828,11 61,94 1300 1712,39 93,67 
srednji pridelovalni 
potencial 1828,11 100,00 

      2000 115,72 6,33    

RC-07 SK 496,88 . Iz K2 v S 496,88 100,00 1300 483,46 97,30 
srednji pridelovalni 
potencial 496,88 100,00 

      3000 13,43 2,70    

RC-08 SK 1151,12 . Iz K1 v S 553,46 48,08 1300 548,37 99,08 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 553,46 100,00 

      3000 5,09 0,92    

  . Iz K2 v S 597,67 51,92 1300 536,74 89,81 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 597,67 100,00 

      3000 60,93 10,19    

RE-04 SK 1781,30 . Iz K1 v S 1005,57 56,45 1300 1005,43 99,99 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1005,57 100,00 

      3000 0,14 0,01    

  . Iz K2 v S 775,73 43,55 1300 676,30 87,18 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 775,73 87,18 

      3000 99,44 12,82    

ST-01 SK 12121,74 OPPN Iz K1 v S 5492,78 45,31 1222 712,21 12,97 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 94,60 1,72 

      1300 4509,53 82,10 visok pridelovalni potencial 5398,18  

      3000 271,05 4,93    

  OPPN Iz K2 v S 6628,96 54,69 1222 150,11 2,26 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 158,48 2,39 

      1300 4397,39 66,34 visok pridelovalni potencial 6470,49 97,61 

      1500 659,97 9,96    

      3000 1421,50 21,44    

ŠB-02 SK 3750,67 OPPN Iz K2 v S 3750,67 100,00 1300 3246,56 86,56 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 3750,67 100,00 

      3000 504,11 13,44    

TR-01 SK 2857,41 . Iz K2 v S 2010,94 70,38 2000 9,03 0,45 
srednji pridelovalni 
potencial 2000,91 99,50 

      3000 2001,92 99,55 visok pridelovalni potencial 10,03 0,50 

TR-02 SS 2699,03 . Iz K2 v S 2699,03 100,00 1500 783,79 29,04 
srednji pridelovalni 
potencial 2699,03 100,00 

      3000 1915,23 70,96    

ZA-03 SK 729,54 . Iz K1 v S 729,54 100,00 1222 712,53 97,67 
srednji pridelovalni 
potencial 729,54 100,00 

      1300 17,00 2,33    

 

 



Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev površin razpršene poselitve na K1 

in K2: 
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A 14 1441,82 1441,82 100,00 Iz K2 v A 1441,82 1300 1268,71 87,99 srednji pridelovalni potencial 1441,82 100,00 
uskladitev s 
stanjem 

      2000 120,55 8,36     

      3000 52,56 3,65     

A 19 1482,99 1482,99 100,00 Iz K1 v A 1482,99 1300 1446,84 97,56 srednji pridelovalni potencial 1482,99 100,00 zmanjšati 

      3000 36,16 2,44     

A 22 687,23 630,37  Iz K1 v A 630,37 1300 540,97 85,82 srednji pridelovalni potencial 630,37 100,00 

širitev 
stavbnega 
zemljišča 

      2000 89,40 14,18    
(razvojna 
pobuda) 

A 25 617,35 617,35 100,00 Iz K2 v A 617,35 1300 582,62 94,37 srednji pridelovalni potencial 617,35 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1885,78 m2 
stavbnih 
zemljišč       2000 34,74 5,63    

A 27 3089,72 3089,72 100,00 Iz K1 v A 3089,72 1300 2599,94 84,15 srednji pridelovalni potencial 3089,72 100,00 

širitev 
stavbnega 
zemljišča 

      3000 489,78 15,85    
(razvojna 
pobuda) 

A 28 1278,25 1198,14 93,73 Iz K2 v A 1198,14 1300 754,16 62,94 srednji pridelovalni potencial 1198,14 100,00 zmanjšati 

      2000 108,93 9,09     

      3000 335,05 27,96     

A 33 1357,65 1357,65 100,00 Iz K2 v A 1357,65 1300 758,83 55,89 visok pridelovalni potencial 1357,65 100,00 

dodati 
potrebno 
obstoječe 
objekte izven 
stavbnega 
zemljišča 

      1500 404,66 29,81     

      3000 194,16 14,30     

A 41 1952,57 1952,57 100,00 Iz K1 v A 1952,57 1222 174,28 8,93 srednji pridelovalni potencial 1952,57 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1352,30 m2 
stavbnih 
zemljišč       1300 1778,29 91,07    

A 84 2437,25 2419,68 99,28 Iz K1 v A 1910,23 1300 1815,77 95,06 srednji pridelovalni potencial 2419,68 100,00 zmanjšati 

      3000 94,45 4,94     

    Iz K2 v A 509,45 1300 391,97 76,94     

      3000 117,48 23,06     

A 87 1329,95 1276,02 95,94 Iz K2 v A 1276,02 1300 1245,59 97,62 srednji pridelovalni potencial 1276,02 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
4039,70 m2 
stavbnih 
zemljišč 

      2000 22,63 1,77    

      3000 7,79 0,61    

A 100 690,29 690,29 100,00 Iz K1 v A 690,29 1300 661,66 95,85 srednji pridelovalni potencial 690,29 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1329,66 m2 
stavbnih 
zemljišč       3000 28,63 4,15    

A 141 1371,98 1350,30 98,42 Iz K2 v A 1350,30 1300 1214,11 89,91 srednji pridelovalni potencial 1350,30 100,00 zmanjšati 

      2000 9,43 0,70     

      3000 126,77 9,39     

A 142 3729,81 3376,81 90,54 Iz K2 v A 3376,81 1300 2869,11 84,97 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 3376,81 100,00 

zmanjšati 

      1500 26,67 0,79     

      2000 41,56 1,23     
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      3000 439,47 13,01     

A 146 2131,05 2054,52 96,41 Iz K2 v A 2054,52 1300 1988,80 96,80 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1988,80 96,80 

cela enota v 
primarno rabo 

      1300 65,73 3,20 visok pridelovalni potencial 65,73 3,20 

A 148 1188,03 1188,03 100,00 Iz K2 v A 1188,03 1300 1098,91 92,50 srednji pridelovalni potencial 1188,03 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
2646,89 m2 
stavbnih 
zemljišč       3000 89,12 7,50    

A 151 2850,86 2796,06 98,08 Iz K2 v A 2796,06 1300 2403,62 85,96 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 2796,06 100,00 

zmanjšati 

      3000 392,44 14,04     

A 154 1081,36 1081,36 100,00 Iz K1 v A 239,55 1300 36,50 15,16 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 240,69 100,00 

uskladitev z 
dejanskim 
stanjem 

      3000 203,05 84,36     

    Iz K2 v A 841,81 1300 599,98 71,27 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 841,81 100,00 

 

      2000 8,05 0,96     

      3000 233,78 27,77     

A 216 1413,50 1413,50 100,00 Iz K2 v A 1413,50 1222 731,53 51,75 srednji pridelovalni potencial 1413,50 100,00 zmanjšati 

      1300 571,57 40,44     

      3000 110,39 7,81     

A 221 611,92 611,92 100,00 Iz K2 v A 611,92 1222 228,43 37,33 srednji pridelovalni potencial 332,20  uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
3173,72 m2 
stavbnih 
zemljišč 

      1300 192,82 31,51 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 279,72  

      1300 103,77 16,96    

      3000 86,89 14,20    

A 255 1736,47 1736,47 100,00 Iz K1 v A 1736,47 1222 963,08 55,46 srednji pridelovalni potencial 1736,47 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1622,75 m2 
stavbnih 
zemljišč 

      1300 414,85 23,89    

      3000 358,55 20,65    

A 264 1811,61 531,50 29,34 Iz K1 v A 531,50 1300 462,54 87,03 srednji pridelovalni potencial 531,50 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1234,57 m2 
stavbnih 
zemljišč       3000 68,96 12,97    

A 274 1321,85 1321,85 100,00 Iz K2 v A 1321,85 1222 366,94 27,76 srednji pridelovalni potencial 1321,85 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
806,49 m2 
stavbnih 
zemljišč 

      1300 722,82 54,68    

      2000 136,11 10,30    

      3000 95,98 7,26    

A 284 1627,29 1526,71 93,82 Iz K2 v A 1526,71 1100 113,44 7,43 srednji pridelovalni potencial 1526,71 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
995,08 m2 
stavbnih 

zemljišč 

      1300 977,24 64,01    

      2000 430,29 28,18    

      3000 5,72 0,37    

A 295 3147,63 3093,16 98,27 Iz K2 v A 3093,16 1222 1247,79 40,34 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1979,81 64,01 

uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
2139 m² 

      1222 1032,74 33,39 srednji pridelovalni potencial 1113,35 35,99  

      1300 729,79 23,59     

      2000 2,23 0,07     

      3000 80,62 2,61     

A 309 1415,09 1415,09 100,00 Iz K1 v A 1415,09 1222 1090,87 77,09 srednji pridelovalni potencial 1415,09 100,00 
zamenjava, 
med A 311 in 
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A 309 vrnjenih 
v K 1552 m2, 
iz K1 v A 309 
1415 m² 

      1300 264,76 18,71     

      3000 59,46 4,20     

A 318 2369,01 2369,01 100,00 Iz K1 v A 2369,01 1222 835,65 35,27 srednji pridelovalni potencial 2369,01 100,00 zmanjšati 

      1300 1355,39 57,21     

      3000 177,97 7,51     

A 332 1036,32 1036,32 100,00 Iz K1 v A 1036,32 1300 803,75 77,56 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1036,32 100,00 

uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
1209,96 m2 
stavbnih 
zemljišč       3000 232,57 22,44    

A 337 1168,45 1168,45 100,00 Iz K2 v A 1168,45 1222 812,21 69,51 srednji pridelovalni potencial 812,21 100,00 poseg na K2 

      1300 356,23 30,49     

A 352 1242,10 1242,10 100,00 Iz K2 v A 1242,10 1300 1221,80 98,37 srednji pridelovalni potencial 1242,10 100,00 uskladitev s 
stanjem, 
zamenjava, v 
K vrnjenih 
6784,71 m2 
stavbnih 
zemljišč       3000 20,29 1,63    

A 362 1488,48 1310,89 88,07 Iz K1 v A 1310,89 1222 107,30 8,19 srednji pridelovalni potencial 1310,89 100,00 pridobljeno 
mnenje KSS 

      1300 1162,11 88,65    

      3000 41,48 3,16    

A 364 2699,16 1788,12 66,25 Iz K1 v A 275,43 1300 206,08 74,82 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 275,43 100,00 

pridobljeno 
mnenje KSS 

      1800 0,67 0,24    

      2000 68,69 24,94     

    Iz K2 v A 1512,69 1300 318,20 21,04 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1512,69 100,00 

 

      1500 91,99 6,08     

      1800 865,42 57,21     

      2000 84,72 5,60     

      3000 152,35 10,07     

A 370 531,67 449,83 84,61 Iz K1 v A 449,83 1222 38,75 8,61 srednji pridelovalni potencial 449,83 100,00 zmanjšati 

      1300 405,43 90,13    

      1500 5,65 1,26     

A 381 1447,89 1447,89 100,00 Iz K2 v A 1447,89 1100 48,85 3,37 srednji pridelovalni potencial 1447,89 100,00 
cela enota v 
primarno rabo 

      1300 1399,04 96,63     

A 383 1097,45 1097,45 100,00 Iz K2 v A 1097,45 1300 880,57 80,24 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1097,45 100,00 

cela enota v 
primarno rabo 

      2000 216,88 19,76    

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev za centralne dejavnosti na K1 in 

K2: 

E
U

P
 

c
e
lo

tn
a
 

s
p
re

m
e
m

b
e

 

P
IA

 

s
p
re

m
e
m

b
a
 

ra
b

e
 

v
e
lik

o
s
t 

s
p
re

m
e
m

b
e
 i
z
 

K
 

%
 s

p
re

m
e
m

b
e
 

iz
 K

 

d
e
ja

n
s
k
a
 r

a
b
a

 

v
e
lik

o
s
t 

s
p
re

m
e
m

b
e
 i
z
 

d
e
ja

n
s
k
e
 r

a
b
e

 

%
 s

p
re

m
e
m

b
e
 

iz
 d

e
ja

n
s
k
e
 

ra
b

e
 

p
ri
d

e
lo

v
a
ln

i 

p
o
te

n
c
ia

l 
g
le

d
e

 

n
a
 t

a
ln

o
 š

te
v
ilo

 

v
e
lik

o
s
t 

s
p
re

m
e
m

b
e
 

g
le

d
e
 n

a
 

p
ri
d

e
lo

v
a
ln

i 

p
o
te

n
c
ia

l 

%
 s

p
re

m
e
m

b
e
 

g
le

d
e
 n

a
 

p
ri
d

e
lo

v
a
ln

i 
p
o
te

n
c
ia

l 

CE-58 CDi 3568,57 . Iz K1 v C 3568,57 100,00 1300 3142,41 88,06 
ni primerno za kmetijsko 
pridelavo 52,47 1,47 

   .    3000 426,16 11,94 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 1333,50 37,37 

                  srednji pridelovalni potencial 2182,61 61,16 

OR-03 CD 728,62 . Iz K2 v C 728,62 100,00 1300 275,15 37,76 srednji pridelovalni potencial 11,70 1,61 
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    .      3000 453,47 62,24 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 716,93 98,39 

RC-02 CD 1465,76 . Iz K1 v C 1465,76 100,00 1100 606,99 41,41 srednji pridelovalni potencial 1465,76 100,00 

    .      1300 858,76 58,59       

ŠB-07 CD 6353,85 . Iz K1 v C 6353,85 100,00 1300 5249,38 82,62 
pogojno primerno za 
kmetijsko pridelavo 6353,85 100,00 

   . I   1500 787,13 12,39     

    . Iz K1 v C     3000 317,35 4,99       

  12116,80     12116,80     12116,80         

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev proizvodnih dejavnosti na K2: 
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BK-12 IG OPPN 6967,68 6967,68 100,00 iz K2 v I 1500 2527,90 36,28 srednji pridelovalni potencial 6967,68 100,00 

 OPPN         3000 4439,78 63,72       

CE-07 IG . 2455,89 2455,89 100,00 iz K2 v I 1300 2070,81 84,32 
ni primerno za kmetijsko 
pridelavo 

2455,89 100,00 

 .         2000 21,74 0,89       

 .         3000 330,75 13,47       

 .         3000 32,59 1,33       

PD-04 IK . 2350,45 2350,45 100,00 iz K2 v I 1300 1972,07 83,90 srednji pridelovalni potencial 2350,45 100,00 

 .         1500 333,04 14,17       

 .         2000 45,35 1,93       

RC-09 IK . 1110,74 402,41 36,23 iz K2 v I 1222 361,97 89,95 srednji pridelovalni potencial 402,41 100,00 

 .         2000 40,44 10,05       

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev posebnih območij na K1 in K2: 
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CE-21 BD 3577,25 K1 3577,25 100,00 njiva oz. vrt 1881,40 52,59 ni primerno za kmetijsko pridelavo 3461,14 96,75 

         trajni travnik 1691,23 47,28 srednji pridelovalni potencial 116,12 3,25 

          ni v kmetijski rabi 4,62 0,13       

CE-55 BT 4555,43 K1 4410,67 96,82 ni v kmetijski rabi 4410,67 100,00 
pogojno primerno za kmetijsko 
pridelavo 

1410,57 30,96 

                visok pridelovalni potencial 3102,52 68,11 

ČP-02 BT 3484,60 K2 3484,60 100,00 trajni travnik 2538,55 72,85 srednji pridelovalni potencial 3484,60  100 
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         drevesa in grmičevje 133,26 3,82 

          ni v kmetijski rabi 812,79 23,33 

DN-11 BT 4504,58 K2 4504,58 100,00 trajni travnik 4231,12 93,93 srednji pridelovalni potencial 577,58 12,82 

          ni v kmetijski rabi 273,46 6,07 visok 3927,00 87,18 

DN-15 BT 1852,62 K2 513,68 27,73 ni v kmetijski rabi 513,68 100,00 
pogojno primerno za kmetijsko 
pridelavo 

1168,14 63,05 

                srednji pridelovalni potencial 684,47 36,95 

GN-01 BT 4243,40 K2 3677,92 86,67 trajni travnik 2732,58 74,30 srednji pridelovalni potencial 4243,39 100,00 

         zemljišče v zaraščanju 15,10 0,41       

          ni v kmetijski rabi 930,25 25,29       

GN-03 BT 4434,02 K2 2673,53 60,30 trajni travnik 2644,43 98,91 srednji pridelovalni potencial 4243,40 100,00 

          ni v kmetijski rabi 29,09 1,09       

SC-07 BT 
(GN-08 BT) 

7597,72 K2 7597,72 100,00 trajni travnik 4708,57 61,97 srednji pridelovalni potencial 7597,72 100,00 

          ni v kmetijski rabi 2889,15 38,03       

SC-16 BT  
(GN-12 BT) 

19729,66 K2 5476,45 27,76 trajni travnik 1302,65 23,79 srednji pridelovalni potencial 19727,66 100,00 

          ni v kmetijski rabi 4173,80 76,21       

GN-21 BT 10060,30 K2 9880,01 98,21 trajni travnik 5347,76 54,13 srednji pridelovalni potencial 10060,30 100,00 

         drevesa in grmičevje 522,57 5,29       

          ni v kmetijski rabi 4009,68 40,58       

RC-01 BT 6555,34 K1 5280,85 80,56 travniški sadovnjak 156,66 2,97 srednji pridelovalni potencial 6555,34 100,00 

         trajni travnik 4856,55 91,97       

          ni v kmetijski rabi 267,65 5,07       

ŠB-04 BT 12647,16 K1 9720,07 76,86 njiva oz. vrt 1386,70 10,97 
pogojno primerno za kmetijsko 
pridelavo 

12647,16 100,00 

    K2 2919,07 23,08 travniški sadovnjak 373,84 2,96      

      12639,14 100,00 trajni travnik 9938,13 78,63      

         drevesa in grmičevje 899,74 7,12      

          ni v kmetijski rabi 40,73 0,32      

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala nezazidanih stavbnih zemljišč posebnih območij: 
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GN-04 BT 25506,73 

trajni travnik 5283,08 

srednji 100 

zemljišče v zaraščanju 373,89 

ni v kmetijski rabi 19024,23 

drevesa in grmičevje 820,67 

CE-29 BT 3392,30 

trajni travnik 3006,79 

visok 100 

ni v kmetijski rabi 385,51 

CE-45 BD 4447,37 

trajni travnik 4266,62 

visok 100 

ni v kmetijski rabi 180,75 

GN-05 BT 25278,38 

trajni travnik 13179,24 

srednji 100 

drevesa in grmičevje 3225,45 
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ni v kmetijski rabi 8873,69 

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala območij širitev zelenih površin na K1 in K2: 
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BK-02 ZSi   
  

1653,45 1518,53 91,84 
Iz K2 v 
Z 

trajni travniki 361,48 23,80 
pogojni 1403,66 84,89 

ni v kmetijski 
rabi 1157,05 76,20 

srednji 249,80 15,11 

BK-06 ZSi 
  

48,99 48,99 100,00 
Iz K2 v 
Z trajni travniki 48,99 100,00 

visok 48,99 100,00 

BK-15 ZS   
  

3203,45 1234,91 38,55 
Iz K2 v 
Z 

trajni travniki 1141,35 92,42 
pogojni  3203,45  100,00  

ni v kmetijski 
rabi 93,56 7,58 

CE-37 ZSi OPPN 14450,40 4254,70 29,44 
Iz K2 v 
Z 

zemljišče v 
zaraščanju 3573,20 83,98 

srednji  14450,38  100,00  
ni v kmetijski 

rabi 681,51 16,02 

CE-40 ZK 

  
  
  
  

7179,58 7179,58 100,00 
Iz K2 v 
Z 

ekstenzivni 
sadovnjak 9,72 0,14 

ni 
primeren 

1509,85 21,03 

trajni travniki 2801,43 39,02 pogojni 64,34 0,90 

ni v kmetijski 
rabi  

4368,43  60,85 
srednji 1116,13 15,55 

visok 4489,27 62,53 

CE-52 ZD   
  
  

2463,74 1558,58 63,26 
Iz K2 v 
Z 

ekstenzivni 
sadovnjak 234,95 15,07 

srednji 2240,76 90,95 

trajni travniki 1201,96 77,12 

visok  222,97  9,05  ni v kmetijski 
rabi 121,67 7,81 

CE-68 ZP   
  

4605,63 1492,55 32,41 
Iz K1 v 
Z 

trajni travniki 1248,49 83,65 
pogojni 3299,77 71,65 

ni v kmetijski 
rabi 244,06 16,35 

srednji 1305,85 28,35 

CE-69 ZP   
  

146,41 146,41 100,00 
Iz K1 v 
Z 

trajni travniki 60,78 41,52 
srednji  146,41  100,00  

ni v kmetijski 
rabi 85,62 58,48 

SC-04 ZS 
(prej GN-20 
ZS) 

  
  

14572,56 
  

1520,66 
  

10,44 
  

Iz K2 v 
Z 
  

trajni travniki 1263,51 83,09 

srednji  14572,57 100,00 
ni v kmetijski 

rabi 
762,06 50,11 

GN-22 ZS 

  
  

2208,19 
  

2208,19 
  

100,00 
  

Iz K1 v 
Z 
  

trajni travniki 2158,19 97,74 

srednji  2208,18  100,00  
zemljišče v 
zaraščanju 

49,99 2,26 

OT-04 ZP 
  
  

2139,40 
  

2139,40 
  

100,00 
  

Iz K2 v 
Z 
  

njiva ali vrt 212,36 9,93 
srednji  2139,40  100,00  

trajni travniki 1924,20 89,94 
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          ni v kmetijski 
rabi 

2,84 0,13 

PC-07 ZD 

  
  

37,11 
  

7,13 19,21 
Iz K1 v 
Z 

trajni travniki 27,91 75,22 

srednji  37,11  100,00  

29,98 80,79 
Iz K2 v 
Z 

ni v kmetijski 
rabi 

9,20 24,78 

PŢ-03 ZS 

  
  

2331,78 
  

1545,77 
  

66,29 
  

Iz K2 v 
Z 
  

trajni travniki 1298,23 83,99 

srednji  2331,78  100,00  
ni v kmetijski 

rabi 
247,54 16,01 

RE-07 ZS 

OPPN 
  

5689,67 
  

5689,67 
  

100,00 
  

Iz K1 v 
Z 
  

trajni travniki 5240,28 92,10 pogojni 1031,40 18,13 

ni v kmetijski 
rabi 

449,38 7,90 visok 4658,25 81,87 

ŠB-08 ZS 

  
  

1463,41 
  

1463,41 
  

100,00 
  

Iz K2 v 
Z 
  

trajni travniki 1311,51 89,62 

pogojni  1463,41  100,00  
ni v kmetijski 

rabi 
151,90 10,38 

ŠB-09 ZD 

  
  
  
  

8078,83 
  
  
  

8078,83 
  
  
  

100,00 
  
  
  

Iz K1 v 
Z 
  
  
  

njiva ali vrt 4,50 0,06 

pogojni  8078,82  100,00 

ekstenzivni 
sadovnjak 

1105,19 13,68 

trajni travniki 5986,26 74,10 

ni v kmetijski 
rabi 

982,87 12,17 

TB-01 ZS 

  
  
  

4477,74 
  
  

4134,41 
  
  

92,33 
  
  

Iz K1 v 
Z 
  
  

trajni travniki 3216,08 77,79 

srednji  4477,73  100,00  
drevesa in 
grmičevje 

23,66 0,57 

ni v kmetijski 
rabi 

894,67 21,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala širitev območij prometne infrastrukture na K1 in 

K2: 
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CE-01 PH   4774,70 4774,70 100,00 Iz K2 v P 

njiva oz.  vrt 120,39 2,52 

srednji pridelovalni 
potencial 

4774,70 100,00 

trajni travniki 4430,47 92,79 

ni v kmetijski rabi 223,83 4,69 

PL-04 PH   3197,11 

3088,23 96,59 Iz K1 v P trajni travniki 2996,19 93,72 
pogojno primerno 

za kmetijstvo 
67,09 2,10 

108,88 3,41 Iz K2 v P ni v kmetijski rabi 200,92 6,28 
visok pridelovalni 

potencial 
3130,02 97,90 

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala širitev območij okoljske infrastrukture na K1 in K2: 
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CE-53 O 10586,32 K2 6492,43 
  
  
61,33 

pogojno 
primerno za 
kmetijsko 
rabo 

9971,26 
  
94,19 

trajni travniki 4977,37 76,66 

travniški 
sadovnjaki 

1200,15 18,49 

visok 615,06 5,81 ni v kmetijski rabi 314,91 4,85 

CE-54 O 6162,83 K2 6162,83 
  
  
100,00 

pogojno 
primerno za 
kmetijsko 
rabo 

73,17 
  
1,19 

trajni travniki 4988,33 80,94 

drevesa in 
grmičevje 

531,53 8,62 

visok 6089,66 98,81 ni v kmetijski rabi 642,98 10,43 

GN-13 O 1107,84 K2 885,57 
  
79,94 

srednji 1107,84 
  
100 

trajni travniki 820,02 74,02 

ni v kmetijski rabi 65,54 5,92 

PL-02 O 6963,33 K2 1672,6 
  
24,02 

srednji 3829,66 55,0 
ni v kmetijski rabi 1672,6 

  
100 visok 3133,67 45,0 

TB-05 O 5831,39 K2 2732,85 46,86 srednji 5731,39 98,29 ni v kmetijski rabi 2732,85 100 

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala nezazidanih stavbnih zemljišč območij okoljske 

infrastrukture: 
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GN-13 O 18597,27 srednji pridelovalni potencial 
trajni travniki 2289,40 

ni v kmetijski rabi 16307,87 

 

Analiza dejanske rabe in pridelovalnega potenciala širitev območij za pridobivanje mineralnih surovin 

na K1 in K2: 
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BK-14 LN  
(širitev) 

OPPN 73050,93 

14546,59 11466,18 78,82 
iz K2 v 
L 

trajni travniki 1851,19 12,73 

pogojni 10073,62 69,25 zemljišče v 
zaraščanju 1470,94 10,11 

drevesa in 
grmičevje 116,70 0,80 

srednji 4472,98 30,75 
ni v kmetijski 

rabi 11107,76 76,36 

BK-14 LN  
(nezazidano) 

35136,16       
trajni travniki 1577,69 4,49 

pogojni 35136,16 100,00 
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