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1. Akt

1.1. Ime akta
Podani so osnovni podatki o obravnavanem planu.
Ime plana: Občinski prostorski načrt občine Škofljica,
Načrtovalec plana: Struktura d.o.o., Mirna Peč,
Pripravljavec plana: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
1.2. Cilji in kratek opis plana
Občina Škofljica pripravlja občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). Glede na
veljavno zakonodajo je v postopku priprave in sprejemanja OPN Škofljica, na podlagi
odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-235/2008 z dne 20.10.2009,
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Celovita presoja vplivov na
okolje se za plan izvaja v skladu z določbami 51. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO1UPB1(Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09). Celovito presojo nalaga tudi Zakon o
ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Ur. l. RS, št. 96/04) na območjih, zavarovanih po
predpisih o varstvu okolja ali varstvu naravnih virov ter Zakon o varstvu kulturne
dediščine – ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03, 63/07) za območja in objekte
kulturne dediščine.
Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na podlagi obstoječega
stanja okolja in predvidenih vplivov nanj ter podati omilitvene ukrepe in predloge v
zvezi s potekom izvedbe plana.
Priprava OPN Škofljica je upoštevala načela in usmeritve na področju prostorskega
razvoja in načrtovanja ter naslednje splošne cilje prostorskega razvoja občine:
- v prostoru omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih
delov, v prvi vrsti s prenovo in razvojem obstoječega urbaniziranega prostora,
- zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru,
- sanirati ugotovljene prostorske probleme v urbanem in ruralnem prostoru s
poudarkom na sanaciji razpršene gradnje,
- zagotoviti pravne podlage za ustvarjanje kakovostnih pogojev za bivanje ter
urejenost komunalne opreme naselij,
- krepitev središčne vloge občinskega središča Škofljice, ter lokalnih sedišč Lavrica in
Pijava Gorica, vzpostavitev novega lokalnega središča na Glinku,
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih
virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem
razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje
na Lavrici in na Škofljici,
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva s storitvami družbenih dejavnosti,
- omogočiti dobro dostopnost in prometno povezanost naselij s prometnimi omrežji
sosednjih območij ter okrepiti vpetost v prostor osrednje Slovenije,
- ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino,
- vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi (kolesarski in peš promet,
dostopnost funkcionalno oviranim osebam),
- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Pravne podlage za pripravo OPN Škofljica so v določbah:
- Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07,70/08 (ZVO-1B), 108/09,
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11-ZKZ-C (v nadaljevanju ZPNačrt), in
podzakonskih predpisov,
- Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04),
- Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 144/04).
Pri pripravi OPN Škofljica je jasno opredeljena namera vseh načrtovalcev v prostoru, da
z določitvijo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev zagotovijo
uresničevanje razvojnih ciljev izboljšanja bivalnih pogojev občanov, celostnega razvoja
podeželja in ohranitve poselitve, ohranjanja kakovosti naravnega okolja in kulturne
dediščine ter izvajanja gospodarskih javnih služb in zadovoljevanje skupnih družbenih
potreb občanov. Prednostno bodo zagotovljene tudi prostorske možnosti za izvajanje
gospodarskih aktivnosti fizičnih in pravnih oseb ter razvoj gospodarske javne
infrastrukture.
Občina Škofljica je izvedla zadnjo spremembo in dopolnitev prostorskih planskih aktov
v letu 2004. V času od uveljavitve zadnje planske spremembe je občina sprejemala
razvojne pobude in predloge povezane z rabo prostora, ki so bili podani v obliki vlog za
spremembo in dopolnitev prostorskih planskih aktov občine.
Na območju občine Škofljica sta v veljavi dva državna prostorska načrta:
- Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. l. RS št. 27/94-1132,
42/95-2044 - spr./dop., 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt),
- Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič (Ur. l RS št.
50/10-2660).
1.3. Obseg in vsebina okoljskega poročila
V okoljskem poročilu so zbrani vsi podatki, ki so potrebni za celovito presojo vplivov
izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje oz. na njegova posamične sestavine
in upošteva zahteve varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine. Okoljsko poročilo je sestavljeno iz tekstualnega in grafičnega dela,
ki je prilagojen merilu občinskega prostorskega načrta. Izhaja iz vsebine in natančnosti
plana. Prav tako so v okoljskem poročilu upoštevane zahteve ostalih državnih in
evropskih predpisov, ki opredeljujejo podrobnejšo vsebino in obseg informacij
(Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO, Ur.l. RS št.
2/06), Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS št. 76/04) ter drugih
relevantnih nacionalnih programov in ratificiranih mednarodnih pogodb.
Okoljsko poročilo se izdela v obliki in vsebini, kot jo določa Uredba o okoljskem poročilu
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS,
št. 73/05) razen za segment narave in zavarovanih območij, pri katerem je osnova za
izdelavo OP Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2, Ur.l.
RS, št. 96/04) in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06).
Okoljsko poročilo je izdelano k dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta
občine Škofljica (Struktura d.o.o., 10. julij 2012) in obravnava 326 razvojnih pobud, ki
se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora.
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Okoljsko poročilo sestavljata tekstualni in grafični del. Vsebuje zlasti naslednje
informacije:
- podatki o planu kot so: cilji in kratek opis, odnos do drugih planov, opis območja,
potrebe po naravnih virih, predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi,
- podatki o stanju okolja kot so: opis obstoječega stanja, prikaz stanja s kazalci
okolja, prikaz območij varstva okolja s posebnim pravnim režimom, povzetek
veljavnih pravnih režimov,
- podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in
vrednotenje vplivov plana,
- podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja,
- predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana,
- navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila,
- ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja,
- varovana območja v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Občina Škofljica je kot svoje razvojne potrebe z vlogami za spremembo namenske rabe
zemljišč opredelila v 132 predlogih za spremembe plana (predlogi posegov) na pobudo
fizičnih in pravnih oseb in 194 predlogov na pobudo občine po predlogu izdelovalca
plana za sanacijo obstoječega planskega stanja v skladu s strokovnimi in zakonskimi
merili usmerjanja razvoja poselitve. Pretežno se pobude nanašajo na vzpostavitev
novih stavbnih zemljišč za stanovanjske površine, zelene površine naselja in prometne
površine ter v manjšem obsegu za centralne dejavnosti in gospodarski razvoj. Občina
stanovanjsko gradnjo v prihodnje usmerja v organizirane oblike z načinom urejanja v
obliki občinskih podrobnejših prostorskih načrtov (OPPN). Predlagani so podrobni
načrti, ki bi v osrednjem poselitvenem prostoru okrepili vlogo občinskega središča.
Območja, ki se urejajo z urbanističnim načrtom so: Škofljica z naselji Lanišče, Reber pri
Škofljici, Zalog pri Škofljici in Glinek, Lavrica, ter Pijava Gorica. Sočasno pa občina
predlaga povrnitev posameznih delov nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso primerna za
pozidavo, v prvotno namensko rabo – kmetijska in gozdna zemljišča (renaturacija na
ravni planske rabe prostora).
Občina v naseljih opredeljuje tudi območja zelenih površin z namenom trajnega
zavarovanja vizualno izpostavljenih območij, ki so zelo pomembna vizualna prostorska
cezura med posameznimi naselbinskimi sklopi oziroma med posameznimi kulturnimi
krajinami. Zato je pomembno, da ostanejo ti deli trajno nepozidani.
Okoljsko poročilo obravnava območja celotnega plana, torej celotno območje občine
Škofljica vključno z namensko rabo prostora po obstoječem stanju v prostorskih
planskih aktih občine. Predvideni vplivi izvedbe plana na posamezne sestavine okolja so
obravnavani v naslednjih poglavjih:
- podnebne razmere in zrak,
- relief, geološka podlaga in tla ter kmetijska zemljišča,
- vode,
- rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi,
- obremenitev s hrupom,
- elektromagnetno sevanje,
- varstvo kulturne dediščine,
- kulturna krajina,
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gozdarstvo in gozd,
bivalno okolje in zdravje ljudi,
svetlobno onesnaževanje in
odpadki.

V posebnem delu okoljskega poročila je obdelan segment narave z vidika varovanja
rastlinstva, živali in habitatnih tipov.
Predlogi splošne narave za spodbujanje razvoja z zagotavljanjem primernih lokacij in
pogojev za prostorsko urejanje so:
- centralne dejavnosti,
- stanovanjska gradnja,
- prometna infrastruktura in okoljska infrastruktura (čistilne naprave),
- zelene površine za šport in rekreacijo.
1.4.
Opis plana in načrtovanih sprememb v OPN
OPN Škofljica predstavlja dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine Škofljica. V
nadaljevanju povzemamo strateški del plana.
Tabela 1: Povzetek strateškega dela plana.

Zasnova poselitve
- Območja za
bivanje

-

-

-

Območja
centralnih
dejavnosti

-

-

-

-

-

-

-

Območja za
gospodarski
razvoj

-

Območja za
razvoj turizma

-

Zelene
površine

-

-

Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne
možnosti pa se dopuščajo v večjih naseljih s poudarjeno centralnostjo.
Razvoj poselitve se v pretežni meri usmerja v osrednje poselitveno
območje, ki ga sestavljajo lokalno središče - občinsko središče Škofljica z
bližnjimi naselji, lokalno središče Lavrica in naselje z elementi lokalnega
središča Pijava Gorica.
Dolgoročno se skozi sanacijo transformira in dopolni tudi poselitev v
Želimljah in v območju Gradišča, Smrjen in Vrha nad Želimljami.
dejavnosti se umeščajo v središčne prostore urbanih naselij in zajemajo
večje površine v novo definiranih središčih vzdolž osrednje prometnice na Škofljici, Lavrici in v Pijavi Gorici, prav tako pa tudi v Želimljah in na
Glinku.
V središču Škofljice in Lavrice se zagotavlja pretežni del upravnih storitev
in družbenih dejavnosti.
Razvoj proizvodnih dejavnosti se ohranja v okvirih obstoječih površin
poslovno – obrtne cone Škofljica v skupni površini 30,2 ha, ki še ni v celoti
izrabljena.
Za namen razvoja manjših industrijskih obratov, obrti in servisnih
dejavnosti se v manjšem obsegu ohranjajo površine industrijskega
kompleksa južno od železniške proge pri naselju Reber pri Škofljici.
Območje primerno za razvoj turizma v povezavi z dejavnostmi zdravstva,
socialnega varstva in rekreacije je kompleks gradu Lisičje.
Za razvoj turizma se namenjajo posamezne kmetije z dopolnilno
dejavnsotjo.
Površine za šport in rekreacijo se zagotavljajo v vseh središčnih naseljih –
v Lavrici, Škofljici, Pijavi Gorici, Želimljah, Vrhu nad Želimljami in Gradišču.
V manjših naseljih se za lastne potrebe urejajo površine v manjšem
obsegu.

Zasnova gospodarske javne infrastrukture
Pomembnejše območje prometni površin je vozlišče javnega potniškega
Ceste
-

-

prometa medkrajevnega in primestnega značaja v obliki »park&ride«
(P&R) parkirišča na Škofljici.
Za preusmeritev prometnih tokov v smeri proti Ribnici in Kočevju se v
sklopu državne ceste 3.a razvojne osi v prostoru občine načrtuje
umestitev obvozne ceste, (za občino prednostna varianta A2) mimo
Škofljice, - (obvoznica Škofljica se v tem planu ne presoja, ker je predmet
DPN se pa upošteva pri vrednotenju vplivov pri drugih posegih).
Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže
s pomembnim vozliščem daljinske in glavne državne kolesarske poti.
Na območju občine se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic,
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Železnica

-

-

-

Javni potniški
promet

-

-

Komunalna
infrastruktura

-

-

-

-

-

-

Komunikacijska
infrastruktura

-

-

-

Energetska
infrastruktura

-

-

-

-

-

Razvoj v krajini
Območja
kmetijskih
zemljišč

-

-

-

Območja

-

poleg ustreznih normativov profilov javnih cest, načrtuje tudi ustrezne
površine za kolesarje in pešce ter avtobusna postajališča.
Železniška proga I. reda Ljubljana – Trebnje – Dobova (Novo mesto) je
namenjena notranjemu transportu in potniškemu prometu, proga
Ljubljana – Grosuplje – Kočevje pa le transportu.
Med Ljubljano in Grosupljem je dolgoročno načrtovana gradnja drugega
železniškega tira (trasa za predmetno državno prostorsko ureditev ni
definirana).
Občina Škofljica bo skupaj z občinami Ljubljanske urbane regije ter z
glavnim mestom Ljubljano nadalje razvijala javni mestni in primestni
potniški promet s širitvijo do Pijave Gorice in pokrivanjem območja občine
in širšega zaledja v smeri Ribnice in Kočevja.
Pri oskrbi z vodo se Občina Škofljica povezuje s sosednjimi občinami saj
so posamezni vodovodi del širšega vodovodnega sistema. Zaradi
dotrajanosti vodovodnega sistema in vodnih izgub pri distribuciji se
prvenstveno obnavljajo sistemi z največjimi izgubami.
Komunalna odpadna voda iz naselij Lavrica, Škofljica, Lanišče in Zalog pri
Škofljici se bo odvajala preko centralnega kanalizacijskega omrežja
sistema CČN Ljubljana. Do izvedbe povezave pa se odpadne vode s tega
območja čistijo na ČN Škofljica.
Na območju naselja Pijava Gorica se bodo komunalne odpadne vode
odvajale v predvideno čistilno napravo Pijava Gorica, v Želimljah pa na
obstoječo čistilno napravo Želimlje in predvideno čistilno napravo
Podreber.
Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda
zbira v nepretočni greznici ali čisti v mali ČN, do poteka roka za
prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določene v
predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
V občini se zagotavlja sodoben sistem ločenega zbiranja in obdelave
odpadkov pred odlaganjem. Obstoječi zbirni center za ravnanje z odpadki
se nadgradi in nadalje razvija v celovit komunalni center občine.
V vseh naseljih občine se uvaja TK storitve novejših tehnologij
dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi.
Pri razvoju TK omrežij bo občina zasledovala cilj, da bo zagotovljen dostop
do širokopasovnih omrežij vsem poslovnim subjektom, javnim ustanovam
in prebivalstvu z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje s
pretežno s hitrostjo najmanj 2 Mbit/s.
S postavitvijo baznih postaj mobilne telefonije v predelih s slabšo
pokritostjo bo dopolnjeno omrežje baznih postaj in izboljšan doseg
signalov.
Predvidenega je izgradnja DV 2x400 kV Beričevo – Divača, ob tem je
predvideno vzankanje 2 x 400 RTP Lavrica v mestno mrežo v RTP Vrtača
in RTP PCL. Navedeni infrastrukturni objekti in so predmet državnih
prostorskih ureditev.
Raba električne energije in kurilnega olja v občini se prednostno
nadomešča z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije.
Obstoječe plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi
širitvami v nepokrita območja, predvsem na Lavrici na območju Srednje
vasi, Dolenjske ceste med Lavrico in Škofljico ter Erbežnikovega hriba, ter
na območju Škofljice in ožjega območja Lanišča.
Razvoj daljinskih sistemov ogrevanja z biomaso se ob ugotovljeni
ekonomski opravičljivosti gradi prvenstveno v območjih, kjer ni
distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Skladno z rodovitnostjo zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v
prostoru ohranja preplet območij travniške, pašniške rabe, ekstenzivnih
sadovnjakov in manjša razpršena območja njiv.
Pred posegi naj se varujejo površine z najboljšimi pogoji za razvoj
kmetijstva, prvenstveno v nižinskem delu občine.
Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Razvijati je
potrebno travništvo in pašništvo, gojenje kultur za živinorejo ter
sadjarstvo, kar v največji meri zagotavlja ohranitev obstoječe kulturne
krajine.
Obstoječim vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj
znotraj obstoječih gradbenih enot.
Ohranjajo naj se sklenjeni kompleksi gozdov, na območju varovanih
gozdov in gozdov s posebnim namenom.
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Pred posegi naj se varujejo posamezni kompleksi in gozdne zaplate na
območju barja, ki imajo poudarjeno hidrološko in biotopsko funkcijo.
V občini se varuje eno izločeno območje varovalnega gozda.
Za vode v občini je značilna neenakomerna razporeditev količin vode z
ozirom na vremenske pogoje ter visoka stopnja okoljske občutljivosti –
tveganja pred onesnaženjem.
Vpliv podtalnih voda se na vodovodno omrežje občine in njenega zaledja
prenaša preko 19 zajetij in vrtin. Zato je potrebno zagotavljati izvajanje
ukrepov določenih na varstvenih območjih pri rabi kmetijski zemljišč,
nadzorovanju prometa, ravnanju z odpadki, odvajanju in čiščenju
odpadnih voda in načrtovanju ter nadzorovanju posegov v prostor.
Aktiven kamnolom Pleše je potrebno sanirati v skladu s predpisi.
Območja odprtih kopov je potrebno zavarovati pred onesnaževanjem z
odlaganjem gradbenih in drugih odpadkov ter nelegalnim izkoriščanjem in
pred možnimi nesrečami ljudi in živali.
Opuščeni lokalni kopi se prepustijo samosanaciji.

OPN Škofljica zagotavlja prostorske možnosti za razvoj občinskega središča, skladnega
razvoja podeželskega dela občine, usklajenega prostorskega razvoja občine s
sosednjimi območji, omogoča razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, izboljšanje
pogojev bivanja in drugih poselitvenih potreb. Hkrati vzpostavlja pogoje varovanja
okolja, varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine ter razvoja gospodarske javne in
družbene infrastrukture.
Predlog OPN Škofljica v strateškem delu zagotavlja dolgoročen trajnostno naravnan
načrt upravljanja s prostorom občine Škofljica ter v izvedbenem delu akt izvedbene
narave na podlagi katerega bodo v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji možni
posegi v prostor oz. se bodo zanje lahko pripravljali občinski podrobni prostorski načrti.
V OPN je prikazano večje število posameznih predlogov posegov oz. sprememb
namembnosti določenih območij. Vplivi pobud se obravnavajo skupaj z obstoječim
stanjem.
1.4.1. Predlogi OPPN
Na območju občine se s podrobnim prostorskim načrtovanjem urejajo naslednja
območja:
1 - Dole pri Škofljici
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole pri Škofljici
2- Drenik
OPPN 2-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Strinčev hrib
3- Glinek
OPPN 3-02: Prenova naselja Glinek
4 - Gorenje Blato
OPPN 4-01: Prenova Podbalata
5- Gradišče nad Pijavo Gorico
OPPN 5-01: Soseska Gradišče Lazi
OPPN 5-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Gradišče Brzek
OPPN 5-03: Soseska Gradišče sever
OPPN 5-04: Soseska Gradišče vzhod
OPPN 5-05: Soseska Gradišče severovzhod

12

OPPN 5-07: Soseska Gradišče Gabrovka
OPPN 5-08: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Štibrnica
OPPN 5-09: Soseska Gabrovec vzhod
9 – Lavrica
OPPN 9-05:
OPPN 9-08:
OPPN 9-09:
OPPN 9-10:
OPPN 9-11:
OPPN 9-12:
OPPN 9-14:

Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Černivce
Prenova jedra Lavrice
Proga za motokros
Pastoralni center Zadnja vas
Soseska v Taljah
Prenova vasi Sela
Stanovanjska soseska (SS) Lavrica Velike njive

10- Orle
OPPN 10-01: Sanacija in preobrazba vasi Orle
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle
11 – Pijava Gorica
OPPN 11-01: Pijavski hrib
OPPN 11-02: Pijava Gorica severovzhod
OPPN 11-03: Stanovanjska soseska (SS) Pijava Gorica Senožeti
OPPN 11-05: Stanovanjska soseska (SS) Pijavske Tale
OPPN 11-06: Prenova jedra Pijave Gorice
13- Reber pri Škofljici
OPPN 13-01: Gospodarska cona Reber
OPPN 13-02: Sportini park Reber pri Škofljici
14- Smrjene
OPPN 14-01:
OPPN 14-02:
OPPN 14-03:
OPPN 14-04:
OPPN 14-05:
OPPN 14-06:
OPPN 14-06:
OPPN 14-20:

Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Geroje
Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišnica
Stanovanjska soseska (SS) Smrjene Kopanke
Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišče
Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Brezje
Stanovanjska soseska (SS) Smrjene Peščenke
Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Brezje – sever
Prenova vasi Smrjene

15 – Škofljica
OPPN 15-01: Prenova jedra Škofljice – S del
OPPN 15-02: Novi Tali
OPPN 15-03: Prenova in sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Mijavčeve ulice
OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča
OPPN 15-05: Prenova jedra Škofljice
OPPN 15-07: Prenova Škofljica Klanec
OPPN 15-08: Prenova Šmarske ceste
16- Vrh nad Želimljami
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OPPN 16-01: Stanovanjska soseska (SS) Vrh zahod
OPPN 16-02: Stanovanjska soseska (SS) Vrh Sveti Peter
OPPN-16-03: Celovita prenova vasi Vrh nad Želimljami
17- Zalog
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
18- Želimlje
OPPN 18-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Brezovec
OPPN 18-04: Ureditev jedra Želimelj
OPPN 18-05: Stanovanjska soseska Dolgi Devci
OPPN 18-06: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Želimlje vzhod
OPPN -18-07: Stanovanjska soseska (SS) Skopačnik
OPPN 18-08: Severozahodni del Želimlje
1.5. Celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan
Ureditveno območje občinskega prostorskega načrta občine Škofljica je celotno
območje občine. Občina leži v osrednjem delu Slovenije in meji na štiri občine:
Ljubljano na severu, Velike Lašče na jugu, Ig na zahodu in Grosuplje na vzhodu. Zaradi
lege v osrednji Sloveniji spada v Osrednjeslovensko ali Ljubljansko urbano regijo. Do
leta 1995 je območje občine pripadalo občini Vič – Rudnik. Občina obsega 43,3 km2,
ima 18 naselji in šteje 9401 prebivalcev (december 2008). Občina Škofljica ima, na
ravni regije in države, gostejšo poselitev.
Polovica prebivalstva živi v središčnih naseljih Lavrici in Škofljici. Za občino je značilna
dnevna migracija delovno aktivnega prebivalstva v smeri Ljubljane (70 %), le manjši
del je zaposlen v domači občini (20 %). Starostna struktura prebivalstva je zaradi
priselitev mladih družin ugodna (indeks staranja 88). Povprečno gospodinjstvo šteje
3,1 člana, kar je nad povprečjem v državi.
Naravni prostor občine je na zahodni strani ravninski del Barjanskih travnikov in njiv, ki
je na vzhodu ter jugu obdana z gričevnatim svetom, kjer se prepletajo gozdovi in
kmetijska zemljišča. Občina je sorazmerno vodnata, saj ima s številnimi manjšimi
potoki in izviri, z visoko podtalnico in je v ravninskem delu prepredena tudi z
regulacijskimi jarki.
Za poselitev občine je značilna močna in prostorsko slabo načrtovana urbanizacija
nekdaj majhnih ruralnih naselij ob glavni prometnici od Lavrice do Škofljice in Pijave
Gorice, ki so tako prerasla v središčna naselja pretežno namenjena bivanju. Po letu
1980 se v Lavrici in Škofljici razvijajo tudi servisne, storitvene in oskrbne dejavnosti ter
deloma proizvodna obrt in industrija. V občini imajo sedež predvsem majhne
gospodarske družbe.
Na območju Vrha nad Želimljami, Smrjen in Gradišča se je v procesu stihijske
urbanizacije med nekaterimi izvornimi poselitvenimi enotami (vasmi, osamelimi
domačijami) vzpostavila specifična naselbinska struktura. V začetku je bila sestavljena
predvsem iz vikendov, danes pa pretežno individualnih stanovanjskih hiš. Na območju
so se tako razvila popolnoma nova območja poselitve, ki je sestavljena iz
nekonsistentnih notranjih struktur in razmerij do naravnega prostora. Posledice hitre in
deloma nenadzorovane rasti poselitve se odražajo v slabše razviti komunalni
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opremljenosti naselij, nezadostnih skupnih površinah, slabem standardu objektov
družbene infrastrukture, predvsem pa v nekakovostnem zunanjem/javnem prostoru.
Skozi območje občine potekajo pomembni prometni (cestni in železniški) koridorji v
smeri proti Novemu mestu in Kočevju. Cestni promet v glavnih smereh proti
Grosupljem in Kočevju je močno obremenjen z regionalnimi tranzitnimi tokovi.

Slika 1: Občina Škofljica in sosednje občine (vir: ARSO, Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, julij 2012)

1.6. Odnos do drugih ustreznih planov
S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta občine Škofljica se bo nadomestilo:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Ur. l. SRS, št. 11/86 in Ur.l. RS, št.
23/91, 71/93) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986
– 1990 (Ur. l. SRS, št. 34/86, 14/89 in Ur.l. RS, št. 40/92), za območje Občine
Škofljica (Ur.l. RS, št. 77/98) (Ur.l. RS, št. 48/02, 71/04, 48/05 – Popravek odloka),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Lavrica (Ur.l. RS, št.
82/05 in 29/09),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Škofljica (Ur.l. RS, št.
81/05, 29/09),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š11 Gumnišče (Ur.l. RS,
št. 81/05 in 29/09),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Pijava Gorica (Ur.l.
RS, št. 81/05 in 29/09),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Želimlje (Ur.l. RS, št.
82/05 in 29/09).
Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti občine:
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5
Lavrica – južni del (Ur.l. RS, št. 37/2010),
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/10 (Ur.l. RS, št. 99/02,
122/08) - del;
- Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Ur.l. RS, št.
99/02);
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-

Odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 Lavrica (RS 5), (Ur.l. SRS, št. 15/86,
28/86, Ur.l. RS št. 77/98, 47/06) - del;
Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vič
(Ur.l. RS, št. 50/2010 in 80/2010 – ZUPUDPP);
Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 27/1994,
42/1995, 80/2010 – ZUPUDPP).

Slika 2: Informativna pregledna karta državnih lokacijskih in prostorskih načrtov, sprejetih in v pripravi (vir:
http://www.mop.gov.si/si/drzavni_prostorski_nacrti/, julij 2012)

Veljavni državni prostorski akti na območju občine so:
- Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS št. Uradni
list RS št. 27/94-1132, 42/95-2044 - spr./dop., 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761
– ZPNačrt),
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vič
(Ur.l. RS, št. 50/2010 in 80/2010 – ZUPUDPP);
Državni prostorski akti v pripravi:
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje – Vevče,
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2 × 400 kV Divača–Beričevo.
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1.6.1. Plani v sosednjih občinah
Občina Škofljica meji na občine Ig, Ivančna Gorica, Grosuplje in Ljubljana, kjer se v
okviru OPN in drugih ustreznih planov pripravljajo posegi, ki bi lahko imeli vpliv tudi na
občino Škofljica oz. bi skupaj imeli kumulativne vplive. Posebno pozornost pri
vrednotenju vplivov je potrebno nameniti predvsem daljinskim vplivom na vode
(podzemni vodonosniki) ter kumulativnim vplivom na naravo.
Občina Grosuplje je sprejela sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta
Občine Grosuplje dne 31.08.2008. V avgustu 2010 je bil predlog OPN poslan
takratnemu Ministrstvu za okolje in prostor, ter s tem pričet postopek pridobivanja
mnenj.
Občinski svet občine Ig je 15.02.2012 sprejel Strategijo prostorskega razvoja občine Ig
z urbanistično zasnovo in krajinsko zasnovo, ter Prostorski red občine Ig (Ur.l. RS št.
35/2012). Akt je bil v sprejemanju 10 let, zato zaradi zastarelosti občina že načrtuje
pričetek postopka priprave sprememb in dopolnitev akta.
Osnutek OPN Ivančna Gorica je bil v aprilu 2009 poslan Ministrstvu za okolje in prostor,
ter s tem pričet postopek pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora. Javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN je bila zaključena 10. januarja 2012, OPN je
trenutno v fazi priprave predloga.
Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana je bil sprejet 5. julija 2010 (Ur.l. RS
št. 78/2010). Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del je bil sprejet 18.04.2011 (Uradni list RS
29/2011). Od 16. aprila do 16. maja 2012 je bil javno razgrnjen dopolnjeni osnutek
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr. in 43/11 –
ZKZ-C).
1.7. Namenska raba prostora
Z OPN Škofljica je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini:
Območja stavbnih zemljišč:
- območja stanovanj – ta območja so prednostno namenjena stanovanjem in
spremljajočim dejavnostim. V območja se poleg stanovanjskih površin (SS) uvrščajo
še: površine podeželskega naselja (SK), ki so namenjene površinam kmetij z
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju;
- območja centralnih dejavnosti – ta območja so namenjena oskrbnim, storitvenim in
družbenim dejavnostim ter bivanju. V območjih centralnih dejavnosti (CU), kot so
območja historičnega ali novih jeder, gre za pretežno prepletanje trgovskih,
oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih,
kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. Znotraj drugih območij
centralnih dejavnosti (CD) prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj;
- območja proizvodnih dejavnosti – ta območja so pretežno namenjena industrijskim,
proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim. Sem spadajo
gospodarske cona (IG), ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim,
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim; ter površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo (IK), ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno
pridelavo rastlin ali rejo živali;
- posebna območja – so območja namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja
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nakupovalnih središč, območja za turizem itd. Sem spadajo površine za turizem
(BT), ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično
ponudbo in nastanitev; ter športni centri (BC) – športne površine in objekti, ki so
namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam;
- območja zelenih površin – so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem
rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja. Sem spadajo
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS); pokopališča (ZK); ter druge urejene
zelene površine (ZD), kot npr. zeleni pasovi z zaščitno oz. drugo funkcijo;
- območja prometnih površin – so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih
služb s področja prometa: površine cest (PC), površine železnic (PŽ), in ostale
prometne površine (PO), kot so npr. parkirišča;
- območja energetske infrastrukture (E) – so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s področja energetike;
- območja okoljske infrastrukture (O) – so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja
z odpadki;
- Površine razpršene poselitve (A) kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke
gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih,
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših
naselij.
Območja kmetijskih zemljišč:
- Ločijo se na najboljša kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska zemljišča (K2).
Območja gozdnih zemljišč:
- Gre za 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.
Območja površinskih voda (V) so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe
voda (celinske vode – VC).
Območja drugih zemljišč:
- območja mineralnih surovin – so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja
izkoriščanja mineralnih surovin (površine nadzemnega pridobivalnega prostora –
LN);
- območja za potrebe obrambe (f) so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja
obrambe zunaj naselij in so določena kot območja izključne rabe prostora.
Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine izhajajo iz zmogljivosti prostora ob
upoštevanju njegovih naravnih značilnosti, ukrepov varovanja naravnih vrednot in
kulturne dediščine ter obstoječega sistema poselitve.
1.8. Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih
Pregled velikosti površin in obstoječe namenske rabe prostora in površin nove
namenske rabe prostora, ki je opredeljena v izvedbenem delu v skladu z usmeritvami
strateškega dela.
Tabela 2: Velikosti površin po podrobnejši namenski rabi

območja
osnovne
namenske
rabe
1. Območja

območja in površine podrobnejše
namenske rabe

1. območja stanovanj

Površina
obstoječe
namenske
rabe (v ha)

Površina
nove
namenske
rabe (v ha)

Površine
občine v
% (novo
stanje)

372,78

391,28

9,03
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stavbnih zemljišč

2. območja centralnih dejavnosti

68,36

76,74

3. območja proizvodnih dejavnosti

54,65

47,55

4. posebna območja

0,30

0,80

5. območja zelenih površin

14,97

38,56

6. območja prometne infrastrukture

80,03

84,47

-

-

8. območja energetske infrastrukture

0,02

-

9. območja okoljske infrastrukture

0,25

0,38

10. območja za potrebe obrambe

5,09

2,32

12. površine razpršene poselitve

-

1,98

13. razpršena gradnja

-

-

1. najboljša kmetijska zemljišča

1457,70

1425,00

2. druga kmetijska zemljišča

401,05

394,44

7. območja komunikacijske infrastrukture

2. Območja
kmetijskih
zemljišč

1,10
0,02
0,89
1,95

0,01
0,05
0,05
32,88
9,10
43,07

3. Območja
gozdnih zemljišč

1. gozdna zemljišča

4. Območja voda

5. Območja
drugih zemljišč

1,77

1866,12

1866,29

1. območja površinskih voda

-

-

2. območja vodne infrastrukture

-

-

9,92

3,85

1. območja mineralnih surovin
2. območja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami
3. območja za potrebe obrambe zunaj
naselij

0,09
-

-

-

2,32

-

-

-

-

4. ostala območja

OPN Občine Škofljica načrtuje posege na strateškem in na izvedbenem nivoju.
Na strateškem nivoju je podana zasnova in usmeritev nadaljnjega prostorskega razvoja
občine glede na posamezne sisteme in usmeritve za namensko rabo prostora.
Realizacija strateškega dela se bo glede na vrsto prostorske ureditve izvajala postopno,
z različnimi vrstami prostorskih izvedbenih aktov (državnimi prostorskimi načrti – DPN,
občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti – OPPN in tudi z izvedbenim delom
občinskega prostorskega načrta). Strateški del OPN je povzet v poglavju 1.4.
Izvedbeni del OPN, ki opredeljuje namensko rabo prostora na območju občine Škofljica
je prostorsko predstavljen na situativnem prikazu v kartografski prilogi. Poudariti je
potrebno, da so načrtovani posegi prvenstveno tista območja, kjer se z OPN spreminja
namenska raba prostora glede na do sedaj veljavno namensko rabo. Razumljivo je, da
se v okoljskem poročilu zato presoja predvsem vplive načrtovanih posegov na
območjih, kjer se spreminja namenska raba.
OPN vsebuje tudi številne površinsko majhne pobude v smislu sanacije planskega akta
s popravki plana in uskladitvijo z dejanskim stanjem. Tovrstne pobude praviloma niso
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obravnavane kot načrtovani posegi z vplivi na okolje, temveč kot popravki plana glede
na dejansko stanje.
1.9. Predvideno obdobje izvajanja plana
OPN Občine Škofljica se bo predvidoma začel izvajati v drugi polovici leta 2013. Izvajal
se bo vse do sprejetja novega občinskega prostorskega načrta.
Prostorski načrt se na izvedbeni ravni nanaša na srednjeročno obdobje (5 – 10 let) in
na strateški ravni na dolgoročno obdobje (20 – 30 let).
Ponovna presoja vplivov na okolje je predvidena, v skladu s potrebami in zahtevami, za
vse posege, ki se bodo urejali z Občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali
Državnimi prostorskimi načrti (DPN).
1.10. Alternativne rešitve oz. utemeljitev izbrane rešitve
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) je v 3. členu opredeljeno, da je okoljsko
poročilo dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo možne alternative,
ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6.
členu je zapisano, da mora okoljsko poročilo vsebovati tudi informacijo o tem, katere
možne alternative so bile obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative.
Nosilec posega ima na voljo več alternativnih možnosti za doseganje cilja, vsaka od
njih pa različno ekonomsko in tehnično zahtevnost, različne vplive na okolje, družbeno
sprejemljivost. S primerjavo najboljše možne alternative se poveča legitimnost končnih
rešitev in zmanjša negotovost v pravilnost odločitve.
Pri izdelavi OPN so bile upoštevane strokovne podlage, naravne danosti občine in
smernice nosilcev urejanja prostora. Večina sprememb je na pretežno ravninskih
območjih v sklopu ali ob obstoječi poselitvi. Pri umeščanju novih območij so bile iskane
optimalne rešitve za umestitev v prostor.
Alternativne možnosti prostorskega razvoja so v tem poglavju okoljskega poročila
predlagane glede na :
- zmanjševanje obremenjevanja okolja,
- uresničevanja okoljskih ciljev,
- obseg obravnavanih sprememb namenske rabe prostora.
Alternativne možnosti prostorskega razvoja v dopolnjenem osnutku prostorskega
načrta za občino Škofljica so bile s strani izdelovalca predlagane le za posege na
najboljša kmetijska zemljišča, vendar je bilo na podlagi presoje ugotovljeno, da so
variantne oz. alternativne prostorske rešitve manj sprejemljive od prvotnih. Posegi bi
bili glede na varovanje najboljših kmetijskih zemljišč vsekakor bolj sprejemljivi kot
prvotni predlogi, vendar pa so vidika varovanja narave, kulturne dediščine, varovanja
vodnih virov, varstva pred poplavami in z vidika drugih varovanj ta zemljišča manj
primerna. V skladu s 13. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/2005) so
tako ovrednotene optimalne, najprimernejše alternative glede doseganja okoljskih
ciljev plana.
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Drugo alternativo predstavlja še ničelna alternativa, katere posledica bi bilo stanje v
primeru neizvedbe OPN.
Vplive izvedbe plana na okoljske cilje smo opredelili za posamezne segmente (okolje,
narava, zdravje ljudi, kulturna dediščina). Vplive plana smo ugotavljali na podlagi
dopolnjenega osnutka OPN Škofljica. Opredelili smo naslednje vplive, ki bodo posledica
izvedbe OPN Škofljica ter to primerjali s scenarijem, če do izvedbe OPN Škofljica ne bo
prišlo (ničelna alternativa). Pri vplivih izvedbe plana niso bile upoštevane alternativne
rešitve za posege na najboljša kmetijska zemljišča iz razlogov kot je opisano zgoraj.
Tabela 3: Primerjava izvedbe OPN in ničelne alternative

Področje urejanja

Vpliv izvedbe OPN

Ničelna alternativa

Urejanje komunalne
infrastrukture

- Manjša poraba pitne in tehnološke vode
- Izboljšana kakovost površinskih voda
- Izboljšana kakovost podzemnih voda
- Manjša količina odloženih nevarnih in
nenevarnih odpadkov

Prenova in sanacija
degradiranih območij,
zgoščanje poselitve v
naseljih

- Boljša izkoriščenost gospodarske javne
infrastrukture
- Omejena razpršena gradnja
- Manjša obremenitev s hrupom
- Boljša kakovost bivanja
- Boljše stanje kulturne dediščine
- Ohranjena krajinska identiteta
- Manjše emisije onesnaževal in toplogrednih
plinov v zrak
- Saniranje degradiranih območij
- V primeru prevelikega zgoščevanja poselitve
slabši bivalni pogoji in zmanjšanje zelenih
površin
- Ohranjena kakovost območij narave
- Povečanje količine odpadkov
- Zmanjšane površine za primarno
proizvodnjo (kmetijske in gozdne površine)
- Ogroženost kmetijskih gospodarstev (lahko
tudi njihov propad) zaradi izgube kmetijskih
zemljišč v primeru ko ni določenih
nadomestnih kmetijskih zemljišč
- Povečana ponudba stanovanj in poslovnih
prostorov, nižje cene,
- Emisije onesnaževal in hrupa v okolje na
novih lokacijah
- Slabši ekološki pogoji v naravnih habitatih
- Večja tveganja za varnost prebivalstva
- Poslabšanje stanja kulturne dediščine kot
posledica poseganje v enote kulturne
dediščine
- Manj degradiranih območij v prostoru
- Sanacija opuščenih kopov
- Nove površine za druge rabe
- Boljša kakovost bivanja
- Potencial za ohranjanje kakovostnih
območij narave
- Povečanje dostopnosti območja in s tem
njegove razvojne privlačnosti
- Razbremenitev centra tranzitnega prometa

- Onesnaževanje podzemnih in
površinskih voda
- Neurejeno sortiranje in odlaganje
odpadkov na odlagališču
- Povečevanje porabe pitne in
tehnološke vode
- Nadaljevanje razpršene poselitve in
gradnje
- Težave pri priključevanju na
gospodarsko javno infrastrukturo
- Veliki stroški urejanja stavbnih
zemljišč
- Propadanje objektov kulturne
dediščine
- Degradirana območja še vedno
predstavljajo tveganje za okolje

Načrtovana nova
razvojna območja

Racionalnejša raba
površin za pridobivanje
mineralnih surovin
Ureditev novih javnih
zelenih površin
Urejanje prometne
infrastrukture

- Pojavljanje razpršene gradnje
- Povečanje emisij zaradi neurejenih
razmer
- Visoke cene stanovanj in poslovnih
prostorov
- Ohranjanje kmetijskih zemljišč in
gozdov
- Ohranjanje kmetijskih
gospodarstev
- Ohranjanje kmetijske krajine v stiku
s pozidanimi območji
- Manjše naložbe v infrastrukturo

- Pojavljanje novih kopov
- Neustrezna sanacija in raba kopov
po zaključku izkoriščanja
- Pritiski na zelene površine
- Nove prometnice oziroma širjenje
prometnic povečuje promet, emisije
v okolje in hrup, kar je okoljsko
obremenjujoče

Alternative okoljskega poročila

Pripravljavci OP smo ob analizi plana ter pri pripravi poročila ugotovili, da so vse
spremembe namembnosti ter strateške usmeritve plana smiselne. Pri pripravi OPN so
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bile za večje posege izdelane variantne rešitve za možne lokacije in izbrane
najprimernejše rešitve. Ugotavljamo, da primernejših alternativnih ali nadomestnih
rešitev od predlaganih ni.
1.11. Potrebe po naravnih virih
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) naravni vir obravnava kot del okolja, kadar je predmet
gospodarske rabe. Naravni vir je značilnost ali sestavina naravnega okolja, ki je
pomembna zaradi zadovoljevanja človekovih potreb. Obravnavani so viri, ki imajo
gospodarsko vrednost ali pa so predmet gospodarske rabe.
Glede na predviden razvoj občine in trende v dosedanjem razvoju lahko pričakujemo
povečane potrebe zlasti po prostoru, pitni in tehnološki vodi ter energiji.
Posegi so relativno enakomerno porazdeljeni po celotnem prostoru občine. Glede na
velikost, vlogo in pomen naselij in s tem povezane razvojne potrebe, je večina posegov
znotraj OPN predvidena ob večjih naseljih v občini (Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica,
Želimlje). Posledično se na tem območju pojavlja tudi največja potreba po prostoru za
nove ureditve in dejavnosti. Večina novih stavbnih zemljišč v občini posega na
kmetijska zemljišča, pri čemer so nekoliko bolj izpostavljena najboljša kmetijska
zemljišča. Z novim prostorskim načrtom so predvidena še nova stavbna zemljišča s
skupno površino 60,78 ha, hkrati pa se v nekaterih naseljih predvideva tudi zmanjšanje
površin stavbnih zemljišč za skupno 10,49 ha s povrnitvijo v status kmetijskega
zemljišča ali gozda po namenski rabi prostora. Skupaj je tako (v fazi dopolnjenega
osnutka akta) v občini opredeljenih 644,00 ha stavbnih zemljišč oziroma 14,86 % vseh
površin v občini. Predvideni novi posegi oz. načrtovana nova stavbna zemljišča s
prerazporeditvijo zemljišč iz primarne rabe (K1, K2 in G) se namenjajo pretežno za
namen bivanja – skupaj 27,87 ha (namenska raba S in A). Od teh je na območjih
strnjenih naselij 26,84 ha in na območjih razpršene poselitve 1,03 ha. Kar 84%
površine predlogov za spremembo namenske rabe je opredeljenih v okviru novih
površin za bivanje (kot klasična spremembo se pojmuje tudi površina območja
predlagane sanacije razpršene gradnje – sorg – 60% vseh sprememb). Preostali del
novih opredelitev stanovanjskih površin (3,35 ha oz 16% pa se nanaša na uskladitve
plana (up), popravke plana na podlagi predloženega gradbenega dovoljenja (gd), torej
gre za popravljanje in usklajevanje plana z dejanskim stanjem v prostoru. Največ novih
stavbnih zemljišč se zagotavlja na kmetijskih zemljiščih (K1) 43,65 ha in na drugih
kmetijskih zemljiščih (K2) 7,64 ha. Preostala stavbna zemljišča se zagotavljajo na
površinah gozdov – skupno 9,50 ha.
Glede na predvidene posege v planu je predvideno, da bo prišlo do večje potrebe po
mineralnih surovinah oz. gradbenem materialu (tehnični kamen), med obratovanjem pa
bo prisotna zlasti potreba po pitni vodi in energentih (električna energija, naftni
derivati).
Energetska oskrba občine bo temeljila na oskrbi z električno energijo in za potrebe
ogrevanja na oskrbi z zemeljskim plinom. Povečane potrebe po energiji zaradi razvoja v
občini ob energetsko varčni gradnji ter soproizvodnji energije v tehnoloških procesih ne
bodo bistvene.
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1.12. Potrebe po kmetijskih zemljiščih
Možnosti intenzivnega kmetovanja v občini so omejene, zato se zlasti na Ljubljanskem
barju spodbuja ekstenzivno kmetovanje. Na območjih varstva bo občina z omejitvami
in usmeritvami kmetijstvo usmerjala v tiste produkte in tehnologije, ki so sprejemljivi
za določen tip varstvenega režima. Zaraščanje kmetijskih zemljišč v občini je
opredeljeno kot negativen pojav, ki ga je treba preprečiti, zaraščene površine pa
ponovno usposobiti za kmetijsko proizvodnjo. V okviru OPN je predvidena renaturacija
obstoječih, nezazidanih stavbnih zemljišč v najboljša kmetijska zemljišča v obsegu
1,88ha.
1.13. Potrebe po izkoriščanju gozdov
Gozdarstvo ima v občini poleg gospodarske tudi pomembno varovalno, socialno,
habitatno oz. biotsko funkcijo. Na območjih brez posebnih omejitev naj se krepi
gospodarska vloga gozdov, medtem ko naj se v območjih omejitev gospodari v skladu
z režimi in krepi ostale funkcije gozdov. V okviru OPN je predvideno za 9,50ha novih
posegov na gozdna zemljišča. Hkrati pa je predvidena renaturacija 3,56 ha nepozidanih
stavbnih zemljišč v gozd .
Tabela 4: Prikaz porabe naravnih virov kmetijskih in gozdnih zemljišč
Dejavnost
Najboljša
Druga kmetijska
kmetijska
zemljišča (ha)
zemljišča (ha)
S
2,30
1,56
S-up (uskladitev plana)
S-sorg (sanacija območij razpršene
gradnje)
S-gd (popravek plana na podlagi
gradbenega dovoljenja)
C
C-sorg
I
I-up
B
Z

Gozd
(ha)

Skupaj (ha)

2,64

6,50

1,16
11,44

0,62
2,31

0,03
3,24

1,80
16,99

0,09

0,12

1,34

1,55

5,82

0,02

1,63
1,07
0,44
12,97

1,34
0,05
0,29
0,01
1,12

0,28
0,05
1,61

7,18
0,05
2,20
1,07
0,50
15,7

P

5,13

-

-

5,13

O

0,13

-

-

0,13

A

0,68

0,06

0,29

A-up

0,78

0,17

Skupaj

43,65

7,64

1,03
0,95

9,50

60,78

1.14. Potrebe po izkoriščanju mineralnih surovin
Oskrba z mineralnimi surovinami se zagotavlja iz obstoječega kamnoloma Pleše.
Pridobivalni prostor se ne širi.
1.15. Potrebe po pitni vodi
Ob upoštevanju povprečne porabe vode 50 m3 na prebivalca letno, bo zaradi izvedbe
plana porabljeno do 50.000 m3 dodatne vode letno. Take potrebe se lahko zagotovi z
virom izdatnosti ca. 2 l/s vode, kar je malo v primerjavi z razpoložljivo količino vode iz
centralnega vodovodnega sistema Ljubljane in sistema Pijave Gorice, ki napajata
večino prebivalcev na območju občine Škofljica.
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Ocenjujemo, da bo vpliv na pitne vode zaradi izgradnje vodovodnega sistema trajen in
daljinski, zaradi povečanja števila gospodinjstev in gospodarskih con pa neposreden in
trajen.
1.16. Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi
Predvidene emisije izvedbe plana so podrobneje obravnavane po posameznih
segmentih v nadaljevanju okoljskega poročila. Izvedba plana bo pomenila zlasti
dodatne emisije odpadne vode iz novih stanovanjskih stavb, emisije v zrak zaradi
ogrevanja in prometa, hrup med gradnjo in zaradi prometa, ter nastajanje odpadkov
med gradnjo stavb in zaradi bivanja stanovalcev. Povečalo se bo tudi svetlobno
onesnaževanje zaradi osvetljevanja javnih površin na območju nove pozidave.
1.16.1. Emisije v zrak
Na kakovost zraka bodo vplivale predvsem emisije v zrak zaradi cestnega prometa,
malih kurišč in gradnje stavb. Vse vplive naštetih virov emisij bomo obravnavali kot
neposredne in trajne vplive, promet na državnih cestah, ki potekajo preko območja
občine, pa bomo obravnavali kot daljinski vpliv.
1.16.2. Obremenjevanje z odpadki
Potencialno povečanje odpadkov je povezano s širitvijo poselitvenih območij,
povečanjem števila prebivalcev, številom in vrsto obrtnih in proizvodnih obratov. Na
povečano količino odpadkov bo najprej vplivala gradnja novih objektov. V času gradnje
je pričakovati povečanje odpadkov - gradbenega materiala. V nadaljevanju je glede na
povečanje števila gospodinjstev pričakovati porast gospodinjskih, kosovnih, nevarnih in
komunalnih odpadkov. Za odvoz in deponijo odpadkov je v občini Škofljica zadolženo
javno komunalno podjetje Snaga. Vse zbrane količine komunalnih odpadkov se zbirajo
in odlagajo v zbirnem centru Barje. V občini je organizirano ločeno zbiranje odpadkov v
skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01, z Odlokom o javni službi zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št. 79/04), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS
št. 105/08).
Predvidena je izgradnja komunalnega centra Škofljica na območju naselja Reber pri
Škofljici, ki vključuje ureditev zbirno reciklažnega centra za odpadke.
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Slika 3: Lokacije divjih odlagališč v občini Škofljica (http://v1.geopedia.si, julij 2012)

Na podlagi Registra divjih odlagališč ugotavljamo, da je v občini Škofljica veliko število
divjih odlagališč odpadkov, nekatera so celo odlagališča z nevarnimi odpadki. OPN ne
obravnava divjih odlagališč odpadkov na območju občine.
1.16.3. Elektromagnetno sevanje
Na obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem bo vplivala predvsem umestitev
predvidenega daljnovoda 2x400kV Beričevo-Divača, ki se ureja na podlagi DPN. Glede
na lego v prostoru v OPN predvideni posegi ne bodo bistveno vplivali na obremenitev
okolja in izpostavljenost prebivalcev elektromagnetnim sevanjem. Obravnavamo
neposredni in trajni vpliv.
1.16.4. Svetlobno onesnaževanje okolja
Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno
osvetljenost okolja. Glavni vzrok svetlobnega onesnaževanja so tehnološko zastarela in
nezasenčena svetila. Drugi vzrok pa je pretiravanje z razsvetljavo tako v številu
svetlobnih teles kot tudi z močjo osvetlitve. Glavni vir svetlobnega onesnaževanja je
osvetljava cestnih in poslovnih površin, okrasna razsvetljava, osvetljevanje reklamnih
panojev ter navzgor usmerjeni svetlobni snopi. Izvedba plana vsebuje številne posege,
ki bodo predstavljali nov vir svetlobe v okolju. Za osvetljevanje objektov in javnih
površin je potrebno uporabiti svetilna telesa, ki so v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
Glede na to, da je občina v letu 2009 dosegala porabo energije za javno razsvetljavo v
obsegu 78 kWh/prebivalca, kar je enkrat več kot je ciljna poraba, so bili potrebni nujni
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ukrepi. Tako občina od leta 2006 vodi aktivnosti z zmanjšanje porabe energije za javno
razsvetljavo. Občina je leta 2009 izdelala načrt javne razsvetljave v okviru katerega so
predvideni ukrepi za zmanjšanje porabe energije za javno razsvetljavo in zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja. Obravnava se neposredni in trajni vpliv.
1.16.5. Emisije hrupa
Na obremenitev okolja s hrupom bo vplival predvsem promet, deloma pa tudi
dejavnosti v območju poslovne cone Škofljica. Območja industrijskih con spadajo v IV.
območje varstva pred hrupom. Porast hrupa je pričakovana na območju gostejše
poselitve in centralnih dejavnosti, ki spadajo v III. oz. II. območje varstva pred
hrupom. Predpostavljamo, da največji vir hrupa v občini predstavlja cestni promet,
predvsem ob pomembnejših prometnicah in železniški promet. Vplivi bodo predvidoma
neposredni in trajni (območja GC) ter neposredni, trajni in daljinski (cestni in železniški
promet).
1.16.6. Emisije v vode
Glede emisij v vode je pri izvedbi plana potrebno upoštevati določila Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št.
47/05, 45/07), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.
l. RS, št. 47/05). Potrebno je tudi zagotoviti ustrezno zajemanje, odvajanje in očiščenje
odpadnih komunalnih, tehnoloških in meteornih voda, s čimer se prepreči pronicanja
onesnaženih voda v površinske vode in podtalnico. Glej poglavje 3.3 Vode.
S širitvijo poselitvenih območij se povečuje število gospodinjstev in s tem tudi količina
odpadne vode. Širitev industrijskih con bo vplivala tudi na povečevanje količine
odpadne vode.
1.17. Vsebinjenje
V okoljskem poročilu se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe
plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.
Obravnavani so naslednji segmenti: zrak, tla, voda, hrup (elementi okolja), narava,
odpadki, zdravje ljudi, krajina in vidna kakovost okolja ter kulturna dediščina.
V nadaljevanju je na podlagi internega vsebinjenja opredeljena predhodna vsebina
okoljskega poročila. Pri vsakem posameznem obravnavanem segmentu smo na podlagi
ugotovitev na terenu in ostalih dostopnih podatkov opredeliti pomembnejše vplive
izvedbe plana na okolje in na podlagi ugotovitev določili, kateri segmenti bodo v
okoljskem poročilu obravnavani. Utemeljitve oz. razlogi za obravnavo posameznih
sklopov v OP so podrobneje predstavljeni v naslednji tabeli.
Tabela 5: Vsebinjenje po posameznih segmentih
Segment
Ugotovitve po analizi podatkov
presojanja
in terenskem ogledu
Zrak

V občini ni večjih
onesnaževalcev zraka. Še
najbolj zrak onesnažujejo
emisije iz prometa, individualna
kurišča, emisije iz posameznih
gospodarskih objektov v občini
in v manjši meri še emisije iz
kmetijstva. V občini Škofljica ni
merilnega mesta za meritve
kakovosti zraka.

Ugotovitve pri
analizi smernic

Pričakovane spremembe in
pomembnejši vplivi

Iz analize
smernic ni
posebnih
ugotovitev.

Možne so dodatne emisije v
zrak zaradi ureditev
predvidenih v OPN
Škofljica. Pričakujemo
neposreden, daljinski in
trajen vpliv. V nadaljevanju
OP obravnavamo vse tri
vplive, najpomembnejši
med njimi je neposredni.
Za vrednotenje bomo
uporabili naslednje kazalce:

Izključen in
nadaljnje
presoje
Ne
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delež prebivalcev
priključenih na
daljinsko ogrevanje ali
plinovod in obnovljive
vire
spremembe površin
NRP stavbnih zemljišč
dolžina obremenjenih
prometnic skozi večja
naselja
PDLP; števna mesta
Škofljica, Škofljica in
Želimlje.
Možne dodatne emisije v
tla zaradi ureditev
predvidenih v OPN
Škofljica. Vpliv na relief in
tla na območju
kamnolomov. Ocenjujemo
neposreden, trajen in
daljinski vpliv.
Najpomembnejši med njimi
je trajen vpliv. Za
vrednotenje bomo
uporabili:
površina nadzemnega
pridobivalnega
prostora
površine kmetijskih
zemljišč in predvidene
spremembe
območja plazov in
erozijskih žarišč ter
predvidene dejavnosti
na ogroženih
območjih.
Možne dodatne emisije v
vode in spremembe
morfološkega stanja
vodotokov zaradi ureditev
predvidenih v OPN
Škofljica. Ocenjujemo
neposreden, kumulativen,
začasen in trajen vpliv.
Najpomembnejša med
njimi sta neposreden in
trajni vpliv.
Za vrednotenje bomo
uporabili naslednje kazalce;
Površinske vode:
Naravna ohranjenost
vodotokov
(hidromorfološko
stanje)
Namenska raba
prostora predvsem na
priobalnih zemljiščih
Komunalna
infrastruktura in
čiščenje odpadnih
voda.
Podzemne in pitne vode:
Spremembe NRP in
vpliv na kakovost
podzemne in pitne
vode (fizikalno
kemijski parametri
onesnaženja)
Delež prebivalcev
-

Tla

Klub precejšnjemu opuščanju
kmetovanja in zaraščanju
kmetijskih površin, je kmetijstvo
še vedno največji potencialni
onesnaževalec tal
(fitofarmacevtska sredstva in
nitrati). Vpliv na relief in
posledično tudi tla imajo
obstoječi kamnolomi, vendar je
vpliv prostorsko omejen.

Ni posebne
ugotovitve iz
analize
smernic.

Vode
(površinske in
podzemne,
varstvo pred
naravnimi
nesrečami)

Na območju občine je
najpomembnejši in največji
vodotok Želimeljščica. V občini
Škofljica se državni monitoring
za površinske vode ne izvaja.
Vodotoki so večinoma urejeni
sonaravno, delno tudi regulirani.
Posavsko hribovje do osrednje
Sotle (največji delež), Savska
kotlina in Ljubljansko barje,
Dolenjski kras, Kraška
Ljubljanica. Poplavna
ogroženost je prisotna na
večjem delu nižinskega dela
Občine. Občina ima izdelane
karte poplavne nevarnosti.

Ni posebne
ugotovitve iz
analize
smernic.

Ne
Vpliv na tla bo
vrednoten
preko vpliva
na vode. Vpliv
na relief,
kmetijska in
gozdna
zemljišča bo
vrednoten v
poglavju Tla.

Ne
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Hrup

Glavni vir hrupa v občini
Škofljica predstavlja promet –
cestni in železniški. Hrup
povzročajo tudi posamezni redki
industrijski obrati, med njimi
tudi kamnolomi. Občina nima
izdelanega katastra virov hrupa.
Po pregledu veljavnega plana so
bile ugotovljeni potencialni
konfliktni stiki med gospodarsko
cono ter stanovanjskimi
območji.

Ni posebnih
ugotovitev iz
analize
smernic.

Odpadki

Na območju občine nastajajo
odpadki iz gospodinjstev in iz
opravljanja različnih dejavnosti.
Pri pregledu terena je bilo
opaženih nekaj divjih odlagališč
odpadkov. V občini je urejen
začasni zbirni center za
ravnanje z odpadki. V občini je
predvidena izgradnja
komunalnega centra.
Zagotovljeno je ločeno zbiranje
odpadkov in odvoz odpadkov na
zbirni center Barje, ki ga izvaja
Javno komunalno podjetje
Snaga. Dejavnost se izvaja v
skladu z zahtevami in cilji
Odredbe o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe
ravnanju s komunalnimi odpadki
(Ur. l. RS, št. 21/01).

Ni posebnih
ugotovitev iz
analize
smernic.

Elektromagnetno
sevanje

Na območju občine so
postavljene 4 bazne postaje
mobilne telefonije. Preko občine
poteka prenosnih daljnovod
električne energije (400kV).
Predvidena je izgradnja
daljnovoda 2x400 kV BeričevoDivača (DPN).

Iz analize
smernic izhaja,
da v občini
obstajajo
objekti za
razdeljevanje
in prenos
električne
energije.
Podane so
omejitve za
gradnjo
(varovalni
koridorji).

priključenih na
vodovodno omrežje in
dolžina vodovodnega
sistema
Vrsta dejavnosti na
vodovarstvenih
območjih.
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
Namenska raba na
poplavnih območjih.
Možne spremembe
kazalnikov hrupa zaradi
ureditev predvidenih v OPN
Škofljica. Vplivi bodo
predvidoma neposredni in
trajni ter daljinski.
Pomembni so predvsem
neposredni vplivi.
Za vrednotenje bomo
uporabili naslednje kazalce:
Obremenitev s
hrupom – obstoječi in
predvideni viri hrupa v
odnosu do bivalnih
objektov
Dolžina odsekov
državnih cest skozi
naselja
PDLP; števno mesto
Škofljica in Želimlje
Število potniškega
železniškega prometa.
Verjetno povečanje količin
odpadkov zaradi ureditev
predvidenih v OPN
Škofljica. Kazalci ki jih
bomo uporabili so:
Razvitost sistema in
infrastrukture za
ločeno zbiranje in
odvoz odpadkov
(mreža ekoloških
otokov, zbirni center,
CERO)
Način ravnanja z
različnimi vrstami
nevarnih in
nenevarnih odpadkov
Število divjih
odlagališč odpadkov
Kakovost podzemne in
pitne vode (fizikalno
kemijski parametri
onesnaženja).
Možen povečan vpliv EMS
na ljudi zaradi ureditev
predvidenih v OPN
Škofljica. Ocenjujemo
neposreden in trajen vpliv.
Pomemben je predvsem
neposreden vpliv na
objekte znotraj varovalnega
koridorja. Kazalci, ki jih
bomo uporabili so:
konfliktnost rabe na
območjih varstvenih
pasov daljnovodov.
-

Ne

Ne

Ne.
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Svetlobno
onesnaženje

Zdravje ljudi

V letu 2009 je bila poraba
energije za javno razsvetljavo v
občini 78 kWh/prebivalca.
Občina ima izdelan načrt javne
razsvetljave v katerem so
predvideni ustrezni ukrepi za
zmanjšanje svetlobnega
onesnaževanja v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Ur.
l. RS, št. 81/07, 109/07 in
62/10).

Ni posebnih
ugotovitev iz
analize
smernic.

Možen povečan vpliv
svetlobnega onesnaženja
na okolje zaradi
predvidenih ureditev v OPN
Škofljica. Kazalci ki jih
bomo uporabili so:
Količina porabljene
električne energije za
javno razsvetljavo na
prebivalca letno
Delež ustrezno
oblikovanih svetilk (ne
sevajo navzgor).
Možen vpliv na zdravje ljudi
bo vrednoten posredno
preko segmentov zrak, tla,
vode, hrup, EMS.
Neposreden vpliv.

Ne.

Na podlagi internega vsebinjenja (scopinga) bodo v okoljskem poročilu obravnavani
naslednji segmenti:
- zrak,
- tla
- vode,
- hrup,
- elektromagnetno sevanje,
- kulturna dediščina,
- kulturna krajina,
- gozdarstvo in gozd,
- bivalno okolje in zdravje ljudi.
- odpadki in
- svetlobno onesnaženje,
- narava.

2. Okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metoda za
ugotavljanje in vrednotenje vplivov plana

2.1. Zakonske podlage
Pravna izhodišča za pripravo okoljskega poročila so pravni režimi, omejitve, okviri,
pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področju varstva narave,
naravnih virov, okolja in kulturne dediščine. Ti so v skladu s predpisi s področja varstva
okolja določeni kot obvezna podlaga za pripravo aktov.
Nacionalni zakoni in na njihovi podlagi izdani podzakonski akti:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 41,2004, 17/2006, 20/2006,
28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US:
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012),
- Zakon o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.),
110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-
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-

-

-

-

-

-

-

-

76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B),
Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)),
Zakon o graditvi objektov/ZGO/ (Ur.l. RS, št. 110/02, 97/2003 Odl.US: U-I152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15,
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005
Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009
Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011
Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1, 33/2007ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP
(106/2010 popr.)),
Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur.l. RS, št. 7/99, 110/2002-ZGO1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008ZVKD-1),
Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 10/04-odl.
US, 41/04-ZVO-1, 57/08),
Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 Odl. US: U-I-53/95, 24/99 Skl.
US: UI-51/95, 56/99, 67/02, 110/02, 115/06, 110/07, 61/10 Odl.US: U-I-77/0814, 106/10),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96, 31/1998 Odl.US: U-I340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002
Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003
popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2)
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) (Ur. l. RS, št.
2/06),
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04),
Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti, nacionalni programi in ratificirane
mednarodne pogodbe,
Energetska zasnova občine Škofljica,
Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po
momembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012 -2017 (1),
Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih CPVO (Verzija 2), Ministrstvo za
zdravje, Ljubljana, marec 2013 (vir: spletna stran Ministrstva za zdravje)
Pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.

Ostali uporabljeni podzakonski akti so navedeni v nadaljevanju poročila po posameznih
poglavjih.
2.2.

Podatki o pridobitvi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora za
pripravo plana
Pridobitev smernic je sestavni del postopka zbiranja in pridobivanja podatkov in
informacij za izdelavo strokovnih podlag in prostorskega plana občine Škofljica.
Pridobljene so bile naslednje smernice in pogoji nosilcev urejanja prostora:

Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, (št. 3501-46/2009, z
dne 30.11.09)
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Smernice so strukturirane v dveh sklopih:
- obvezne smernice in
- priporočilne smernice.

Obvezne smernice

Temeljni cilji varstva dediščine:
ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo (preprečevanje
posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem
vrednost dediščine),
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine,
- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur,
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
- celostno ohranjanje dediščine.

-

Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno na podlagi 75. člena ZVKD-1 upoštevati:
- varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike in njihova vplivna območja,
- varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče, varstveni režimi, ki
veljajo za vso registrirano kulturno dediščino in njeno vplivno območje, vključeno v
strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režimi, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi OPN Škofljica, so podrobneje
prikazani in obrazloženi v »Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati
pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine«.
Varstvene režime in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine, je
treba upoštevati pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe in
prostorsko izvedbenih pogojev.
Na območju občine Škofljica je 98 enot registrirane kulturne dediščine.
Predmet presoje ni samo registrirana kulturna dediščina, ki se nahaja v območju
umeščanja novih ureditev, ampak vsa dediščina, na katero ima izvedba plana lahko
vpliv. Z vidika presojanja vplivov na kulturno dediščino je treba upoštevati vse vrste
vplivov (neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni,
dolgoročni, trajni in začasni vplivi) glede na specifičnost predmeta načrtovanja oz.
načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve.
Osnovno izhodišče vrednotenja je, da vsako poseganje plana v območje ali objekt še
ne pomeni tudi vpliva na kulturno dediščino, temveč je vpliv oz. stopnja vpliva odvisna
od značilnosti posega in značilnosti območja oz. objekta kulturne dediščine, torej
statusa, zvrsti in ogroženosti območij in objektov.
Obstoječi podatki glede arheološkega potenciala območij, ki jih zajame OPN Škofljica
oz. posamezne pobude za spremembo namenske rabe, niso celoviti in ne omogočajo
priprave okoljskega poročila. Zato je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na
okolje za območje predvidenih ureditev, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o
potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje, izvesti predhodne arheološke
raziskave – oceno arheološkega potenciala, da se pridobijo informacije, potrebne za
vrednotenje vplivov na arheološke ostaline. Dokler te raziskave niso opravljene in
pridobljene dodatne informacije, ni mogoče ugotoviti vpliva izvedbe prostorskega akta
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na arheološke ostaline (76. člen ZVKD-1). Za predhodne arheološke raziskave je
skladno z 31. členom ZVKD-1 treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev, razen če dela opravi ZVKD v okviru javne službe. Kulturnovarstveno
soglasje za raziskavo in odstranitev izda minister za kulturo.

Priporočilne smernice

Smernice priporočilne narave za varstvo arheoloških ostalin izven območij registriranih
arheoloških najdišč
80. člen ZVKD-1 določa, da se na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege
v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene v postopku
priprave prostorskega akta, po uveljavitvi teh aktov po potrebi opravijo predhodne
arheološke raziskave, kolikor to omogoča terminski in finančni načrt ZVKDS. Stroški se
v tem primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe.
V kolikor predhodne arheološke raziskave kljub temu niso opravljene pred začetkom
izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno ZVKDS skladno s
55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Ostale priporočilne smernice:
Pri pripravi prostorskega akta naj se upošteva tudi:
- druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine
zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena,
- ostalo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot antropogenega okolja ter
omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo, usmerjati izvajanje dejavnosti tako,
da se ustvarjajo ali ohranjajo kakovostna razmerja in strukture, ter s tem
vzpostavljajo prostorske in časovne kontinuitete.
Ugotovitev: Pripravljavec OPN je navedene smernice upošteval.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – sektor za kmetijstvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (št. 350-92/2008/10, dne 9.3.2010
Smernice)

Pripravljavec OPN je navedene smernice v pretežni meri upošteval.
Pripravljavec plana je na podlagi smernic MKGP izločil nekatere večje posege na
najboljša kmetijska zemljišča, številne posege pa zmanjšal na najmanjši možni obseg.
Ob tem so bile za posege večje nad 5000m2 izdelane variantne rešitve, ki pa so se
izkazale za manj ustrezne. Obstoječa stavbna zemljišča, ki se vračajo v kmetijsko rabo,
so pretežno kultivirana in imajo ohranjen pridobivalni potencial, zato jih je moč
opredeliti kot kmetijska zemljišča. Stavbišča oz. zazidane površine, kjer pridobivalni
potencial ni ohranjen, se znotraj renaturiranih površin pojavljajo le izjemoma in v
manjšem obsegu. Med njimi je potrebno izpostaviti zlasti objekte razpršene gradnje,
katerim se skladno z veljavno zakonodajo (Pravilnik 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) in Izvajanje določb
ZPNačrt – 5. Priporočila in pojasnila MOP 11.7.2008) zemljišče renaturira v izvorno
namensko rabo, stavbam pa se ohranja fundus. Skladno z navedenim se tudi tovrstna
zemljišča opredeljuje kot kmetijska zemljišča. V skladu z zahtevami smernic so v
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dopolnjenem osnutku OPN posegi, pri katerih se spreminja kmetijska zemljišča iz
najboljših v druga kmetijska zemljišča in obratno umaknjena.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, (št. 3401120/2008/2, 20.7.09)

Smernice za področje gozdarstva:
− V skladu s 61. členom Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04, v
nadaljevanju PRS) se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) prikažejo območja, ki so
varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o gozdovih in so
opredeljena v 62. členu navedene uredbe.
− V skladu s 74. členom Uredbe o PRS se zasnova območij gozdov določi in prikaže v
občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in
zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, območja gozdov pa se
natančneje prikažejo 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,
29/09, 91/10, 1/13).

− V primeru, da so območja gozdov, ki so zavarovana z navedeno Uredbo tudi v vaši
občini, ste dolžni ta območja v prostorskih planskih aktih prikazati in jim določiti
namensko rabo – območje gozdov.

− V skladu s 64. členom PRS se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove
posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) določijo in
prikažejo tudi druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na
lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s 1. Stopnjo poudarjenosti katere koli
ekološke funkcije).
− 3. odstavek 10. člena Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98-odl.US, 56/99ZON, 67/02, 110/02- ZGO-1, 115/06, 110/07) določa, da se 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 državnega in lokalnega pomena.
− 3. odstavek 11. člena Zakona o gozdovih pa določa, da se površina gozdov in
funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na
gospodarjenje z gozdom na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem
načrtu gospodarske enote, kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na
lokalni ravni.
− 2. odstavek 75. člena Uredbe o PRS določa, da se za območja prepletanja gozdarske
in kmetijske dejavnosti določi prostorske enote, v katerih se opredeli delež gozda, ki ga
je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo tovrstnih območij bo omogočeno
bolj dinamično gospodarjenje s prostorom, s tem pa lažje preživetje in razvoj
slovenskih kmetij.
Ugotovitev:
Pripravljavec OPN je navedene smernice upošteval.
Zasnova območij gozdov je določena in prikazana v strateškem delu OPN, v
izvedbenem delu OPN pa so območja gozdov opredeljena z ustrezno kategorijo
namenske rabe. V okviru zasnove krajine v strateškem delu OPN so območja
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varovalnih gozdov in varovanih območij (Natura 2000) ustrezno kartografsko
prikazana. Druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na
lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere koli
ekološke funkcije), v OPN niso določena in prikazana. Prav tako v OPN niso opredeljene
prostorske enote, v katerih se opredeli delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v
kmetijske namene.

Zavod za gozdove Slovenije – OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
(št. 281-15/2009, z dne 18.8.09)
Spremembe namenske rabe iz gozdnih zemljišč v drugo rabo so večinoma predvidene
ob obstoječih poselitvenih območjih oz. se navezujejo na kmetijska območja.
Načrtovane so tudi spremembe v območja gozdnih zemljišč iz drugih rab.
Ugotovitev: Pripravljavec OPN je navedene smernice upošteval.

ARSO – Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana; (št. 35001445/2009, z dne 15.12.09)

Obvezna izhodišča:
Na podlagi določil Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št.
76/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07), ki se nanašajo na področje upravljanja z vodami je
treba upoštevati naslednja obvezna izhodišča:
− Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri
čemer se zagotavlja njihovo varstvo, v smislu trajne ohranitve kemijskega in
ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. V okviru priprave prostorskih
aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. Naravne
procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot
omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje
prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Območja, kjer ni
bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno
pomembne vodne vire ter spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi
ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, se dejavnosti umešča na območja
najmanjše ranljivosti in s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako
kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je
možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
Problem vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka
območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine vode oz. je večja poraba
iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.
Med rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto se lahko uvrsti območja, kjer
je mogoče urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer
rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
V skladu z določbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04,
33/07-ZPNačrt in 99/07) se območja vodnih zemljišč natančneje prikažejo v občinskem
prostorskem načrtu. Kot podrobnejša namenska raba se lahko prikažejo površine
vodnih zemljišč in površine vodne infrastrukture. Pri načrtovanju prostorskih ureditev in
dejavnosti na območju vodnih zemljišč je treba upoštevati naslednje:
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Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven
območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da
se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.
Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima,
oziroma se morajo zagotoviti izravnalni ukrepi.
Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo
ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je
spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni
nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne
poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo
tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in
vodni režim.

Določila Odloka in Uredbe naj se odražajo v tekstualnem in kartografskem delu odloka
o občinskem prostorskem aktu.
Smernice:
V tekstualnem delu Odloka je potrebno navesti smernice, ki izhajajo iz Zakona o vodah
(ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08).

Vodno in priobalno zemljišče

1. Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno upoštevati določila tretjega odstavka 201.
člena ZV-1, da se morajo prostorski akti države ali lokalne skupnosti, ki na vodnem
ali priobalnem zemljišču omogočajo izvedbo posegov, ki so po 37. čl. ZV-1
prepovedani, uskladiti z določbo tega člena v šestih mesecih od uveljavitve ZV-1.
Navedeno pomeni, da je vse obstoječe ureditve, ki bodo kot take prenesene v
osnutke OPN, potrebno uskladiti z veljavnim ZV-1.
2. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje
vodnega zemljišča na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti
odstavek 14. člena določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda
zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna
zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Na območju Občine ni
vodotokov 1. reda, vsi vodotoki so drugega red.
3. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za
izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1:
- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti
površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno
zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust
vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
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gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in
premoženja ter izvajanju nalog policije.

Ne glede na navedeno je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini
od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na
vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijskihgozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na
podlagi Zakona o vodah, drugače določeno.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču,
skladno z 201. členom ZV-1 velja, da je na teh objektih in napravah mogoča
rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:
- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
- se s tem ne poslabšuje stanja voda,
- je omogočeno izvajanje javnih služb,
- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda
- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
- se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča
ne zmanjšuje.
Pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po
katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v
prostor, ki bi lahko:
- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
- Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih
snovi,
- odlaganje odpadkov.

Podzemne vode

Zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov je na podlagi 64.
člena ZV-1 prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode.
Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem
toplote iz podzemnih voda je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon
o vodah in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih voda v naravna
jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni
pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi
odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s
podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih
naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali
podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo
ekološko ali kemijsko stanje. Navedeno je potrebno upoštevati pri zasnovi posameznih
dejavnosti.

Območja z omejitvami za razvoj
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(vodovarstvena območja, območja kopalnih voda, poplavna, erozijska, plazljiva in
plazovita območja)
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
- prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroženih in varstvenih območjih po
predpisih o vodah, je treba načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in
drugih nesreč ter varstva voda;
- na ogroženih območjih je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo
žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo
nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove
materialne dobrine;
- območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se
prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve,
infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev , ki bi lahko s svojim
delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.
Pri pripravi občinskih prostorskih aktov je potrebno upoštevati varstvena območja po
ZV-1, in sicer: vodovarstvena območja in območja kopalnih voda, določenih v Uredbi
upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/08).
Sestavni del občinskega prostorskega načrta mora biti prikaz:
- poplavnih območij,
- vodovarstvenih območij,
- erozijskih območij,
- plazljivih območij,
- plazovitih območij.

Vodovarstvena območja

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, 5/06 in 58/11) ter omejitve in pogoje iz veljavnega
predpisa.

Poplavna območja

Na poplavnem območju so v skladu s 86. členom ZV-1 prepovedane vse dejavnosti in
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Poplavna območja morajo biti
prikazana v prostorskem aktu občine, območja namenske rabe pa usklajena z
omejitvami iz predhodne točke ter pogoji in omejitvami iz Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08, 77/11).
Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da
se poplavna varnost ne bo poslabšala. Načrtovanje novih prostorskih ureditev na
območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, se
mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog omenjene uredbe, pri tem pa zagotoviti
tudi, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje
poplavne ogroženosti na območju in izven njega. V ta namen je treba skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje
poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih
objektov. Na območju poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, kjer še ni
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elementov ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem prostora in ob upoštevanju
pogojev in omejitev iz navedene uredbe načrtovati in zagotoviti tudi poprejšnjo izvedbo
ustreznih omilitvenih ukrepov za doseganje sprejemljivega razreda ogroženosti na
območju in izven njega. V skladu s 65. členom ZV-1 je na priobalnih zemljiščih
prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

Erozijska območja

Na
-

-

erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 prepovedano:
poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
ogoljevanje površin,
krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje,
uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred
škodljivimi vplivi erozije,
zasipavanje izvirov,
nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih
zemljiščih,
omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in
slabšanje
ravnovesnih razmer,
odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov ,
zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne
sposobnosti hudourniške struge,
vlačenje lesa.

Plazljiva območja

Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča. Na tem območju je prepovedano:
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili
zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne
vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo
podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje
plazenje zemljišč.

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z
ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja: Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07 in
79/09) ter Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08, 28/11, 88/11).
Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z 92.
členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi
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zadrževalniki...). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih
območjih naselij skrbi lokalna skupnost.
Način odvajanja padavinske odpadne vode mora izhajati iz analize odtočnih razmer,
izhajajočih iz načrtovanih novih pozidanih površin ob upoštevanju trenutne
problematike, povezane s poplavljanjem, ki je bila evidentirana v preteklih letih. Analiza
mora vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer kot posledico povečanja prispevnih
površin zaradi načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je
potrebno vključiti vse novo predvidene pozidane površine za celotno območje.
Upoštevati je potrebno odtočne količine padavinskih, zalednih odpadnih voda in
preveriti pretočno sposobnost obstoječih odvodnikov za te količine oziroma vpliv teh
dodatnih količin na poplavno varnost dolvodno ter podati rešitve za zagotovitev
ustreznega odvajanja padavinskih odpadnih vod. Nekatere rešitve za zagotovitev
ustreznega odvajanja padavinskih odpadnih vod za posamezna območja občine so bile
v preteklem obdobju že obravnavane. V kolikor se le te vklapljajo v koncept urejanja
navedene problematike za celotno območje občine, jih je ob izdelavi občinskega
prostorskega načrta smiselno vključiti.
Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali
podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali
koncesije v skladu z določbami ZV-1. Pri oblikovanju strategije prostorskega razvoja in
prostorskih ureditev je potrebno upoštevati že podeljene, veljavne vodne pravice, ki jih
je izdal naslovni organ oz. vlada.

Usmeritve za posamezna območja osnovne namenske rabe

Na območju občine se poplavna območja nahajajo na zahodnem ravninskem delu
občine, od zahodnega dela Lavrice, ravninski del zahodno od Škofljice do Pijave Gorice
in dalje do Želimeljske doline ob Dremavščici in Želimeljščici. Na poplavnih območjih je
po osnutku OPN predvidenih več kot 30 posegov. 2. odstavek 86. člena ZV-1 navaja,
da so na poplavnih območij prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. V kolikor bodo predvidena območja poselitve
posegala na poplavna območja, je treba upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS,
št. 89/08, 77/11).
Po podatkih dostopnih v Atlasu okolja se v občini Škofljica nahaja večje vodovarstveno
območje režima 3, v ostalem delu občine pa je več manjših vodovarstvenih območij
režimov 1, 2 in 3. Območja so zavarovana na državnem in občinskem nivoju, zato je
treba namensko rabo prostora uskladiti z omejitvami in pogoji veljavnih občinskih
odlokov.
Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše
število prečkanj vodotokov. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom naj le ta
ne posega na priobalno zemljišče, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo
poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.
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Naselje Škofljica ima delno zgrajen sistem kanalizacije s čistilno napravo. Zaradi slabe
pokritosti občine s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami je gradnja
kanalizacije v občini prednostna naloga. Pri načrtovanju izgradnje novih komunalnih
čistilnih naprav je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti
konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v
vodotok. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok na smejo biti
poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču, oz. ne sme biti povečana
poplavna ogroženost v vplivnem območju.
Padavinske vode je treba, če obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo,
prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven vpliva dovoznih in
manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, je treba
padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem
mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven
plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo pred iztokom biti očiščene do
predpisane stopnje.
Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so
bile pridobljene po 119. členu ZV-1 na območju občine.
Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreže za
monitoring podzemnih voda na način, da:
- ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiu od objekta merske mreže,
- ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda
- se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z
asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače,
- je zagotovljen neoviran dostop do objekta merke mreže.
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je navedene smernice upošteval.

Splošne usmeritve za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. členom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga izda
naslovni organ.
Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
- poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah;
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika
ali vračanja vode v vodonosnik;
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali
drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.
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Za odvzem vode je treba pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu s 125. čl.
(vodno dovoljenje), oz. 136. čl. (koncesija) ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. čl. ZV-1,
oz. 118. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge.
Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. 118. člen ZV-1
določa, da pravna ali fizična oseba, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje vodo
kot prevladujočo sestavino za opravljanje svoje dejavnosti, jo lahko odvzema iz
objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, le v primeru, če bi bil njen odvzem
iz drugih vodnih virov, ki niso primerni za oskrbo s pitno vodo, povezan z
nesorazmerno visokimi stroški, pa to dopušča izdatnost vodnega vira in zaradi tega ni
ogrožena oskrba s pitno vodo izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne
vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. Če gre za
rabo vode po 136. čl. ZV-1, odloča o podelitvi koncesije Vlada RS, na podlagi pobude
zainteresiranega, ki se naslovi na Vlado RS. Odločbo o izbiri koncesionarja je treba
pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
Za raziskavo podzemnih voda mora pravna ali fizična oseba izpolnjevati predpisane
pogoje in pred izvedbo del povezanih z raziskovanjem podzemnih voda pridobiti
dovoljenje za raziskave, kot to določa 115. člen ZV-1.
Investitor si mora za dovoljene posege na vodnem in priobalnem zemljišču v lasti
Republike Slovenije pridobiti ustrezno pogodbo, ki takšne posege dovoljuje in služi kot
dokazilo o pravici graditi skladno z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
Ur.l. 110/2002,97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004,
62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B,
93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46,
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.),
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) (v nadaljevanju ZGO).
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, (št. 3-III-615/2-O-09/HT, z dne 18.8.09, dopolnitev smernic 3-III-182/4-O12/HT,KG, z dne 04.05.2012)
Ugotovitev:

Pripravljalec je na podlagi prejetih smernic in dopolnilnih smernic popravke in
dopolnitve umestil v OPN. S pristojnim zavodom je bilo izvedeno tudi usklajevanje.
Smernice so bile v celoti upoštevane.

Smernica MP , Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, Ljubljana;
(št. 350-96/2009/2-0043223, dne 20.7.09)

Smernice z vidika varnosti zračnega prometa:
Območje Občine Škofljica se ne nahaja v vplivnem območju katerega od slovenskih
letališč, glede na predvideno in obstoječo mrežo letališč v Republiki Sloveniji.

Preko območja potekajo zračne poti, zato je pri sprejemu OPN za območje Občine
Škofljica potrebno upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu (Zlet – Ur. l.
RS, št. 18/2001, 110/2002-ZGO-1, 49/2006-ZMetD, 79/2006, 113/2006-UPB1, 10/2007
Skl.US: U-I-280/05-25, 68/2008 Odl.US: U-I-411/06-21, 33/2009, 109/2009-ZZNSZP-B,
62/2010, 81/2010-UPB4).
Predvsem je pri načrtovanju potrebno upoštevati določila povezana z ovirami za
zračni promet po 110. členu ZLet. Med ovire za zračni promet tako štejejo:
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objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali
umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100
metrov,
vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter
daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po
dolžini več kot 75 metrov,
za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji
od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati
na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje
Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji
takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi.

DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (št. 351/D-60/09-PDP/VD287)

Na območju občine Škofljica se nahaja naslednje prometnice v upravljanju DARS d.d.:
- Obstoječa južna obvoznica Ljubljana, odsek Kozarje – Malence,
- Obstoječa avtocesta A«, odsek Malence Šmarje –Sap.

Državnim cestam je v skladu s 47. Členom Zakona o javnih cestah (Ur.l. RS št.
29/1997, št. 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 110/2002-ZGO-1, 131/2004
Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8,
45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1) je potrebno
upoštevat naslednje smernice:
- Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju
Dars d.d. oziroma upravljavca ceste,
- Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne
smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa, ter varovanja njenega videza,
- V varovalnem pasu prometnic je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo
negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu prometnic naj se ne načrtuje
objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem izrecno
opozarjamo na obremenitve s hrupom zaradi prometa.
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Energetika Ljubljana, Verovškova 70, 1001 Ljubljana, (št. 35016-42/2009/2 z
dne 17.08.2009)
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih
postopkov, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, (št. 350-2/2009-318, z dne
9.12.2009)
Pri pripravi OPN Škofljica je potrebno upoštevati vsebine, ki izhajajo iz;
Zakona o rudarstvu (Ur.l.RS, št. 56/1999, 110/2002-ZGO-1, 46/2004, 98/2004-UPB1,
68/2008, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.)):
Povezanost s prostorskim planiranjem (10. člen)
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Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo
prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega
izvedbenega načrta. Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg
v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
Prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z mineralnimi surovinami (106.
člen)
Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za podeljevanje koncesij
po določbah ZRud, uporabljajo obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti.

Dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor (96. člen)

Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo gradbenega dovoljenja
potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice. Dovoljenje se sme izjemoma
izdati, čeprav je bilo soglasje nosilca rudarske pravice zavrnjeno zaradi obstoja
nevarnosti za poškodbe, vendar le tedaj, če rudarski inšpektor z odločbo ugotovi, da ne
obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi, in če se investitor odpove pravici do
odškodnine za škodo, ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in se ta izjava z
overjenim podpisom zaznamuje v zemljiški knjigi kot pravno dejstvo.

Koncesijska razmerja

Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da je na območju občine
Škofljica država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine na enem
pridobivalnem prostoru.
Tabela 6: Območja izkoriščanja mineralnih surovin, za katere je podeljena rudarska pravica.
Nahajališče
Koncesionar
Surovina
Površina PP (ha)
Pleše

Gramatech d.o.o.

Tehnični kamen dolomit

7,52

Doba trajanja
koncesije
20 let (do
10.12.2021)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l.Rs, št. 33/07 – ZPNačrt)

Zakon o prostorskem načrtovanju uvršča prostorske ureditve namenjene izkoriščanju
mineralnih surovin med prostorske ureditve lokalnega pomena. Po določbah ZPNačrt
sodi načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v pristojnost občin, ki v skladu
z ustavo, zakoni in hierarhično višjimi prostorskimi akti pripravljajo in sprejemajo
občinske prostorske akte za svoje območje. Na podlagi določb ZRud je podlaga za
izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih
surovin prostorski izvedbeni načrt (občinski podrobni prostorski načrt). Pri načrtovanju
prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da Uredba o prostorskem redu Slovenije
(Ur.l. RS, št. 122/04) določa, da:
Osnovna namenska raba prostora (18. člen):
Območja osnovne namenske rabe so med drugim tudi območja mineralnih surovin.
Podrobnejša namenska raba prostora (19. člen):
Območja mineralnih surovin se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in
sicer na površine nadzemnega pridobivalnega prostora in na površine podzemnega
pridobivalnega prostora.
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Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine (69. člen):
Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine obsegajo med drugim tudi
območja mineralnih surovin.
Prikaz območij mineralnih surovin (79. člen):
Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja
občine v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru. Območja mineralnih surovin se natančneje
prikažejo v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije namenske rabe prikažejo
površine pridobivalnega prostora. Območja mineralnih surovin, ki so varovana s
predpisi s področja rudarstva, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih je pri
načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu občine treba upoštevati.
Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja in sanacije se v prostorskem redu občine lahko
določijo s podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote. Območja raziskovanja in
sanacije se določijo kot prostorska enota v prostorskem redu občine.
Obseg območij mineralnih surovin (80. člen):
Območja mineralnih surovin obsegajo območja strateških, industrijskih in izjemnih
mineralnih surovin ter mineralnih surovin za gradbeništvo.
Načrtovanje v območjih mineralnih surovin (81. člen):
Pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo je treba zagotoviti postopno
zapiranje manjših objektov in sanacijo nelegalnih kopov. Število objektov se na
regionalni ravni določi glede na okoljska, gospodarska in družbena merila, ki
vključujejo tudi geološko ustreznost, zadostno količino zalog, dovolj veliko letno
proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki, transportni radij prodaje, vidno
neizpostavljenost območij, primemo oddaljenost od poselitve. Izkoriščanje obstoječih
kopov oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo ima prednost pred odpiranjem
novih lokacij, razen kadar so obstoječi kopi v območjih večje ranljivosti prostora,
varovanih in ogroženih območjih po predpisih o vodah, območjih ohranjanja narave,
območjih kulturne dediščine ali na vidno izpostavljenih legah. Nove lokacije se odpirajo
kadar povečanju potreb po mineralnih surovinah za gradbeništvo z obstoječimi objekti
ni mogoče zadostiti oziroma obstoječe lokacije ne omogočajo izkoriščanja in
gospodarnega transporta rude. Nove lokacije se umeščajo na osnovi analize vidne
izpostavljenosti, ki je sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov
lokalnih skupnosti.
Prednostno je treba sanirati lokacije odprtih kopov zlasti na:
1. gospodarsko neperspektivnih lokacijah;
2. območjih velikih razvrednotenj prostora ter večje ranljivosti naravnih in ustvarjenih
sestavin prostora;
3. varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih po predpisih;
4. območjih prepoznavnosti krajine, na vidno izpostavljenih območjih in območjih
varstva kulturne dediščine;
5. območjih, kjer je možno umeščati nove rabe prostora in je za to izkazan javni interes
oziroma kjer je znan investitor, ter območjih nelegalnih kopov.
- Pri sanacijah je treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike. Načini
sanacij so načrtovanje nove rabe, vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred
začetkom izkoriščanja, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi
varnost, zdravje in življenje ljudi. Kjer je mogoče, zlasti pa v nacionalnih območjih
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prepoznavnosti in varovanih območjih naravnih kakovosti, je treba spodbujati
sprotno sanacijo degradiranih površin, na že izkoriščenih območjih še aktivnih
kopov pa dokončno sanacijo. Kadar se na območju pridobivanja mineralnih surovin
vzpostavijo pogoji za sekundami biotop ali drugo območje, pomembno z vidika
ohranjanja narave oziroma kulturne dediščine, ga je treba ustrezno sanirati. Pri
sanaciji območij oskrbe z edinstvenimi mineralnimi surovinami mora oblika sanacije
omogočati možnost za občasni odvzem manjših količin materiala, kadar za to
obstajajo utemeljene potrebe.
Na varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih je dovoljeno izkoriščanje
mineralnih surovin skladno s predpisi. Na območju pridobivanja mineralnih surovin
se upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, in to z opuščanjem ali prilagajanjem rabe prostora na območju
habitatnega tipa.
Na območju pridobivanja mineralnih surovin je treba zagotoviti tudi površine
oziroma objekte za skladiščenje, separacijo, odlaganje jalovine in za druge objekte,
nujne za izvajanje rudarske dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo. Če se
pridobivanje strateških in industrijskih gospodarsko pomembnih mineralnih surovin
opusti, je zaradi gospodarnosti treba ohraniti plansko varovanje vira.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen):
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi za potrebe kmetijske in gozdarske
dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij,
pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih
virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim merilom:
1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo;
2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno opremo zemljišča;
3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora;
4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje;
5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne
dediščine;
6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so
vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje
mineralnih surovin).
Usmeritve glede ustreznosti podatkov prikaza stanja prostora
Na območju občine je en površinski kop (pridobivalni prostori) tehničnega kamna –
dolomita, za katerega je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje
mineralne surovine. Območje pridobivalnega prostora se z osnovno namensko rabo
prostora opredeli kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa
kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora).
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana;
(št. 350-4/2009-487 z dne 10.08.2009)
Pravila za načrtovanje poselitve (23. člen, 9. točka)

Preko načrtovanih posegov v prostor v občini Škofljica za predvidena območja pobud
obstajata sledeča objekta za prenos električne energije – daljnovoda:
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predviden DV 2x400 kV Beričevo-Divača,
DV 1x400 kV Beričevo – Divača.

Gradnja predvidenih stanovanjskih objektov znotraj varovalnega pasu
elektroenergetskega omrežja je možna le ob določenih pogojih in na določeni
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Glede na 48. člen Energetskega
zakona (Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.) 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I250/00-14, 51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2,
70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012) je potrebno upoštevati
varovalni pas elektroenergetskega omrežja, ki za 110 kV napetostni nivo znaša 30 m
(15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda), za 400 kV napetostni nivo pa znaša 40 m
levo in 40 m desno od osi daljnovoda.
V skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Ur.l.RS, št. 70/96) veljajo za območja bivanja posebni ukrepi varstva pred sevanjem.
Območja bivanja spadajo v I. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji za
katere veljajo strožja merila, kot za II. območja varstva pred elektromagnetnimi
sevanji, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali
drugi podobni proizvodni dejavnosti.
(9) Za smotrno rabo energije:
- z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati
ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in
umetnem hlajenju,
- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb
zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
- z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in
obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije,
- z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati energije pri
prenosu in distribuciji.

Prenova naselij ali delov naselij (27. člen, 8., 9. in 14. točka)

(8) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in
materialov.
(9) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni:
1. ustrezno toplotno zaščito;
2. gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo
obnovljivih virov energije;
3. zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb,
njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro
osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju.
(14) Pri prenovi se spodbujata namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje
električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne
namene.

Širitev poselitvenih območij (29. člen, 2. točka, 12. odstavek):
(2) Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati:
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12. Možnost priključitve na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo
elektronskih komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja
odpadne in padavinske vode, skladno s programi opremljanja zemljišč.

Razmeščanje območij namenske rabe (31. člen, 2. in 3. točka)

(2) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo
neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in
površin drugih območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviščnih parkov. V
neposredno bližino čistih stanovanjskih površin se lahko umesti le manjši
športnorekreacijski center .

Načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen, 6. točka)

(6) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti
prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost,
manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija
energije.

Območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture (41.
člen, 2. točka)

(2) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture
praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska
raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja
vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen)

(1 ) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za
proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih
sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe
sisteme;
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v
čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.
(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v
primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so
skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije je treba načrtovati
tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami,
namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno
načrtovati tako, da:
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere
se umeščajo;
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega
površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo
poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma
izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke
skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.
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(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske
sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.
(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo
hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo
obnovljivih virov energije.
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s
produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na
železniško infrastrukturo.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka)

(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim
pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v
poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše
(hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno ) ali če zaradi
tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih
območjih.
(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna
skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za
individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in podobno) in
dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino,
(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture
ter objektov telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se
uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.
5. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku osnutka občinskega prostorskega
načrta občine Škofljica naj bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja
priporočila:
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki
omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati,
toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju; pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive
na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite
rabe energije.

Proizvodnja električne energije

(1) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko
sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi
proizvodnimi objekti.
(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo
obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem
učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne
energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah
ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje
(termoelektrarne - toplarne).

Prenos in distribucija el. energije
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(1) Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg
funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju
in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.
(2) Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako,
da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem
zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z
električno energijo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(3) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in
druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na
območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi.

Plinovodni sistem

(1) Sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo plina, prenos, distribucijo in
skladiščenje zemeljskega plina. V Sloveniji je proizvodnja zemeljskega plina
zanemarljiva, zato bo tudi v bodoče oskrba države odvisna od virov iz različnih držav,
proizvajalk zemeljskega plina. Zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo dobavo iz
različnih virov.
(2) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se poveča pretočno
fleksibilnost, ter zgradi dodatne plinovode in plinovodne zanke oziroma okrepi
prenosne plinovodne zmogljivosti.
(3) Obstoječ plinovodni sistem se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno
razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, kjer se, v skladu z razvojem poselitve in
gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba.
(4) Za pokrivanje neenakomerne porabe in sezonskih nihanj se zagotavlja skladiščne
prostore za zemeljski plin. Do izgradnje lastnega skladišča za zemeljski plin se
skladiščni prostor zagotavlja v več sosednjih državah.
(5) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno
načrtovanje prenosnega
plinovodnega sistema in distribucijskega plinovodnega omrežja.
(6) Koridorje za umeščanje plinovodov za potrebe vključevanja Slovenije v evropske
energetske integracije se načrtuje tako, da se zagotovi maksimalno funkcionalno
navezavo na slovensko energetsko in urbano omrežje, upoštevajoč obstoječe
infrastrukturne koridorje. Pri tem se preveri funkcionalno tehnološke vidike, prostorsko
prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost z okoljskimi pogoji.
Ugotovitve: Pripravljalec OPN je navedene smernice upošteval.

Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, (št. 309/09/JD/Lu,
28.08.2009)

Pri načrtovanju OPN je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in
koridorje, ki potekajo na območju občine in se nanašajo na zasnovo državnega
elektroenergetskega omrežja, na kriterije, usmeritve in pogoje za umeščanje objektov
v skladu z določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS - Ur.l.
RS, št. 76/04 - Publikacijska karta št. 4: Usmeritev za razvoj energetskih sistemov),
Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), Resolucije o Nacionalnem
energetskem programu (ReNEP - Ur.l. RS, št. 57/04) in Načrta razvoja prenosnega
omrežja od leta 2007 - 2016 (Soglasje MG, št. 360-269/2007-18 z dne 28.5.2007).
Upoštevati je treba širino varovalnega pasu elektroenergetskih koridorjev daljnovodov
(17. člen Energetskega zakona (EZ-C) Ur.l.RS, št. 70/08), ki znaša:
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za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV) in
za napetostni nivo 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV).
skladno s 4. členom Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja (Ur.l.RS, št. 37/08 z dne 15.4.2008), ki znaša:
za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV) in
za napetostni nivo 400 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV).

V tekstualnem delu odloka OPN Škofljica, za področje elektroenergetskega omrežja, je
potrebno vnesti naslednje zahteve:
- Navesti ime in oznako (šifro) ter napetostni nivo daljnovoda in širine
elektroenergetskih koridorjev (celotna širina ali od osi levo in desno).
- Da je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih
prenosnih daljnovodov pridobiti pisno soglasje ELES-a.
- Da je za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za
stalno oz. občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v
elektromagnetske koridorje obstoječih oz. predvidenih daljnovodov predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 70/96).
- Da je za vse obstoječe enosistemske daljnovode (DV 1x110 kV) predvidena
rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (DV 2x110 kV).
Za vsak poseg v elektromagnetski koridor je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo oz. elaborat križanja (po 35. čl. Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št.
110/02, 47/04, 102/04, 14/05, ZGO- 1B 126/07), ki obdeluje približevanje in križanje z
VN prenosnim vodom. Investitor oz. projektantska organizacija, ki bo projektirala
križanje mora na projektne rešitve v skladu z drugim odstavkom 50 . člena ZGO-1UPB1 in 1B (Ur.l.RS, št. 102/04, 14/05, 111/05, 120/06, 126/07) pridobiti soglasje
ELES-a.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih normativih za
graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV
(Ur.l. SFRJ št. 65/88) v povezavi z 11. členom Pravilnika o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 101/05) in upoštevati varnostne razdalje skladno z
določili Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS, št.
29/92).
V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Ur.l.RS, št. 70/96) glede dopustnih mejnih vrednosti za električno in magnetno
polje v okolici novih in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov, je potrebno znotraj
elektroenergetskega koridorja daljnovodov spremeniti ev. obstoječa nezazidana I.
območja varstva pred sevanjem v II. območja varstva pred sevanjem (če pa obstajajo
samo II. območja, jih je potrebno ohraniti). Znotraj omenjenega pasu je potrebno tako
spremeniti osnovno namensko rabo prostora v kolikor je ta pozidana in trenutno
definirana kot območje stanovanj, bolnišnic, zdravilišč, okrepčevalnic, turističnih
objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, območje objektov vzgojno-varstvenega in
izobraževalnega programa ter programom osnovnega zdravstvenega varstva , območje
igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovnostanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim
proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske,
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storitvene ali gostinske dejavnosti ter tisti predeli območja namenjenega kmetijski
dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. Dovoljena osnovna namenska raba prostora
znotraj 80 m širokega pasu je: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali
obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni
dejavnosti.
Predlagano je, da se območja stavbnih zemljišč namenjena za stalno prebivanje ljudi
ne širijo v elektroenergetske koridorje daljnovodov. Za poseg v varovani koridor
prenosnega voda mora investitor - lastnik nepremičnin skleniti pogodbo o služnosti z
izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov.
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Smernica MORS, Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova cesta 55,
Ljubljana; (št. 350-310/2009 z dne 14.08.2009)

Na območju občine Škofljica se nahaja območje posebnega namena za obrambo,
Grmez. Območje Sela pri Ljubljani ne predstavlja več območja posebnega pomena za
obrambo.
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Smernica MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
Ljubljana; (št. 350-315/2009 z dne 24.07.2009)

Pri pripravi osnutka OPN Občine Škofljica, morajo biti smiselno upoštevane naslednje
smernice:
Celotno poglavje 3.5 iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št.
76/2004); zlasti pa je potrebno upoštevati vsa potencialna tveganja tako da: se
razmeščajo dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč; se ustrezno
upravljajo primarne dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih; se nadzoruje
aktivnosti, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče.

Posebno pozornost naj se posveti razvoju v območjih, ki so že ogrožena zaradi poplav,
visoke podtalnice, hudournikov, zemeljskih ali snežnih plazov, erozij ali podorov. Na teh
območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih
procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih
procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje nove
poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim
delovanjem povzročijo naravne nesreče. V vododeficitarnih območjih se prioritetno
zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile
izjemno povečanje potreb po vodi se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih
območjih. Pri planiranju je treba upoštevati požarno ogroženost. Glede na stopnjo
potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
2. Vse iz 66. in 67. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/2004).
3. Ocene ogroženosti občine in načrte zaščite in reševanja.
4. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 44/02,
57/2009).
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5. Pri določitvi namenske rabe prostora upoštevajte 17. alineo 18. člena Uredbe o
prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04).
6. Pri določitvi podrobnejše namenske rabe prostora upoštevajte 16. točko 19. člena
Uredbe o prostorskem redu Slovenije skladu z določili IV. poglavja Navodila za
določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list
RS, št. 23/94) - določitev deponij ruševin, pokopi, evakuacija...
7 Pri načrtovanju poselitev se upošteva v celoti 6. točko 23. člena Uredbe o
prostorskem redu Slovenije.
8. Pri načrtovanju poselitvenega območja je treba za primer naravnih in drugih nesreč
zagotoviti površine za pokop večjega števila ljudi in živali in površin za deponijo ruševin
ter opredeliti graditev zaklonišč v naseljih (3. odstavek 25. člena Uredbe o prostorskem
redu Slovenije in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.
RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl.US: U-I-313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1,
28/2006, 51/2006-UPB1, 97/2010
9. Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati ocene nevarnosti
zaradi naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij pri širitvi
poselitvenih območij (14. točko 29. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije).
10. V območja površin za industrijo se ne smejo umestiti stanovanja in spremljajoče
dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in
premoženja pri načrtovanju območij proizvodnih dejavnosti (2. odstavek 33. člena
Uredbe o prostorskem redu Slovenije).
11. Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se zmanjšuje ranljivost sistemov ob
naravnih in drugih nesrečah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s
pitno vodo in z vodo za gašenje (1. in 2. odstavek 52. člena Uredbe o prostorskem
redu Slovenije).
12. Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki naj bo takšno, da se na ogrožena območja ne bi umeščale dejavnosti, ki
te nesreče lahko povzročajo (3. točka 55. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije)
in da se razvoj v krajini usmerja v območja, kjer so razpoložljivi vodni viri in kjer brez
večjih prostorskih posegov možno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in ustrezno
varstvo pred škodljivim delovanjem voda (5. točka 55. člena Uredbe o prostorskem
redu Slovenije).
13. Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v krajini se mora (10. točka 56.
člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije) izvajati prostorske ureditve v zvezi z
urejanjem voda na način, da se vodotok praviloma prepusti naravnim procesom; na
ogroženih območjih pa urejanje voda izvajati z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na
stopnjo nevarnosti.
14. Načrtovanje v območjih vodnih zemljišč (prvi odstavek 4., 6., 7. točka 75. člen
Uredbe o prostorskem redu Slovenije).
15. Načrtovanje v območjih mineralnih surovin (7. odstavek 81. člena Uredbe o
prostorskem redu Slovenije).
16. Za načrtovanje in graditev objektov in grajene strukture zraven zgoraj naštetega se
upošteva:
- ukrepe varstva pred požarom (22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom; Ur.l.
RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011)
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah; (Ur. l. RS, št. 31/04, 1 0/05, 83/05 in 14/07)
s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu
- ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS,
št. 57/96, 110/2002-ZGO-1)
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Za pripravo je potrebno upoštevati še naravne omejitve (poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost in plazovitost terena, možnost porušitve visokih pregrad) in temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti
iz območja potencialne ogroženosti) in predvideti ustrezne tehnične ukrepe pri možnem
razlitju nevarnih snovi.
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Elektro Ljubljana, Slovenka cesta 58, Ljubljana, (št. 309/09-JD/Lu z dne
28.08.2009)
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Vodovod – kanalizacija d.o.o., vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1000
Ljubljana, (z dne 18.08. 2009)
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Šmartno, (št.
420/226/2009/3 z dne 5.10.2009)

Smernice za načrtovanje posegov v ribiške okoliše na območju Občine Škofljica:
− Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji
možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in
številčnosti (19. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu – ZSRib, Ur. l. RS, št. 61/2006);
− Ohranja se biocenoza ribjih vrst;
− Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju;
− Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov;
− Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod;
− Ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin;
− Preprečuje se onesnaževanje voda;
− Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne
spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali;
− Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območju vodotokov ne odlaga. Začasne
deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno
onesnaževanje voda.
− Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in
v varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je
v času drstenja posameznih vrst rib. Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi
posegi v drstišča so prepovedani;
− Intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se
načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri reševanju
rib (6. člen ZSRib). Intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (28. člen ZSRib)
(izvajalec ribiškega upravljanja), oziroma do podelitve koncesije dosedanje ribiške
družine (70. člen ZSRib), na območju Občine Škofljica so to ribiška družina Barje,
Ribiška družina Vevče in Zavod za ribištvo Slovenije. Zaradi učinkovite izvedbe
intervencijskih odlovov naj izvajalci oziroma investitorji posegov v ribiški okoliš vsaj 14
dni pred posegom obvestijo Ribiško družino Barje, Ribiško družino Vevče oz. Zavod za
ribištvo Slovenije.
− Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma
čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine
upravičen izvajalec ribiškega upravljanja (57., 58. in 59. člen ZSRib), to so Ribiška
družina Barje, Ribiška družina Vevče in Zavod za ribištvo Slovenije.
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Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.
2.3. Okoljski cilji plana
Namen okoljskega poročila OPN Škofljica je preverjanje upoštevanja okoljskih ciljev, ki
jih določajo mednarodne pogodbe, varstvenih ciljev na območjih s posebnim pravnim
statusom ter ostalih ciljev, opredeljenih v okoljskih izhodiščih, programih in načrtih s
področja varstva okolja ter v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel varstva
okolja ali trajnostnega razvoja.
Osnovni cilj varstva je v največji meri varovati naravno prvobitnost, bivanjsko okolje,
kulturno dediščino in naravne vire.
Dolgoročni cilji občine, ki so skladni s cilji Ljubljanske urbane regije na področju
urejanja prostora in varstva okolja, so zdravo okolje in prostorske možnosti za razvoj
inovativnega, konkurenčnega in uspešnega gospodarstva ter prepoznavnost.
Občina želi s prostorskim načrtom doseči splošne cilje prostorskega razvoja, kot so
navedeni v poglavju 1.2.
Okoljsko poročilo obravnava le tiste, ki se nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim
okolja na območju plana.
Prioritetni projekti občinskega in regionalnega pomena v občini Škofljica, za katere se z
OPN zagotavljajo prostorski pogoji oziroma upoštevajo omejitve, so:
- Zagotovitev prostorskih možnosti za posodobitev obstoječe družbene infrastrukture
- na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture in športa. Prednostno se
na območju Škofljice ureja problematika doma starejših občanov ter vrtca. Na
Gradišču nad Pijavo Gorico se zagotovijo možnosti izgradnje varovanih stanovanj.
- Zagotovitev učinkovitega javnega prevoza in intermodalnosti, z izgradnjo parkirišča
– vozlišča javnega potniškega prometa medkrajevnega in primestnega značaja na
Glinku, ter ureditvijo železniškega postajališča na Lavrici,
- Upoštevanje načrtovanja gradnje obvoznice Škofljica - odsek 3.a razvojne osi
(varianta A2), ter izgradnja povezovalne ceste med Kočevsko cesto in
»Grosupeljsko« cesto s ciljem izboljšanja prometne varnosti in zmanjšanja
prometnih obremenitev.
- Izdelava načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje.
- Izboljšanje kakovosti bivanja z urejenimi javnimi površinami in površinami za šport
in rekreacijo v naseljih Škofljica, Lavrica, Smrjene, Gradišče ter Želimlje.
- Izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih kanalskih sistemov in čistilnih
naprav v občini.
- Izgradnja komunalnega centra v Rebri pri Škofljici.
- Ureditev mreže kolesarskih poti.
2.4. Merila vrednotenja
»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.« (Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, Ur.l. RS, št. 73/2005).
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Pregledu varstvenih ciljev sledi prikaz nabora kazalcev stanja okolja, ki so v okoljskem
poročilu glede na varstvene cilje oz. skupine varstvenih ciljev smiselno uporabljeni kot
merila vrednotenja vplivov plana na okolje.
Kot merila vrednotenja vplivov plana na okolje ali kazalci stanja okolja so bili
uporabljeni kazalci, predpisani v Uredbi o okoljskem poročilu in s pomočjo katerih naj
bi ugotavljali stanje okolja, z odstopanjem od kazalcev stanja okolja pa tudi vplive
plana na okolje.
Medtem ko kazalci stanja okolja predpisani v dokumentih omogočajo ugotavljanje
stanja in hkrati sprememb v okolju, ki lahko nastanejo ob uresničitvi plana ne glede na
prostorsko opredelitev posega, modeli ranljivosti omogočajo predvsem presojo vplivov
izvedbe posegov na zanje v planu opredeljenih lokacijah.
Za merilno lestvico jakosti vpliva uporabimo tisto, ki jo določa Uredba o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur.l. RS 73/2005):
A - ni vpliva oz. je vpliv pozitiven
B - vpliv je nebistven
C - vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
D - vpliv je bistven
E - vpliv je uničujoč
X - vpliva ni možno določiti
V primeru, da je vpliv plana ocenjen z A, B ali C, se šteje da so vplivi izvedbe plana za
uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi. V primeru, da je vpliv plana ocenjen z
oceno D ali E pa vplivi plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso sprejemljivi.
V nadaljevanju (3. poglavje) je za vrednotenje vpliva na vsako okoljsko sestavino
posebej opredeljeno kako je bil vpliv ovrednoten oz. kaj pomeni posamezen velikostni
razred vpliva.
Posledice izvedbe plana na okoljske cilje plana se vrednotijo glede na:
- povzročitev bistvene zamude v prizadevanjih za doseganje okoljskih ciljev plana,
- bistveno prekinitev ohranjanja ali napredovanja dobrega stanja okolja in njegovih
delov, določenega z okoljskimi cilji, oziroma varstva območij, na podlagi zahtev
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov, varstva človekovega
zdravja in kulturne dediščine.
2.5. Metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje
V 3. poglavju je z zakonsko predpisanimi oz. splošnimi kazalci najprej za vsako okoljsko
sestavino pripravljen opis stanja okolja. Temu sledi opis vplivov izvedbe plana na
zmanjšanje ali povečanje kakovosti okoljske sestavine. Vpliv predlaganih sprememb v
planu na okoljsko sestavino je ovrednoten po zgoraj omenjeni merilni lestvici. Splošni
kazalci omogočajo predvsem preverjanje tehnologije izvajanja posameznih dejavnosti.
Za lažje ocenjevanje vplivov na posamezne sestavine okolja so bile predlagane
spremembe prekrite tudi z vsemi pomembnimi varovanimi, varstvenimi in zavarovanimi
območji ter ostalimi osnovnimi prostorskimi podatki. Na podlagi prekrivanja je bilo
mogoče opredeliti ali se predlagane spremembe nahajajo na območju preverjanja, na
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njegovi meji ali pa so izven območja preverjanja (Priloga 1: Prekrivanje vlog s
prostorskimi podatki). Nadgradnja preverjanja je ocena vpliva predlagane spremembe
na mesto posega.
Pri zgornjem postopku gre predvsem za določanje neposrednih vplivov na okolje. V
nadaljevanju so bili identificirani in opredeljeni daljinski, kumulativni in sinergijski vpliv,
določeno pa je bilo tudi ali so le-ti vplivi kratkoročni, srednjeročni ali dolgoročni. V
Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) so prej omenjeni vplivi obrazloženi kot:

Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju
plana neposredno vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje
neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi
posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.

Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki niso
neposredna posledica izvedbe plana, temveč se zgodijo oddaljeno od izvornega vpliva
ali kot posledica zapletenih poti, kot je poseg v okolje, ki spreminja gladino vode in
tako vpliva na ekološko stanje bližnjih mokrišč.
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 prostorskih planov okoliških občin,
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. Kumulativni in sinergijski vplivi so opredeljeni
v nadaljevanju poročila v 4. poglavju.

Trajni vpliv predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.
Začasni vpliv je vpliv začasne narave, ki taja do konca izvedbe določene faze.
Kratkoročni vpliv je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih
letih od začetka vplivanja.

Srednjeročni vpliv je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med
petimi in desetimi leti od začetka vplivanja.
Dolgoročni vpliv je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v
desetih letih od začetka vplivanja.
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3. Okoljska presoja vpliva OPN Škofljica po posameznih
sestavinah okolja

V naslednjih poglavjih je narejena okoljska presoja OPN Škofljica po posameznih
sestavinah okolja, pri vsaki od obravnavanih sestavin okolja so predstavljeni tisti cilji, ki
se nanašajo na to sestavino. Zaradi strateške ravni presojanja so tako okoljski cilji, kot
tudi kazalci stanja okolja, kjer je to smiselno, združeni v skupine. Prav tako so
sestavine okolja razdeljene v smiselne sklope, da se preprečuje podvajanje.
Stanje okolja v občini Škofljica je opis obstoječega izhodiščnega stanja glede na rabo
prostora s pomočjo kazalcev stanja okolja. Podatki o stanju okolja in njihova analiza v
občini Škofljica izhajajo iz že pripravljenih strokovnih podlag – Demografska analiza,
Analizo razvojnih pobud v občini Škofljica.
3.1.

Zrak

3.1.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
Predpisi Republike Slovenije:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US:
U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.
US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09),
- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C),
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11),
- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih
ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS 56/06),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Ur. l. RS, št.
73/1994, 68/1996, 109/2001, 41/2004-ZVO-1, 31/07),
- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS,
št.24/05, 92/07).
3.1.1.1. Okoljski cilji plana
Okoljski cilji plana so določeni v sprejetih mednarodnih pogodbah in veljavnih predpisih
in se odražajo predvsem v sprejetih operativnih programih in dokumentih. Okoljski cilji
plana so pogojeni z okoljsko strategijo Republike Slovenije. Določeni in navedeni so v
Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja, ki je bil sprejet na osnovi
mednarodnih obveznosti (mednarodnih pogodb) RS in veljavnih predpisov, ki veljajo na
tem področju v RS ter EU (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Ur.l. RS,
št. 2/2006, Kjotski protokol, Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij v
zrak za določene snovi).
Cilj plana na področju kakovosti zraka in podnebnih sprememb je izboljšanje kakovosti
zraka in učinkovita raba energije.
Tabela 7: Okoljski cilji in kazalci
Okoljski cilji plana

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
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Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti zraka
Učinkovita raba energije

Kakovost zraka glede na prisotna onesnažila:
delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje ali plinovod
površine stavbnih zemljišč za industrijo
površina javnih stavb z izvedeno energetsko sanacijo v občini;
obremenitve s prometom na glavnih cestah - PDLP; števna mesta
Škofljica, Škofljica in Želimlje
število potnikov v javnem potniškem prometu
-

3.1.1.2. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Obstoječe stanje onesnaženosti zraka je določeno s pomočjo javno dostopnih
podatkov.
Ker na obravnavanem območju oz. v njegovi neposredni bližini niso izvedene meritve
kakovosti zraka, bomo vpliv izvedbe plana na zrak ovrednotili preko posrednih kazalcev
kot so: povprečni letni dnevni promet, število objektov priključenih na daljinsko
ogrevanje in število velikih industrijskih obratov na območju OPN Občine Škofljica.
Vplivi izvedbe plana na onesnaženost zraka zaradi predvidenih novih posegov so
ocenjeni s pomočjo javno dostopnih podatkov in so vrednoteni na podlagi posledic
plana na okoljske cilje plana z uporabo meril vrednotenja predpisanih z Uredbo o
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05). Skladno z omenjeno uredbo se vrednotenje vplivov plana
ugotavlja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Podrobnejša razlaga
posameznih ocen je navedena v preglednici.
Tabela 8: Skladnost ciljev plana z okoljskimi cilji državnih in mednarodnih planov s področja okolja za segment zrak
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti
- Uredba o ukrepih za ohranjanje in
Kakovost zraka glede na prisotna
zraka
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
onesnažila:
delež prebivalcev priključenih
(Ur. l. RS, št. 52/02, 41/2004-ZVO-1,
Učinkovita raba energije
na plinovod
9/2011)
spremembe površin NRP
- Uredba o žveplovem dioksidu,
stavbnih zemljišč
dušikovih oksidih, delcih in svincu v
dolžina obremenjenih
zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 52/02,
prometnic skozi večja naselja
18/03, 121/06)
PDLP; števna mesta Škofljica,
- Uredba o benzenu in ogljikovem
Škofljica in Želimlje
monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l.
RS št. 52/02, 18/2003, 41/2004-ZVO1, 121/2006, 9/2011)
- Uredbo o ozonu v zunanjem zraku
(Ur. l. RS št. 8/03, 41/2004-ZVO-1,
9/2011)
-Sklep o določitvi območij in stopnji
onesnaženosti zaradi žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, delcev,
svinca, benzena, ogljikovega
monoksida in ozona v zunanjem
zraku (Ur. l. RS, št. 72/03, 9/2011,
58/2011)
- Pravilnik o monitoringu kakovosti
zunanjega zraka (Ur. l. RS, št.
127/03, 36/07)
- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah
emisij onesnaževal zunanjega zraka
(Ur. l. RS, št. 24/05, 92/07)

Vir podatkov: Javno dostopni
podatki o priključenosti na plinovod,
prometni kazalci, itd. Podatki o
prometu (PDLP), veljavni in
predvideni plan
Vrednotenje: Pregled stanja in
predvidenih načinov ogrevanja,
gostote prometa in vrste industrije
ter ocena vplivov.
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Tabela 9: Merila vrednotenja vplivov plana na zrak.

Ocena

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva oziroma je
pozitiven vpliv

-

Delež prebivalcev priključenih plinovod in obnovljive vire se bistveno
poveča. Zmanjša se število povprečnega dnevnega prometa na prometno
obremenjenih cestah oz. na števnih mestih.

Delež prebivalcev priključenih na plinovod ali daljinsko ogrevanje in delež
porabe zemeljskega plina v industriji se bistvreno poveča. Število potnikov v
javnem potniškem prometu se letno povečuje. Površine industrijskih in
gospodarskih con se zmanjšuje. Površina javnih stavb z izvedeno energetsko
sanacijo v občini se povečuje v skladu z letnimi načrti razvojnih programov v
občini.
B

Vpliv je nebistven

-

delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri;
površina javnih stavb z izvedeno energetsko sanacijo v občini ne dosega
letnega plana ali ostaja enaka;
Površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo
obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja
enak ali se minimalno povečuje;
število potnikov v javnem potniškem prometu ostaja enako ali se minimalno
zmanjšuje;

C

Vpliv je nebistven ob
izvedbi omilitvenih
ukrepov

delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina
v industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje glede na
stanje pred izvedbo plana, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri ,
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
površina javnih stavb z izvedeno energetsko sanacijo v občini ne dosega
letnega plana ali ostaja enaka, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
Površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo, zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov;
obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja
enak ali se minimalno povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
število potnikov v javnem potniškem prometu ostaja enako ali se minimalno
zmanjšuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;

D

Vpliv je bistven

-

E

Vpliv je uničujoč

-

X

Ugotavljanje vpliva ni
možno

delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega
plina v industriji na območju občine se zmanjšuje glede na stanje pred
izvedbo plana;
delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se
ne obnavlja skladno z načrti občine;
površina javnih stavb z izvedeno energetsko sanacijo v občini ne dosega
letnega plana;
Površine urejenih GC se povečajo;
obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se povečuje;
število potnikov v javnem potniškem prometu se zmanjšuje;
delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega
plina v industriji na območju občine se močno zmanjšuje glede na stanje
pred izvedbo plana;
delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se
ne obnavlja, stanje na omrežju se poslabšuje;
površina javnih stavb z izvedeno energetsko sanacijo v občini ostaja enako,
letni plan sanacij stavb se ne izvaja;
Površine urejenih GC se večkrat povečajo;
obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se močno
poveča;
število potnikov v javnem potniškem prometu se močno zmanjša;

Ugotavljanje vpliva ni možno.
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3.1.2. Stanje okolja

Splošno

Zemeljski zračni plašč na grobo razdelimo v tri plasti: troposfero, ki sega na naši
geografski širini do okrog 12 km nad zemeljsko površino, stratosfero, ki sega do 50 km
in ionosfero. V troposferi je zbrane okoli 80 % vse mase zraka, v njej se odvija tudi
večina vremenskih pojavov. Suh zrak je zmes plinov, ki ga sestavlja 78 % dušika, 21 %
kisika, 1% argona, ostali plini pa nastopajo v mnogo manjših deležih. Ta sestava zraka
se z višino bistveno ne spreminja. Vodne pare je lahko do 4 %, odvisno od
temperature in vlažnosti zraka.
Človek s svojo posredno ali neposredno aktivnostjo izpušča v zrak snovi, ki lahko
škodljivo učinkujejo na zdravje ljudi in na okolje. Globalna pojava, tanjšanje ozonske
plasti in segrevanje ozračja, ki povzročata škodljive učinke na zemlji, zajemata celotno
atmosfero, od prizemnega sloja troposfere do celotne stratosfere. Drugi procesi, ki
vodijo do škodljivih učinkov na zemlji, pa so krajevno bolj omejeni in se odvijajo v
troposferi oziroma v njeni prizemni plasti do nekaj kilometrov nad zemljo
(http://www.arso.gov.si/podro~cja/zrak/, 2006).

Podnebne značilnosti

Območje občine ima celinsko podnebje, ki ga zaznamuje Ljubljansko barje. Od drugih
kotlin v Sloveniji se razlikuje po pogostejši megli in izdatnejših padavinah. V zaprtih
kotanjah nastaja toplotni obrat in s tem megla. Pomembna je bližina dinarsko-alpske
reliefne pregrade, ki preprečuje dostop toplih morskih zračnih gmot. Zato morje, ki je
oddaljeno nekaj več kot 50 km, na temperature zraka na Ljubljanskem barju vpliva le
neznatno. Bolj vpliva na padavine, ki jih je več kot 1500 mm letno, največ v jesenskih
mesecih. Na izdatnost padavin vpliva tudi dejstvo, da poteka os barjanske kotanje v
grobem od jugozahoda proti severovzhodu, tako kot pihajo prevladujoči vlažni vetrovi
(Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Povprečna letna temperatura zraka za obdobje 1971 – 2000 znaša 8-10° C, povprečna
julijska temperatura znaša 18 – 20° C, januarska pa -2 – 0° C. Območje občine leži na
celinski, zavetrni strani dinarskih planot. Povprečna letna višina korigiranih padavin za
obdobje 1971 – 2000 znaša 1500 – 1600 mm letno. Razporeditev padavin prek leta je
neenakomerna, nastopata dva viška in dva nižka. Prvi, izrazitejši višek je jeseni, drugi
pa pozno spomladi. Prvi nižek je pozimi, drugi manj izrazit pa poleti. Povprečno število
dni s snežno odejo v sezoni 1971/72 – 2000/01 znaša 40-60 dni (ARSO, 2009).

Kakovost zraka

Onesnaženost zraka v Sloveniji je v glavnem največja pozimi, ko so zaradi stabilnega
prizemnega sloja ozračja slabši pogoji za disperzijo in transport onesnaževal v zraku, in
najmanjša poleti, ko so ti pogoji zaradi močnejšega sončnega obsevanja boljši, kar pa
ne velja za ozon, pri katerem se pojavi maksimum poleti, saj ima pri njegovem
nastanku pomembno vlogo prav sončno obsevanje. Območje občine je skladno z
Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 52/02) in
Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) razporejeno na območje z oznako SI3 (Območje
Gorenjske, Osrednjeslovenske in Jugovzhodne Slovenije brez območja mesta
Ljubljana). Stanje zraka na določenem območju se določa po kriterijih Uredbe o
žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št.
52/02, 18/03) in Uredbe o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l.
RS, št. 52/02). Za območje SI3 je značilno:
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- žveplov dioksid (SO2), svinec (Pb), ogljikov monoksid (CO) in benzen (C6H6) –
koncentracije so pod spodnjim pragom ocenjevanja;
- dioksid (NO2) in prah (PM10) sta med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno
vrednostjo;
- presežena mejna vrednost ozona oz. vsota mejne vrednosti in dopustnega odstopanja
oz. ciljno vrednost.
Tabela 10: Območje SI3
Onesnaževalo
SO2
NO2
PM10
Pb
CO
benzen
ozon
Raven
5
2
2
5
5
5
1
koncentracije
oznaka 1 za preseženo 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 onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št. 72/03).

Promet

Pomemben vir onesnaževanja z dušikovimi oksidi je promet. Druge vire povezujemo
predvsem s točkovnimi viri onesnaževanja, kot so npr. kotlovnice ter termoelektrarne
(Kazalci okolja, 2005). Na pojavnost dušikovih oksidov v občini Škofljica ob
pomembnejših prometnicah vpliva gostota prometa.
Za državne ceste so na voljo naslednji podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu
(vir: direkcija RS za ceste – promet 2011 - www.dc.gov.si/si/promet, Prometne
obremenitve 2011):
- Cesta G2 Ljubljana (Rudnik) - Škofljica – 2011 (števno mesto Škofljica): vsa vozila
18.536 (osebna vozila 16.280),
- Cesta G2 Škofljica - Rašica – 2011 (Števno mesto Želimlje): vsa vozila 8292
(osebna vozila 7.297),
- Cesta G2 Škofljica – Šmarje-Sap– 2011 (Števno mesto Škofljica 2): vsa vozila 4125
(osebna vozila 3.572).
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Slika 4: Povprečni letni dnevni promet (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, julij 2012)

Prometno je najbolj obremenjena regionalna cesta Ljubljana – Škofljica – Kočevje, ki je
temeljna prometna povezava med Kočevjem - Ribnico in Ljubljano. Spada med
prometno najbolj obremenjene regionalne ceste v Sloveniji.

Daljinski sistemi ogrevanja, plinifikacija in obnovljivi viri energije

Glavni energetski vir za potrebe ogrevanja v občini je zemeljski plin. Oskrba s
plinom se v široki potrošnji zagotavlja preko javnega distribucijskega plinovoda od
MRP Rudnik v naseljih Lavrica in Škofljica. Glede na gostoto obstoječe pozidave in
trenutno predvideno pozidavo so za plinifikacijo predvidena naslednja območja:
Lavrica (Srednja vas, Dolenjska cesta med Lavrico in Škofljico, Erbežnikov hrib)
ter Škofljica (Škofljica, ožje območje Lanišča). Naselja v občini, ki so predvidena
za plinifikacijo v primeru večje intenzitete gradnje ali predvidene večje
spremembe NRP so Babna Gorica, Sela, Zalog pri Škofljici, Glinek, Gumnišče,
Pijava Gorica, Lanišče in Gorenje Blato.
Prevladujoč vir ogrevanja je kurilno olje s katerim se ogreva 60,3% stanovanj, les
kot obnovljiv vir energije je zastopan z 29,5%. Skupna poraba primarne energije v
občini Škofljica je v primerjavi s Slovenijo na prebivalca nižja za 12%. Poraba
kurilnega olja je za 47% višja od slovenskega povprečja. Na področju javnih stavb
v občini sta dve stavbi znotraj ciljnega razreda porabe energije, en objekt je
znotraj alarmantne vrednosti, dva objekta pa blizu alarmantne vrednosti. Glavni
porabnik električne enrgije v občini so upravičeni odjemalci, ki porabijo okrog
60% električne energije. Gospodinjstva v občini porabijo v povprečju za 64% več
električne energije, kot je slovensko povprečje.
Glede na stopnjo osončenosti občine Škofljica, je območje primerno za
izkoriščanje sončne energije. Primerni so tako sistemi za pridobivanje električne
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energije, kot za ogrevanje sanitarne vode. Na območju občine obstaja tudi
potencial za pridobivanje energije iz gnojevke ter za rabo lesne biomase (Lokalni
energetski koncept občine Škofljica, 2011).

Spremembe NRP na območju OPN

Ker nimamo natančnega podatka o predvidenem povečanju števila stanovanjskih hiš in
industrijskih obratov, bomo oceno izpeljali iz posrednih podatkov in sicer stanje površin
posamezne namenske rabe v veljavnem planu in predvidene spremembe površin v
OPN.
V obstoječem planu imamo cca. 372 ha območij stanovanj, 68 ha območij centralnih
dejavnosti in 55 ha območij proizvodnih dejavnosti.
3.1.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
V strateškem delu OPN je med prioritetnimi razvojnimi cilji navedeno izboljšanje
okoljskih razmer – zraka in izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z
načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije.
Iz zasnove gospodarske javne infrastrukture je razvidno, da je načrtovana nova
povezovalna cesta med Kočevsko cesto in regionalno cesto v smeri Šmarje–Sap. Prav
tako je predvidena umestitev nove obvozne ceste (varianta 2A, III. razvojna os) mimo
Škofljice in Lavrice. Obvozna cesta se bo predvidoma urejala z državnim prostorskim
aktom in ni predmet OPN.
Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo,
zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Razvoj kolesarskega
omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže s pomembnim vozliščem
daljinske in glavne državne kolesarske poti. V smeri proti severu je predvidena glavna
kolesarska povezava Škofljica – Šentjakob, proti jugu Škofljica – Velike Lašče. V smeri
vzhod-zahod pa je načrtovana daljinska povezava Škofljica – Ig – Brezovica ter
Škofljica – Grosuplje. Prioritetno se ureja kolesarska povezava Ig – Škofljica. Državna
mreža kolesarskih poti se dopolnjuje z načrtovanjem lokalnih povezav. Na območju
občine se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne
površine za kolesarje in pešce. površine.
Dolgoročno je načrtovana gradnja drugega tira hitre železniške proge Ljubljana –
Zagreb.
Vpliv ukrepov na področju prometa bo pozitivno vplival na kakovost zraka v občini, saj
se bodo z rekonstrukcijami in modernizacijo cest zmanjšale emisije prometa v zrak.
Vzpostavitev mreže kolesarskih poti in gradnja hitre železniške proge pa predstavlja
alternative osebnemu prometu.
V okviru zasnove prostorskega razvoja, prednostnih območij za razvoj poselitve in
razvoja dejavnosti, so predvidene širitve naselij Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica,
Želimlje, Gradišče, Vrh nad Želimljami, Smrjene. Na Glinku se zagotavljajo nove
površine za razvoj centralnih dejavnosti. Širitve omenjenih naselij posledično pomenijo
nove objekte in nove potrebe po energiji. Glede na to, da so mala kurišča največji
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povzročitelj emisij CO2 in SO2, se pričakuje še dodatno onesnaženje zraka s tema
polutantoma.
Prioritetni projekti občinskega in regionalnega pomena v občini za katere se
zagotavljajo prostorski pogoji in imajo neposreden ali posreden vpliv na zrak so:
izgradnja »park&ride« (P&R) obračališča za potniški promet, izgradnja komunalnega
centra ter izgradnja novih stanovanjskih sosesk.
Izgradnja stanovanjskih sosesk pomeni povečanje prometa na območju ter dodatne
emisije v zrak zaradi dejavnosti. Na konfliktnih območjih stika stanovanjskih območij in
gospodarskih oz. poslovnih con lahko pride do povečanja onesnaženja zraka (CO2, SO2,
CO, prah) predvsem s strani industrijskih in gospodarskih dejavnosti.
Izgradnja centra »park&ride« (P&R) bo vplivala na zmanjšanje količine cestnega
prometa in zato njegov vpliv ocenjujemo kot pozitiven na kakovost zraka.
Glede na zastavljena cilja izboljšanja kakovosti zraka in učinkovite rabe energije na
območju celotne občine ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe strateškega dela OPN Občine
Škofljica nebistven - B, saj so načrtovane nekatere ureditve in ukrepi, ki bodo
pripomogli k izboljšanju stanja, kot so modernizacija prometnic in izvedba kolesarskih
poti, ostale ureditve, kot so nove stanovanjske soseske in območja centralnih
dejavnosti, pa predvidoma ne bodo bistveno poslabšale stanja.
OPN vsebuje tudi nekatere ukrepe za učinkovito rabo energije: pri graditvi in obnovi
objektov se načrtujejo energetsko učinkoviti sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih
površin stavb; pri novogradnjah je potrebno upoštevati energetske standarde v zvezi z
energijo in ohranjanjem toplote; pri načrtovanju in prenovi javne razsvetljave se
upošteva sodobne tehnološke dosežke v skladu z učinkovito rabo energije. Na ta način
izvedba OPN prispeva k učinkovitejši rabi energije v občini Škofljica.
Izvedbeni del
Projekti občinskega in regionalnega pomena v občini za katere so zagotovljeni
prostorski pogoji in imajo neposreden ali posreden vpliv na zrak so: obstoječe poslovne
in gospodarske cone, izgradnje novih stanovanjskih sosesk in izgradnje novih
prometnih površin.

Spremembe NRP na območju OPN

V izvedbenem delu OPN je opazno povečanje stavbnih zemljišč glede na veljavni plan –
predvsem izstopajo območja stanovanj, ki so se povečala za 26,84 ha glede na veljavni
plan. Ta območja se nanašajo predvsem na širitve za potrebe gradenj stanovanjskih
sosesk in širitve v kontekstu sanacije območij razpršenih gradenj. Novo opredeljenih
površin za centrale dejavnosti je 7,2 ha, za proizvodne dejavnosti pa 3,2 ha. Znatno je
tudi povečanje prometnih površin, ki znaša 5,13 ha.
Na podlagi povečanj površin stavnih zemljišč predpostavljamo, da se bo posledično
povečal tudi delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje ali plinovodno
omrežje. S širitvijo naselij se bodo povečale predvsem potrebe po energentih za
ogrevanje, kar bo imelo neposreden vpliv na kakovost zraka v okolici in izpuste CO2.
Območja gospodarskih con
Na območju občine Škofljica ni predvidenih novih gospodarskih con. Posamezna novo
opredeljene površine gospodarskih con so predvidena v obliki manjših razdrobljenih
površin, deloma gre tudi za opredelitev ustrezne namenske rabe na območjih že
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obstoječe dejavnosti. Območje poslovne cone Reber se je znatno zmanjšalo, tako da so
površine gospodarske cone v dopolnjenem osnutku OPN glede na veljavni plan manjše
za 7,1 ha. V območju obstoječih poslovnih con je predvideno umeščanje zlasti obrtnih
in storitvenih dejavnosti. Površin za industrijo v občini ni. Glede na to da se predvideva
zgolj zapolnitev obstoječih kapacitet poslovne cone, s pretežno »čistimi« oblikami
dejavnosti, ocenjujemo da se vpliv gospodarskih cona na kakovsot zraka ne bo
poslabšal.
Izkoriščanje mineralnih surovin
Predvideva se nadaljnje izkoriščanje kamnoloma Pleše v okvirih obstoječega območja s
koncesijo, sočasno se izvaja sanacija izkoriščenih delov. Širitve območij za izkoriščanje
mineralnih surovin niso predvidene. Površine nadzemnega pridobivalnega prostora so
se na območju občine zmanjšale, na račun sanacije dveh opuščenih kopov pod Orlami.
Kamnoloma imata v dopolnjenem osnutku opredeljeno novo namensko rabo, gozdna
zemljišča in nista več predvidena za izkoriščanje. Ocenjujemo, da se negativni vpliv
kamnoloma na kakovost zraka ne bo spremenil.
Prometne površine
Predvidena je izgradnja »park&ride« (P&R) centra na južnem vstopu v naselje
Škofljica. Območje predvideva ureditev prestopne točke, z osebnega na javni potniški
promet (cca 80 parkirnih mest).. Prav tako je predvidena ureditev nove povezovalne
ceste med Kočevsko cesto in cesto proti Šmarju-Sap, z namenom zmanjšanja
obremenitve osrednjega prometnega vozlišča na Škofljici in tako omogočanja večje
prometne pretočnosti. Predvidena tudi ureditev novega prehoda čez železniško progo
na Lavrici.
Na kakovost zraka bodo vplivala predvsem nova območja stanovanj, ki bodo
povečevala emisije glede na obstoječe stanje. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in
določil iz akta, ocenjujemo, da bo neposreden in trajen vpliv na kakovost zraka
nebistven – B.
Predvidene nove dejavnosti v okviru plana ne predstavljajo trajnih virov emisij, ki bi
bistveno vplivale na kakovost zraka in podnebne spremembe. Med obratovanjem bo
vpliv stanovanj in centralnih dejavnosti predvsem zaradi povečanega prometa in
večjega števila individualnih kurišč. Ocenjujemo, da bo trajni vpliv nebistven – B.

Promet

Okoljski cilj ohranjanje in izboljšanje kakovosti zraka ovrednotimo preko posrednih
kazalcev števila povprečnega dnevnega letnega prometa, spremembe NRP stavbnih
zemljišč na območju OPN in dolžine prometno najbolj obremenjenih prometnic skozi
naselja na območju OPN.
Z izvedbo plana bodo dolžine cestnih odsekov prometno bolj obremenjenih prometnic
ostale predvidoma nespremenjene. Kljub temu z modernizacijo posameznih cestnih
odsekov ocenjujemo, da kljub povečanju števila prometa, vpliv na zrak ne bo bistven.
Kot že omenjeno ocenjujemo, da se bo zaradi povečanja površin stanovanjskih območij
povečal povprečen dnevni promet vozil predvsem po že sedaj prometno obremenjenih
cestah.
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Neposreden vpliv na zrak ima motorni promet z izpušnimi plini (NOx in predhodniki
ozona). Na eni strani se bo predvidoma motorni promet povečal zaradi širitve naselij
ter novih območij centralnih dejavnosti na drugi strani pa se bo del lokalnega
motornega prometa lahko preusmeril na javni potniški promet in kolesarske poti. Z
izgradnjo »Park&ride« parkirišča (P&R) na območju Škofljice se bo dobršen del
osebnega prometa predvidoma preusmeril na javni potniški promet. Ocenjujemo da se
bo zaradi ureditve P&R centra prometna obremenitev regionalne Kočevske ceste
zmanjšala na števnem mestu Škofljica. Dolžina prometno obremenjenih prometnic
skozi naselje se predvidoma ne bo spremenila. Na količino izpušnih plinov ima pozitiven
vpliv povečanje pretočnosti prometa in modernizacija obstoječih prometnic. Z
načrtovano gradnjo drugega tira hitre proge Ljubljana – Zagreb se bo del motornega
prometa preusmeril na železniški promet, kar bo imelo za posledico zmanjšanje
izpušnih plinov iz motornega prometa.

Delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje ali plinovod in
biomaso

Obstoječe plinovodno omrežje se bo predvidoma dogradilo, glede na potrebe
prebivalstva. Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se bo širilo na gosto pozidana
območja in na območja s predvideno novo pozidavo, kjer bodo tehnične možnosti to
omogočale in bo gradnja ekonomsko upravičena. Ocenjujemo, da se bo delež
gospodinjstev priključenih na plinovod povečal. Ocenjujemo, da bosta neposredni in
trajni vpliv v primeru priključevanja objektov na daljinsko ogrevanje in plinovod
pozitivna.
Ovrednoteni so neposredni, trajni, kumulativni in daljinski vplivi. Ostalih vplivov ne
pričakujemo.
Neposreden vpliv izvedbe plana na zrak pomeni vpliv samih posegov in dejavnosti na
kakovost zraka in podnebne spremembe. Neposredne vpliv na kakovost zraka ima
predvsem promet. Neposreden vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven – ocena
B.
Daljinski vpliv pomeni posredne obremenitve zraka v okolici območja plana zaradi
izvedbe plana (npr. povečan promet zaradi razvoja novega centra na Glinku, z
dograditvijo plinovodnega omrežja na območju občine se zmanjšajo energetske
potrebe in emisije iz drugih energetskih objektov, itd.). Daljinski vpliv izvedbe plana na
kakovost zraka in podnebne spremembe ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov (predvidenih in obstoječih) na kakovost zraka in emitirane
količine toplogrednih plinov v občini. Kumulativni vplivi so možni zaradi širitev naselij s
stanovanji in centralnimi dejavnostmi ob upoštevanju vpliva z obstoječo poselitvijo,
vendar pa se bodo zmanjšali vplivi na obstoječih objektih zaradi sanacijskih ukrepov za
zmanjšanje toplotnih izgub in priključevanja obstoječih objektov, ki na distribucijsko
omrežje plina še niso priključeni. Kumulativen vpliv izvedbe plana na kakovost zraka in
podnebne spremembe ocenjujemo kot nebistven - ocena B.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na količine izpuščenih emisij v
ozračje. Predvidene nove dejavnosti v okviru plana ne predstavljajo trajnih virov
emisij, ki bi bistveno vplivale na kakovost zraka in podnebne spremembe. Trajen vpliv
ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
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Učinkovita raba
energije

Trajni

Začasni

Sinergijski

Kumulativni

Kazalci
PDLP ; števna mesta Škofljica,
Škofljica 2, Želimlje
Spremembe površin NRP
stavbnih zemljišč na območju
OPN
Dolžina obremenjenih
prometnic skozi večja naselja
Delež objektov priključenih na
plinovod

Daljinski

Okoljski cilj
Ohranjanje oz.
izboljšanje
kakovosti zraka

Neposredni

Tabela 11: Skupna ocena vplivov plana na kakovost zraka

B

B

-

-

-

B

B

B

B

-

-

B

B

-

-

-

-

B

B

-

-

-

-

B

Skupna ocena: Vpliv plana na kakovost zraka, ki bo neposreden, daljinski in
trajen, ter kumulativen z obstoječimi dejavnostmi ocenjujemo kot nebistven
- ocena B.
3.1.4. Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi niso predpisani saj je vpliv izvedbe plana na zrak ovrednoten kot
nebistven in posebni omilitveni ukrepi niso potrebni.
3.1.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji
OPN je skladen s cilji, saj spodbuja k zmanjševanju emisij, s predvidenimi ukrepi pa je
možno ohranjati ali celo izboljšati obstoječe stanje. OPN ne predvideva večjih novih
virov emisij v zrak.
Plan je skladen z okoljskimi cilji, saj strnjena poselitev omogoča izboljšanje
učinkovitosti rabe energije in izboljša možnosti za organizacijo učinkovitega javnega
potniškega prometa, ki lahko pripomore k zmanjšanju emisij iz prometa.
3.1.6. Predvideni načini spremljanja stanja
V spodnji tabeli so prikazani kazalci stanja okolja in nosilci monitoringa. Iz spremljanja
predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje okolja v občini izboljšuje ali slabša in ali
se uresničujejo opredeljeni okoljski cilji. Vse podatke na Občina zbira in predstavi
javnosti vsakih 5 let v obliki poročila.
Tabela 12: Kazalci stanja okolja za spremljanje
Kazalci stanja okolja
delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje
spremembe NRP stavbnih zemljišč na območju OPN
dolžina obremenjenih prometnic skozi naselja
PDLP

Nosilec monitoringa
Občina Škofljica
Občina Škofljica
Občina Škofljica
DRSC

3.2. Relief, geološka podlaga in tla ter kmetijstvo
3.2.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
Zakonska izhodišča za izbor okoljskih ciljev so:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006,
28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US:
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-
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-

-

-

1A, 70/2008, 108/2009),
Zakon o ohranjanju narave – (ZON) (Ur.l.RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.),
110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B),
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000, 16/2004 Odl.US: U-I-211/00-16,
45/2004-ZdZPKG, 20/2006, 51/2006-UPB1, 45/2008-ZKme-1)),
Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 59/1996, 31/1998 Odl.US: U-I340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002
Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003
popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2),
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 11/01, 2/04, 37/04, 98/04UPB1, 14/07, 35/07-UPB2),
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l. RS, št. 110/08,
43/2011-ZKZ-C),
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in
61/11),
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l.
RS, št. 113/09),
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.l.RS, št.
84/05, 62/2008, 62/2008, 113/2009),
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišc v
razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07),
Zakon o vodah (Ur.l. RS št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004ZVO-1, 57/2008).

Mednarodne konvencije, predpisi Evropske unije in resolucije:
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur.l.RS, št. 2/06)
3.2.1.1. Okoljski cilji plana
Tabela 13: Okoljski cilji plana in kazalci
Okoljski cilji plana
Čim manjši obseg sprememb reliefa
Razvoj vzdržnega in sonaravnega kmetijstva
Varovanje kmetijskih zemljišč

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
površina nadzemnega pridobivalnega prostora
površine kmetijskih zemljišč in predvidene
spremembe
območja plazov in erozijskih žarišč ter predvidene
dejavnosti na ogroženih območjih

Varstvo pred pojavljanji plazov in erozijskih žarišč

3.2.1.2. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Vplivi se vrednotijo na podlagi posledic plana na predvidene okoljske cilje z uporabo
meril, ki so predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05). Skladno z Uredbo
se vrednotenje vplivov plana ugotavlja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X.
Razlaga posameznih ocen je podana v Preglednici 11.
Tabela 14: Cilji plana in metodologija vrednotenja
Cilji
Zakonsko izhodišče

Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
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Čim manjši obseg sprememb
reliefa
Razvoj vzdržnega in
sonaravnega kmetijstva
Varovanje kmetijskih zemljišč

Varstvo pred pojavljanji plazov
in erozijskih žarišč

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l.
RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US:
U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006
Odl. US:U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09)
- Zakon o prostorskem načrtovanju
/ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/2008ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C)
- Pravilnik o metodologiji za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja,
ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07)

Kazalci:
površina nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine kmetijskih zemljišč in
predvidene spremembe
območja plazov in erozijskih
žarišč ter predvidene
dejavnosti na ogroženih
območjih.
Vir podatkov: Veljavni prostorski
plan Občine Škofljica, OPN Občine
Škofljica (dopolnjen osnutek)
Vrednotenje: ekspertno vrednotenje

Tabela 15: Merila vrednotenja vplivov plana na relief, geološko podlago in tla
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva oziroma je
pozitiven

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

Velikost območja za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se bo zmanjšalo
oz. ostalo v enakem obsegu. Načrtovane dejavnosti ne posegajo na območja
kmetijskih zemljišč oz. je v planu predvidena širitev kmetijskih zemljišč ali
njihovo preurejanje v smeri povečevanja pridelovalne sposobnosti (npr.
komasacije, arondacije, melioracije). Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih
žarišč niso predvidene oz. so predvidene sanacije območij.
Velikost območja za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se nekoliko
poveča (cca. 10 ha). Plan z načrtovanimi dejavnostmi sicer posega na območja
kmetijskih zemljišč, vendar so to površinsko majhni posegi, ki ne vplivajo
bistveno na sklenjenost kmetijskih zemljišč oz. ne otežujejo dostopa do ostalih
kmetijskih zemljišč. Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih žarišč so sicer
predvidene v manjšem obsegu, vendar ne bodo poslabšale stanja.
Velikost območij za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se bistveno
poveča (več kot 10 ha). Načrtovane dejavnosti sicer posegajo na kmetijska
zemljišča, vendar se zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (npr. ureditev drugih
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo) površina kmetijskih zemljišč bistveno ne
zmanjša. Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih žarišč so sicer predvideni,
vendar ob izvedbi omilitvenih ukrepov se stanje predvidoma ne bo poslabšalo.
Vpliv posegov na relief se z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer lahko omeji,
vendar lahko kljub temu pričakujemo poslabšanja stanja tal. Velikost območij za
nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se bistveno poveča (več kot 15 ha).
Dejavnosti v veliki meri posegajo na območja kmetijskih zemljišč in jih trajno
izvzamejo iz kmetijske rabe. Dejavnosti, ki so predvidene na območjih plazov in
erozijskih žarišč, bodo imele bistven vpliv, saj se bo stanje zelo poslabšalo,
ogroženo bo tudi zdravje ljudi.
Vpliv izvedbe plana močno poškoduje ali poslabša stanje matične kamnine ali
reliefa na širšem območju posega, posledice so lahko izguba večjih površin tal,
zemeljski plazovi, večji kamninski podori, uničenje kraških jam ipd.; sanacija
območij ni izvedljiva. Velikost območij za nadzemno pridobivanje mineralnih
surovin se izrazito poveča (več kot 20 ha). Sanacije območja niso predvidene.
Dejavnosti posegajo na območja kmetijskih zemljišč v tolikšni meri, da je
ogrožen obstoj kmetijstva kot ene izmed dejavnosti na območju občine.
Dejavnosti, ki so predvidene na območjih plazov, bodo stanje močno poslabšale,
zagotovo bodo zaradi izvedbe plana ogrožena človeška življenja.
Vpliva izvedbe plana na spremembo reliefa, matične kamnine, kmetijske površine
ali pedoloških značilnosti tal ni možno ugotoviti.

3.2.2. Stanje okolja
Tla so pomemben element okolja, ki zaradi svoje kompleksnosti opravlja različne
funkcije. So osnova za pridelavo hrane, hkrati pa so tudi tamponski sistem med viri
onesnaženja (emisije iz prometa, morebitna manjša razlitja škodljivih snovi) in
vodonosnimi sistemi (podtalnica in površinske vode). Lastnosti tal in njihova
občutljivost na vplive iz okolja so odvisni od geološke podlage, na katerih so nastala,
saj ta določa njihovo kemično sestavo in fizične značilnosti. Varovanje tal je zelo
pomembno v zvezi z varovanjem virov pitne vode in zagotavljanjem ustreznosti tal za
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pridelavo zdrave hrane. Kmetijska dejavnost se v prostoru odslikava v dveh smereh. Na
eni strani v intenziviranju pridelave rastlin in vzreje živali ter združevanju v večje
obdelovalne površine, na drugi strani pa v procesu opuščanja dejavnosti na območjih z
manjšimi kmetijskimi potenciali (predvsem v višjih legah in na območjih manjših
kmetijskih površin).
Kadar se zaradi izboljšanja kmetijske pridelave v prostoru izvajajo posegi, ki osušujejo,
namakajo, čistijo in izboljšujejo tla (hidromelioracije ter agromelioracije), se ti posegi v
okolju kažejo z negativnimi vplivi. Osuševanje obsega ukrepe, objekte in naprave za
urejanje in vzdrževanje talnega vodnega režima. Namakanje obsega ukrepe in naprave
za zagotovitev vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastlinam
optimalno vlago v tleh. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne,
kemijske in biološke lastnosti tal (apnenje, založno gnojenje, planiranje, krčenje
drevesne zarasti in grmičevja na zemljišču, naprava teras, ureditev gorskih in kraških
pašnikov in podobno) ter izboljšajo dostop na kmetijsko zemljišče. Najintenzivnejša
kmetijska pridelava poteka na njivah, v vinogradih in sadovnjakih. Najugodnejša
območja za intenzivno poljedelstvo so ravnine in gričevja ter druga manjša sklenjena
območja na dnu kotlin in ravnin.
Posledice kmetijstva se v okolju kažejo na več načinov. Intenzivna pridelava je odvisna
od mehanizacije, ki pa je primerna le za določene prostorske pogoje, zato je ta vrsta
kmetijstva vezana na ravne površine oz. večje posege za prilagoditev obdelovalnih
površin za pridelavo. Poleg tega je okolje obremenjeno z vnosom neavtohtonih
živalskih in rastlinskih vrst ter uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Kmetijstvo vpliva z
onesnaževanjem iz točkovnih in razpršenih virov na kakovost naravnih virov in
biološko raznolikost.

Plazovita območja

Plazovitost območja je odvisna od naklona terena, njegove geološke zgradbe,
poraslosti površja in povečane količine padavin. Zemeljski plazovi se pogosto pojavljajo
na strmejših naklonih terena z nestabilno geološko podlago. Iz opozorilne karte
verjetnost pojavljanja plazov je razvidno, da je verjetnost pojavljanja plazov v občini
velika povsod, kjer relief ni raven.
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Legenda
rdeča – zelo velika
nevarnost
oranžna – velika
verjetnost
rumena – srednje,
majhna nevarnost
zelena – zelo majhna
nevarnost
Slika 5: Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov na območju občine Škofljica (vir: Atlas okolja,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, julij 2012)

Karta verjetnosti pojavljanja plazov je bila izdelana na podlagi linearnega
matematičnega modela obteženih vsot vhodnih vplivnih dejavnikov: litologija (30 %),
naklon pobočja (25 %), tip rabe tal (25 %), ukrivljenost pobočja (10 %), oddaljenost
od strukturnih elementov (5 %) in usmerjenost pobočja (5 %). Iz opozorilne karte
verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov je razvidno, da se bolj ogrožena območja
nahajajo predvsem v severovzhodnem delu občine, sicer pa tudi na celotnem
vzhodnem in jugozahodnem delu.
Na območju občine Škofljica je evidentirano manjše območje plazu na Orlah, večjih
žarišč zemeljskih plazov ni evidentiranih.

Erozija tal

Tudi erozija tal je odvisna od naklona terena, geološke zgradbe, poraslosti površja in
povečane količine padavin. Erozijo tal ali odnašanje hribinskega materiala lahko
povzročajo veter, voda, led, sneg in težnost. V Sloveniji so pogoste predvsem erozije
povezane z vodnimi ujmami. Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno
pod vplivom površinske, globinske ali bočne erozije vode. Po podatkih Agencije RS za
okolje se obstoječa erozijska območja v občini nahajajo na severnem-severovzhodnem
in jugozahodnem delu občine, pri čemur so na jugovzhodnem delu opredeljena kor
erozijska območja, na katerih so potrebni običajni proti erozijski ukrepi, na
severovzhodnem delu pa so pretežno opredeljena kot erozijska območja, kjer veljajo
zahtevnejši protierozijski ukrepi. Plazovitih območij v občini glede na podatke Agencije
RS za okolje ni. Erozijska območja na območju občine Škofljica so prikazana na sliki 6.
V območju zahtevnejših protierozijskih ukrepov se nahajajo tudi poselitvena območja v
osrednjem delu občine. Posamezna naselja so v celoti znotraj omenjenega območja,
posamezna pa le delno.
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Slika 6: Območja protierozijskih ukrepov na območju občine Škofljica.

Relief

Stanje reliefa smo ocenili na podlagi terenskega ogleda. Ugotovili smo, da večjih
poseganj v reliefno strukturo ni, razen na območjih dnevnih kopov (kamnolomi,
peskokopi). Po veljavnem planu je cca 9,92 ha območij z opredeljeno NRP LN, vendar
so nekateri izmed teh kopov že opuščeni in deloma prepuščeni samosanaciji.
Iz analize smernic Ministrstva za gospodarstvo izhaja, da je na območju občine država
podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine na enem območju:
Tabela 16: Pregled območij izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi koncesij
Nahajališče Koncesionar
Surovina
Pleše
Gramatech d.o.o. Stanežiče
Tehnični kamen - dolomit

Doba trajanja koncesije
20 let (do 10.12.2021)

Na območju občine je en aktiven površinski kop tehničnega kamna – dolomita. V
smernicah je opredeljeno, da je za namen izkoriščanja mineralnih surovin potrebno
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu.
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V občini se nahajajo tudi nelegalni in opuščeni kopi, ki so potrebni sanacije ali so
deloma že samosanirani. Sanacija nelegalnih kopov se bo izvajala v skladu z določbami
Zakona o graditvi objektov.

Kmetijska zemljišča

Občina Škofljica je tipično suburbanizacijsko območje, ki leži na obrobju večjega mesta,
Ljubljane. Zato na pretežno agrarnem območju živi pretežno neagrarno prebivalstvo.
Za večino prebivalstva je kmetijstvo dopolnilna dejavnost, ki jim omogoča sprostitev. S
kmetijstvom se preživlja le okoli 10 % prebivalstva. Pri tem jih ovira razdrobljena
posest in strm teren. Barje je zaradi svoje močvirnosti le pogojno primerno za
obdelovanje. V občini se pojavljajo dopolnilne, mešane in čiste kmetije. Največ kmetij
je usmerjenih v mesno živinorejo, ki ji sledijo pridelava mleka, pašništvo, poljedelstvo z
vrtnarjenjem in ponekod ekstenzivni sadovnjaki. Največ kmetij je, kljub
naravnogeografskim omejitvam, na Barju in v ravninskem delu Želimeljske doline.
Največ kmetijskih površin občine zavzemajo travniki in pašniki, ki jih je skoraj 70 %
vseh površin. Na področju živinoreje prevladuje perutnina (64,5 %) in govedo (30,4
%) (Vir: Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin..., 2004).
Občina Škofljica ima dve večji zaokroženi območji pomembni za kmetovanje. Prvo
območje je Ljubljansko barje. Prednosti kmetovanja na Barju je nezahteven teren, ki
onemogoča uporabo kmetijske mehanizacije v času večje namočenosti tal. Za
ohranitev Ljubljanskega barja, kulturne pokrajine in ogrožene narave je potrebno
ohranjati travniško rabo površin. Travniške površine, ki se raztezajo med Lavrico in
Škofljico dajejo dobro seno. Z melioracijami bi jih lahko uporabili tudi za njivske
površine, vendar bi bilo to neprimerno z okoljskega vidika (Vir: Spremembe in
dopolnitev prostorskih sestavin..., 2004).
Za kmetijstvo v občini je značilna finančna in kapitalska nezmožnost kmetij
(kmetijstva), slaba posestna struktura, majhen obseg in intenzivnost.

Slika 7: Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč (vir: PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, julij 2012)
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Razvoj kmetijskih dejavnosti se v območjih z omejenimi dejavniki (hribovita območja,
ozke doline,strma pobočja) ohranja v mejah zmogljivosti prostora. V občini je skupno
1854,6 ha kmetijskih zemljišč, od teh je 68,6 % najboljše kakovosti. Skladno z
rodovitnostjo zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v prostoru prepletajo območja
v pretežnem obsegu, travniške, pašniške rabe, ekstenzivnih sadovnjakov in manjša
razpršena območja njiv. Najboljše pogoje za razvoj kmetijstva ima nižinski del občine
na območju barja med Lavrico, Škofljico in Pijavo Gorico ter v dolini Želimeljščice in
deloma območje Kladja, kjer se nahajajo največji kompleksi sklenjenih površin
najboljših kmetijskih zemljišč. Omejujoče dejavnike kmetovanja zaradi slabše
mokrotnih tal imajo kmetije na zahodnem robu občine. Deloma so zaradi konfiguracije
tal in manjšega obsega sklenjenih kmetijskih površin razvojno omejene zlasti kmetije v
severnem in vzhodnem delu občine.
V prihodnosti je pričakovati dva osnovna trenda razvoja kmetijstva: intenzivna
kmetijska pridelava na kmetijah, na katerih bo zagotovljen pariteten dohodek na
kmetiji vsaj eni osebi s primerno kmetijsko dejavnostjo ali dopolnitev le-te z eno izmed
dopolnilnih dejavnosti ter razvoj kmetijstva (bolje ohranjanje kmetijske dejavnosti) v
funkciji ohranjanja tradicionalne kulturne krajine (preprečevanje zaraščanja) oz.
podeželja oz. večnamembnost kmetijstva.
3.2.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
Razvoj poselitve se v pretežni meri usmerja v osrednje poselitveno območje Škofljice in
Lavrice ter Pijave Gorice, deloma tudi na območje Vrha nad Želimljami, Smrjen in
Gradišča. V pretežni meri se ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti pa
se dopuščajo v večjih krajevnih središčih. Na robovih večjih obstoječih naselij bo prišlo
do zapolnitev vrzeli. Ocenjujemo, da do večjih posegov v reliefne značilnosti prostora
zaradi stanovanjske gradnje ne bo prišlo – ocena B.
Na območju občine ni predvidenih novih kamnolomov. Na območju obstoječega
kamnoloma ne bo prišlo do večjih dodatnih posegov v reliefne značilnosti prostora,
vendar se nahaja v neposredni bližini že degradiranih območij. Območje se ureja s PIP,
v skladu z rudarskim načrtom je obvezujoča sprotna sanacija kamnoloma. Površine
opuščenih kamnolomov pod Orlami se renaturirajo v izvorno rabo (G) in se prepuščajo
samosanaciji.
V strateškem delu OPN je med prioritetnimi razvojnimi cilji naveden trajnosten in
sonaraven razvoj kmetijstva, vključno z izboljšanjem lastnosti kmetijskih zemljišč za
pridelavo in obdelavo in varovanje naravnih virov. Iz usmeritev za razvoj kmetijskih
zemljišč izhaja, da se na območjih z omejenimi dejavniki (dolenjsko gričevje, območje
posavskih gub) pretežno ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Razvoju vitalnih kmetij
s tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali
preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo izven naselja. Preprečuje se nadaljnje
zaraščanje travniško njivskih površin in ohranja se tipične prvine tradicionalne
kmetijske kulturne krajine. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo omejki, gozdni
otoki, vodna telesa. Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko
kmetovanje, integrirana pridelava). Z vidika trajnostno naravnanega prostorskega
razvoja je namen prostorskega načrta, da v občini poleg razvojnih možnosti za
materialni, kulturni in socialni razvoj zagotavlja predvsem varstvo kmetijskih zemljišč in
tal pred onesnaženjem ter smotrno rabo naravnih virov.
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Ob tem je potrebno upoštevati usmeritve za usmerjanje poselitve. Širitve naselij na
kmetijska zemljišča so dopustne, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski
razvoj ni možen. Širitve stanovanjskih območij morajo biti v skladu z demografskimi
projekcijami širitve naselij v prihodnje.
Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljša
kmetijska zemljišča je dopustno kadar zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov ni
mogoče uporabiti zemljišč nekmetijskih namenskih rab ali drugih kmetijskih zemljišč. V
primerih ko gre za načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor
na najboljša kmetijska zemljišča, kjer njihova površina presega 5000m2, je treba
predlagati izvedljive variantne rešitve. Kadar rešitve niso možne, je potrebno to
posebej utemeljiti. Nove gradnje naj se najprej usmeri na nekmetijske namenske rabe
prostora, nato na druga kmetijska zemljišča in šele v zadnji fazi na najboljša kmetijska
zemljišča. Širitev naselja je potrebno prvenstveno usmerjati na območja ki so
funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Ob tem je potrebno predloge
racionalizirati in omejiti na nujno potreben obseg, tako da se v večji meri ohranjajo
kmetijska zemljišča.
Na podlagi vsega navedenega ocenjujemo, do bo vpliv strateškega dela plana na tla in
kmetijska zemljišča pozitiven – ocena A.
Izvedbeni del
Območja plazov in erozijskih žarišč ter predvidene dejavnosti na teh območjih. Z
izvedbo plana niso pričakovane spremembe reliefa ali znatni lokalni posegi v matično
kamnino. Stabilnost tal ocenjujemo v večjem delu občine kot ugodno, le na S delu
občine so opredeljeni zahtevnejši protierozijski ukrepi. Na najbolj strmih legah bo med
gradnjo potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise iz akta.
Posamezni predvideni in obstoječi posegi se nahajajo v območju potencialne nevarnosti
za nastanek plazov. V primeru novogradenj na teh območjih je potrebno z ustreznimi
ukrepi zagotoviti, da ne bo prišlo do plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in
meteornih voda…). Posegi v neposredno zaledje plazu niso dovoljeni, na teh območjih
je potrebno ohraniti obstoječo vegetacijo.
Neposreden in trajen vpliv na reliefne spremembe imajo dejavnosti na območjih plazov
in erozijskih žarišč. Oba vpliva ob upoštevanju zakonskih določil in usmeritev iz akta
ocenjujemo za nebistvena – ocena B.
Daljinski vpliv vrednotimo v primeru plazovitosti in pojavljanja erozijskih žarišč, saj bo v
tem primeru vpliv izvedbe plana izražen tudi zunaj območij posegov. Predlogi posegov
se nahajajo zunaj območij potencialnih erozijskih žarišč in njihovih vplivnih območij,
zato z njihovo izvedbeni pričakovati pojava plazenja in novih erozijskih žarišč. OPN z
upoštevanjem določil PIP (v 38. členu odloka) se ustrezno zagotavlja preprečevanje
pojavov plazenja in erozijskih žarišč. Daljinski vpliv ocenjujemo kot nebistven – ocena
B.
Površina nadzemnega pridobivalnega prostora
Površina nadzemnega pridobivalnega prostora se v občini ne bo povečala. Območje se
ureja s PIP, v skladu z rudarskim načrtom je obvezujoča sprotna sanacija kamnoloma.
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Na območju kamnoloma oz. dnevnega kopa bodo reliefne značilnosti spremenjene,
vendar se s sanacijo predvideno v rudarskem načrtu vzpostavljajo razmere po katerih
območje ne bo trajno degradirano. Ostali obstoječi in predvideni posegi predvidoma ne
bodo imeli trajnih vplivov na reliefno strukturo, zato ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe
plana nebistven – ocena B.
Površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe
Z izvedbo plana se bodo zmanjšale površine kmetijskih zemljišč za cca. 39,31 ha, kar je
cca. 2,1 % obstoječih kmetijskih površin. Od tega najboljša kmetijska zemljišča
predstavljajo cca. 82,5 % izgubljenih kmetijskih zemljišč. Hkrati se renaturira cca. 1,88
ha stavbnih zemljišč. Kljub renaturacijam, je očitno, da bo prišlo do velike izgube
kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo prostora.
Z vračanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo bo pridobljenih cca. 1,88
ha novih kmetijskih površin po namenski rabi. V teh primerih gre pretežno za
nepozidana stavbna zemljišča, ki so že kultivirana in imajo ohranjen pridobivalni
potencial. Površine, kjer pridobivalni potencial ni ohranjen se v kmetijsko rabo vrača v
primerih sanacije razpršene gradnje, katerim se skladno z veljavno zakonodajo stavbno
zemljišče renaturira v izvorno namensko rabo, stavbam pa se ohranja fundus. Takšnih
površin je v občini 4,73 ha, vendar pa te površine ne predstavljajo dejansko kmetijskih
zemljišč. Iz navedenega sledi, da je bilančna izguba kmetijskih zemljišč v veliki meri
posledica usklajevanja namenske rabe z dejanskim stanjem v prostoru. Velik del izgube
kmetijskih zemljišč predstavljajo tudi širitve stavbnih zemljišč v okviru sanacije območja
razpršene gradnje. V teh primerih gre za spremembo namembnosti posameznih
razdrobljenih kmetijskih zemljišč, ki so pogosto ostala ujeta na robovih urbanizacijske
strukture, ter znotraj območij poselitve.
V sklopu priprave OPN je občina Škofljica v skladu z veljavno zakonodajo izdelala
Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča v občini Škofljica (Chronos, 2009 in
Lučka, okoljske in prostorske študije, 2010), ki spada med strokovne podlage s katero
se preveri pomen kmetijskih zemljišč v občini, njihova kakovost ter upravičenost
širjenja poselitve. V elaboratu so preučene predlagane spremembe namenske rabe v
fazi osnutka. Elaborat podaja oceno sprejemljivosti posegov na najboljša kmetijska
zemljišča, ki upravičenost posega utemeljuje tudi z demografskimi, ekonomskimi,
urbanističnimi in ostalimi kriteriji. V elaboratu leta 2009 je bilo presojanih skupno 42
posegov, od tega 6 večjih od 5000m2, v letu 2010 pa je bilo presojanih 21 posegov na
najboljša kmetijska zemljišča od tega 3 večji od 5000 m2. Zaradi velikega števila
posegov na najboljša kmetijska zemljišča, podajamo opis le za pobude, ki so večje od
5000 m2 in so hkrati tudi pomembne za razvoj občine.
Širitve območij stanovanjskih površin in centralnih dejavnosti v okviru sanacije območij
razpršene gradnje, ter hkrati širitve naselja, ki posegajo na najboljša kmetijska
zemljišča in so večja od 5000m2 so v območju OPPN 11-2, OPPN 9-05, OPPN 15-02,
OPPN, 8-01, OPPN 14-05. OPPN 3-1 obsega širitev stavbnih zemljišč za potrebe
centralnih dejavnosti in prometnih površin. Ostali posegi na K1, ki presegajo 5000m2 so
še ureditve zelenih površin na Lavrici (pobuda 9-103 – ZD, ZS), Škofljici (pobudi 15-49
– ZD in 15-62a – ZD) in v Želimljem (pobudi 18-75, 18-76 – ZS). Za nekatera območja
so bile predlagane in preučene variantne rešitve. V območju občine velik delež
kmetijskih zemljišč predstavljajo najboljša kmetijska zemljišča, zato je možnost
variantnega posega na nekmetijskih zemljiščih oz. drugih kmetijskih zemljiščih zelo
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majhna. Prav tako gre v večji meri za zapolnjevanje nepozidanih razdrobljenih
kmetijskih zemljišč na obrobjih naselij, s čimer se naselje zaokrožuje, posegi na K1 pa
se omejujejo na območja že obstoječe oz. bližnje poselitve. V takih primerih variantne
rešitve niso smiselne. V primerih, kjer so bile preučene variantne rešitve, so se le te
predvsem zaradi drugih režimov varovanj (naravna dediščina, kulturna dediščina,
poplavna ogroženost) izkazale za manj primerne.
Največji pritisk je na zahodnem obrobju Škofljice, kamor se usmerja razvoj in poselitev
občine, hkrati pa so tu najkakovostnejša kmetijska zemljišča. Zaradi reliefnih značilnosti
ima občina dokaj omejene možnosti širjenja poselitve, zato je le ta usmerjena pretežno
v zapolnitev nepozidanih vrzeli na obrobju naselij.
Pomemben poseg predstavlja umestitev park&ride (P&R) na Škofljici, kjer se ureja
parkirišče za osebna vozila, ter obračališče avtobusnega potniškega prometa. Za
predviden poseg so bile preučene variantne rešitve.
Neposreden, kumulativen in trajen vpliv izvedbe plana bo izražen s površino izgubljenih
najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, kot so predeljene v veljavnih prostorskih aktih.
Zaradi izvedbe plana se predvideva, da bodo posamezni posegi, ki segajo na najboljša
in druga kmetijska zemljišča, imeli za posledico izgubo teh kmetijskih zemljišč. Hkrati
se v planu na površinah nekaterih nezazidanih stavbnih zemljišč vrača namensko rabo
kmetijskih zemljišč. Zato ocenjujemo neposreden vpliv kot nebistven – ocena B.
Vendar obstaja nevarnost, da zaradi opuščanja rabe kmetijskih površine in zaraščanja
lahko pride do tega, da bo kumulativen vpliv bistven. Zato se predvidijo omilitveni
ukrepi s katerimi bo preprečeno pretirano zaraščanje kmetijskih obdelovalnih površin. Z
upoštevanjem omilitvenih ukrepov bo kumulativni vpliv nebistven – ocena C.
Trajni vpliv izvedbe plana na kmetijska zemljišča ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Glede sprememb reliefa vrednotimo predvsem neposreden in trajen vpliv. Ostalih
vplivov ne pričakujemo.

Trajni

Začasni

Sinergijski

Razvoj vzdržnega in
sonaravnega
kmetijstva

Kumulativni

Kazalci
Površina nadzemnega
pridobivalnega prostora

Daljinski

Okoljski cilj
Čim manjši obseg
sprememb reliefa

Neposredni

Tabela 17: Okoljski cilji in kazalci z oceno vplivov izvedbe plana na relief

B (D v
primeru
neizvajanja
sprotne
sanacije)

-

-

-

-

B

Površine kmetijskih
zemljišč in predvidene
spremembe

B

-

C

-

-

C

Območja plazov in
erozijskih žarišč ter
predvidene dejavnosti na
teh območjih

B

B

-

-

-

B

Varovanje kmetijskih
zemljišč
Varstvo pred
pojavljanji plazov in
erozijskih žarišč
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Skupna ocena: Vpliv plana na reliefne značilnosti, kmetijske površine ter
plazovita in erozijska območja, ki je neposreden, trajen, daljinski v primeru
plazovitosti in pojavljanja erozijskih žarišč, ocenjujemo kot nebistven
(ocena B). V primeru vpliva na površine kmetijskih zemljišča pa ocenjujemo
da bo vpliv nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
3.2.4. Omilitveni ukrepi
Vpliv izvedbe plana na relief, plazovita in erozijska območja je skupno ocenjen kot
nebistven – B. Omilitveni ukrepi niso potrebni. Pri izvedbi plana OPN Škofljica pa je
potrebno upoštevati v nadaljevanju navedene priporočila in zakonske obveznosti, s
katerimi se bodo zmanjšali negativni vplivi na relief in kmetijske površine.
Vpliv na kmetijska zemljišča je ocenjen z oceno C, zato je potrebno upoštevati
naslednje omilitvene ukrepe.
Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljših
kmetijskih zemljiščih se izvede tako, da ne bo ovirana kmetijska proizvodnja na
sosednjih zemljiščih in bi bil to vzrok za opuščanje obdelave teh površin. Pri tem je
potrebno preprečiti:
- dodatno obremenjevanje okolja,
- oviranje kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih,
- uničenje obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski in
namakalni sistemi, poljske poti…
- povzročitev škode na kmetijskih kulturah.
Pred izvedbo plana naj se prouči faznost gradnje tako, da bodo posegi izvedeni le v
obsegu omejenem na posamezno fazo.
Stavbnim zemljiščem, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljišča naj se do trenutka
izvedbe plana (izdaje gradbenega dovoljenja) ohranja kmetijsko funkcijo.
3.2.3. Skladnost z okoljskimi cilji
Ker z izvedbo plana ne pričakujemo večjih posegov v reliefne značilnosti prostora,
ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskim ciljem čim manjši obseg posega v relief.
Prav tako ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskim ciljem razvoj vzdržnega in
sonaravnega kmetijstva ter varovanja gozdnih in kmetijskih zemljišč. Plan tudi ne
posega v velike gozdne sestoje, tako da le ti, niso ogroženi. Plan je skladen tudi s
ciljem varstvo pred pojavljanji plazov in erozijskih žarišč, saj so že v aktu predvideni
ustrezni ukrepi za preprečevanje plazenja tal.
3.2.4. Predvideni načini spremljanja stanja
Iz spreminjanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje okolja v občini izboljšuje
ali slabša in ali se uresničujejo opredeljeni okoljski cilji. Vse podatke naj občina zbira in
predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
Tabela 18: Kazalci stanja in nosilci monitoringa
Kazalci stanja okolja
Površina nadzemnega pridobivalnega prostora

Nosilec monitoringa
Občina Škofljica

Površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe

-

Občina Škofljica, Ministrstvo pristojno za kmetijstvo

Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih žarišč

-

Občina Škofljica
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3.3. Vode
3.3.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
3.3.1.1. Zakonska izhodišča
Predpisi Republike Slovenije:
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04ZVO-1, 57/08),
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06
Skl.US: U-I- 51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/2012),
- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B- 108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C),
- 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),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1,
45/2007),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št.
47/05),
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09),
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10),
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št 89/2008, 77/11),
- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l.
RS, št. 113/09),
- Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju (Ur.l. RS, št. 07/10, 98/11),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Ur. l. RS, št. 123/2004 (142/2004 popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007,
85/2008, 104/2009),
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju padavinske in komunalne odpadne in
padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04, 109/07),
- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l.
RS, št. 88/11, 8/12),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
(Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Ur.l. RS, št. 98/07, 30/10)Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96, 29/2000, 106/01, 74/07),
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode (Ur. l. RS,
št. 49/06, 114/09),
- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in mora, ter o načinu razvrščanja zemljišc v
razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07),
- Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 31/09),
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-

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11),
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11).

Občinski in ostali predpisi:
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 98/2007),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS,
št. 98/2007),
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Ur.l. RS 120/04, 07/06, 01/12),
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega
barja in okolice Ljubljane (Ur.l. RS 115/07),
- Odlok o varstvu virov pitne vode v občini Grosuplje (Ur. l. RS, št. 72/97) – za
območje zajetja Sevnik, ki se nahaja na območju občine Grosuplje.
Okoljski cilji plana
Okoljski cilji plana temeljijo na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih
predpisov:
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS, št. 2/06)
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
Operativni program oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
Operativni program zmanjševanja onesnaženja površinskih voda s prednostnimi
in drugimi nevarnimi snovmi,
Varstvo voda, določenih za zahtevano kakovost voda, da se omogoči življenje
rib.
Pomemben cilji varstva vodnih pojavov je ohranjanje njihovega krajinskega in
ekološkega pomena, kar pomeni predvsem ohranjanje njihovih morfoloških značilnosti,
kar vključuje ohranjanje oblikovanosti bregov in ohranjanje obvodne vegetacije in
varstvo delovanja voda – poplav.
Zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda z zmanjšanjem vnosov hranil iz
različnih virov onesnaževanja (predvsem varstvo pred onesnaženjem zaradi uporabe
pesticidov in z varstvom pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje, varstvo
pred organskim onesnaženjem, ki ga v vodotok prinašajo komunalne odpadne vode in
biorazgradljive industrijske odpadne vode) ter na ta način k preprečevanju slabšanja
kakovosti oziroma ohranjanju dobrega stanja voda. Predvsem se to nanaša na
kmetijstvo ter ravnanje s komunalnimi odpadki. (Nitratna direktiva (91/676/EGS),
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS, št. 68/96), Direktiva
o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), IPCC-direktiva (96/61/ES), Okvirna
vodna direktiva (2000/60/ES), NPVO).
Pomembno je tudi varovanje voda kot naravnega vira, predvsem gre tu za varovanje
izvirov in vodonosnikov ter varstvo podzemnih kraških voda v splošnem. Zagotoviti je
potrebno ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi tako, da se
dolgoročno ščiti razpoložljive vodne vire in zagotavlja njihovo dobro stanje. (Vodna
direktiva 2000/60/ES)
Okoljske cilje lahko strnemo v:
- ohranjanje hidroloških značilnosti prečkanih vodotokov,
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-

ohranjanje fizikalno kemijskih lastnosti vode,
ohranjanje kakovosti podtalnice na vodovarstvenih območjih ter
ohranjanje hidravličnih značilnosti.

Okoljski cilji glede na Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja:
- zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
- varstvo voda na varstvenih območjih,
- doseganje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda do leta 2015,
- doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda in doseganje mejnih
vrednosti za nitrate v pitni vodi v skladu s pravilnikom o vodi,
- zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov,
- zamenjava nevarnih aktivnih sestavin pesticidov z manj nevarnimi,
- izboljšati kontrolo uporabe pesticidov,
- transparenten sistem monitoringa in poročanja o uspehih doseganja ciljev in razvoj
ustreznih kazalcev,
- zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda, varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in
območjih kopalnih voda pa tudi onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami,
- postopno odpravljanje emisij ali uhajanja prednostno nevarnih snovi,
- ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje pomembnih vrst sladkovodnih
rib,
- zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo,
- izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za rabo ter stanje voda in pripadajočih
ekosistemov,
- zmanjšanje ogroženosti pred poplavami.
Cilji Direktive sveta ES 91/271/EEC o obdelavi komunalne odpadne vode je varstvo
okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda. Direktiva
določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih
naprav, za izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti.
Cilji Direktive Evropske Unije o vodah št. 2000/60/EC – Directive 2000/60/EC je
ohranitev ali ponovna vzpostavitev sonaravnih vodotokov ter dobro biološko in
kemijsko stanje voda do leta 2015.
Cilji Tematske strategije trajnostne rabe pesticidov COM (2006) 372 je zmanjšanje rabe
pesticidov za 20% ter dobro kemijsko stanje voda.
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov.
3.3.1.2. Uporabljeni kazalci stanja okolja
Okoljski cilji celovite presoje in kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za vode
so razdeljeni po segmentih:
Površinske vode

Tabela 19: Okoljski cilji plani in kazalci za površinske vode
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
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Ohranjanje in izboljšanje fizikalno kemijskih lastnosti
vode

Naravna ohranjenost vodotokov (hidromorfološko
stanje)

Zagotovitev ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda (Dograditev oz. sanacija
kanalizacijskega omrežja)

Namenska raba prostora predvsem na priobalnih
zemljiščih
Komunalna infrastruktura in čiščenje odpadnih voda

Podzemne in pitne vode
Tabela 20: Okoljski cilji plani in kazalci za podzemne in pitne vode
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
Ohranjanje in izboljšanje fizikalno kemijskih in
Spremembe NRP in vpliv na kakovost podzemne in pitne
mikrobioloških lastnosti vode
vode (fizikalno kemijski parametri onesnaženja)
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje in
dolžina vodovodnega sistema
Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih

Varstvo pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi)
Tabela 21: Okoljski cilji plani in kazalci za varstvo pred naravnimi nesrečami
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
Zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti urbanih
Namenska raba na poplavnih območjih
površin in infrastrukture

3.3.1.3. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na obremenitev površinskih in podzemnih voda
zaradi predvidenih posegov temelji na osnovi javno dostopnih podatkov, podatkov
posredovanih s strani občine in podatkov s terenskega ogleda. Vplivi izvedbe plana so
vrednoteni na podlagi posledic plana na okoljske cilje z uporabo meril vrednotenja
predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05).
Površinske vode

Tabela 22: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na površinske vode
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02,
Kazalci:
Ohranjanje in
110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO- Naravna ohranjenost vodotokov
izboljšanje fizikalno
1, 57/2008)
(hidromorfološko stanje)
kemijskih lastnosti
- Direktiva o vodi 2000/60/EC (cilj: sonaravni
- Namenska raba prostora
vode
vodotoki in dobro kemijsko in biološko stanje
predvsem na priobalnih
vodotokov do l. 2015)
zemljiščih
Zagotovitev
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS,
- Komunalna infrastruktura in
ustreznega zbiranja,
št. 41/04, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-Ičiščenje odpadnih voda
odvajanja in čiščenja
51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006
komunalnih
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-IVir podatkov: hidrografija in
odpadnih voda
40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A,
kategorizacija urejanja vodotokov
(Dograditev oz.
70/2008, 108/2009, 48/2012),
- podatkovna baza ARSO,
sanacija
- Pravilnik o določitvi vodnih teles površinskih voda
obstoječi in s planom predvideni
kanalizacijskega
(Ur.l. RS, št. 63/05, 26/06, 32/11)
posegi v vodotoke in na vplivna
omrežja)
- Uredba o stanju površinskih voda (UL RS, št.
območja vodotokov ter na
14/09, 98/10)
priobalnih zemljiščih, letna
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje
poročila o delovanju čistilnih
sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02, 41/04naprav.
ZVO-1)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
Vrednotenje: Ekspertno mnenje
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
(Hidromorfološki parametri na
RS, št. 47/05, 45/07, 79/09)
podlagi kategorij iz Kategorizacije
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode urejanja vodotokov, ARSO;
iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35796,
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90798, 31/01, 62/01, 41/04-zvo-1, 45/07)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
103/02, 41/04-ZVO-1, 98/07)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35796, 29/00,
106/01, 74/07),
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in padavinske vode (Ur. l. RS št.
105/02, 50/04, 109/07)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/05)
- Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih vodah
(Ur. l. RS 25/08)
Tabela 23: Merila vrednotenja vplivov plana na površinske vode
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva oziroma
je pozitiven

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

Izvedba plana bo imela pozitiven vpliv na kakovost površinskih voda v vseh
parametrih. Namenska raba na območjih vodnih in priobalnih zemljišč se ne bo
spreminjala oz. se na ta zemljišča na bo posegalo. Izvedla se bo renaturacija
vodotokov. Dolžina in kakovost kanalizacijskega sistema se bo izboljšala. Čiščenje
odpadnih voda bo ustrezno.
Plan bo imel na kakovost voda nebistven vpliv. Vplivi posegov na vode bodo s
stališča varstva voda sprejemljivi. Plan posega na posameznih območjih na vodna
oz. priobalna zemljišča (npr. prečkanje vodotokov), minimalno vplivajo na
kakovost in hidromorfološko stanje voda vendar vplivi niso bistveni. Namenska
raba na priobalnih zemljiščih se ne bo bistveno spremenila oz bodo posegi manjši.
Dolžina, predvsem pa kakovost kanalizacijskega omrežja se bo izboljšala. Čiščenje
odpadnih voda bo ustrezno.
Načrtovane dejavnosti bi lahko vplivale na poslabšanje kakovosti voda, vendar je
to mogoče preprečiti z izvedbo omilitvenih ukrepov (npr. uporabo ustreznih
tehnologij za preprečevanje onesnaženja, komunalnim urejanjem zemljišč pred ali
sočasno z gradnjo objektov v skladu z operativnim programom odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda). Dolžina, predvsem pa
kakovost kanalizacijskega omrežja se bo spremenila s komunalnim urejanjem
obstoječih naselij vključno z novimi površinami . Čiščenje odpadnih voda bo
ustrezno. Naravna ohranjenost vodotokov se bo poslabšala, prišlo bo do večjih
posegov v vodotoke. Namenska raba prostora na priobalnih zemljiščih se bo
spremenila, predvsem bo prišlo do povečane pozidave.
Izvedba plana bo bistveno prispevala k povečanju onesnaženosti površinskih voda,
kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Kakovost kanalizacijskega omrežja se bo
bistveno poslabšala. Čiščenje odpadnih voda ne bo ustrezno urejeno. Naravna
ohranjenost vodotokov se bo zelo poslabšala, prišlo bo do večjih posegov v
vodotoke. Namenska raba prostora na priobalnih zemljiščih se bo zelo spremenila,
predvsem bo prišlo do povečane pozidave.
Izvedba plana bo nesprejemljivo poslabšala kakovost površinskih voda. Ustreznih
omilitvenih ukrepov ni moč vzpostaviti. Kakovost kanalizacijskega omrežja se bo
bistveno poslabšala. Čiščenje odpadnih voda ne bo rešeno, odpadne vode bodo
onesnaževale podtalnico in vodne vire. Naravna ohranjenost vodotokov se bo
bistveno poslabšala, prišlo bo do velikih posegov v vodotoke. Namenska raba
prostora na priobalnih zemljiščih se bo bistveno spremenila.
Ugotavljanje vpliva ni možno.

Podzemne vode in vodni viri
Tabela 24: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na podzemne in pitne vode
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
Ohranjanje in izboljšanje
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/2002- Kazalci:
Spremembe NRP in vpliv na
fizikalno kemijskih in
ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1,
mikrobioloških lastnosti
57/2008)
kakovost podzemne in pitne
podzemne vode in vodnih
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, št.
vode
virov
25/09)
Delež prebivalcev priključenih
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS,, št. 41/04,
na vodovodno omrežje in
17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-Idolžina vodovodnega sistema
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51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD,
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009,
48/2012),)
- 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 odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in padavinske vode (Ur. l. RS
št. 105/02, 50/04, 109/07)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št.
47/05)
- Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.
113/09)
- Direktiva o vodi 2000/60/EC (cilj: dobro
kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda
do l. 2015)

-

Umeščanje dejavnosti na
vodovarstvena območja

Vir podatkov: Državni monitoring
kakovosti podzemne vode
aluvijalnih vodonosnikov, ARSO; s
planom predvideni posegi v
vodovarstvena območja :letno
poročilo o delu komunalne
organizacije na območju delovanja;
letna poročila o delovanju čistilnih
naprav, veljavni plan in OPN,
podatek o vodovarstvenih območjih.
Vrednotenje: Standardi kakovosti
podzemne vode; ekspertna ocena
na osnovi predvidenih dejavnosti na
vodonosnikih.

Tabela 25: Merila vrednotenja vplivov plana na podzemne in pitne vode

Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva oziroma je
pozitiven

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

Izvedba plana – spremembe NRP bo imela pozitiven vpliv na kakovost podzemnih
voda in vodnih virov v vseh parametrih oz. vpliva ne bo. Dejavnosti, ki so
potencialne onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, bodo preseljene izven
vodovarstvenih območij. Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se
bo bistveno povečalo, prav tako se bo povečala dolžina vodovodnega sistema.
Izvedba plana – spremembe NRP bo nebistveno vplivala na količinsko in
kakovostno stanje podzemnih voda in vodnih virov. Dejavnosti, ki so potencialne
onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, bodo ostale nespremenjene. Delež
prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje bo ostal nespremenjen, dolžina
vodovodnega sistema pa se bo nekoliko povečala.
Načrtovane dejavnosti – spremembe NRP bi lahko vplivale na poslabšanje
kakovosti podzemnih voda in vodnih virov, vendar je to mogoče preprečiti z
izvedbo omilitvenih ukrepov. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke
podzemnih voda in vodnih virov, bodo ostale nespremenjene. Delež prebivalcev
priključenih na vodovodno omrežje bo ostal nespremenjen, dolžina vodovodnega
sistema pa se bo nekoliko povečala.
Izvedba plana – spremembe NRP bo bistveno prispevala k povečanju
onesnaženosti podzemnih voda, kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Stanje
podzemnih voda se bo poslabšalo. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke
podzemnih voda in vodnih virov, se bodo še naprej razvijale na vodovarstvenih
območjih. Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se bo znižal, prav
tako se bo zmanjšala dolžina vodovodnega sistema.
Ob izvedbi plana – spremembe NRP se bo stanje podzemnih voda močno
poslabšalo, kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Dejavnosti, ki so potencialne
onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, se bodo še naprej razvijale na
vodovarstvenih območjih. Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se
bo bistveno znižal, prav tako se bo bistveno zmanjšala dolžina vodovodnega
sistema.
Ugotavljanje vpliva ni možno.

Poplave

Tabela 26: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na poplavne vode
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
Zmanjšanje poplavne in erozijske
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02,
Kazalci:
ogroženosti urbanih površin in
110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A,
Namenska raba na poplavnih
območjih
infrastrukture
41/2004-ZVO-1, 57/2008))
- Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v
Vir podatkov: Podatkovni viri ARSO
prostor na območjih, ogroženih
o poplavnih območjih. Spremembe
zaradi poplav in z njimi povezane
namenske rabe OPN na ogroženih
erozije celinskih voda in morja (Ur.l.
območjih.

84

RS, št. 98/08, 77/11);
- Pravilnik o metodologiji za določanje
območij, ogroženih za poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda
in morja, ter o načinu razvrščanja
zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l.
RS 60/07)
- Direktiva o vodi 2000/60/EC (cilj:
dobro hidromorfološko stanje
vodotokov do l. 2015)

Vrednotenje: Spremljanje
morebitnega zmanjšanja deleža
retencijskih površin; primerjanje z
obstoječim stanjem ter ugotavljanje
morebitne spremembe stopnje
poplavne varnosti; pregled
morebitnih posegov na ogrožena
območja;

Tabela 27: Merila vrednotenja vplivov plana na poplavne vode

Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva oziroma
je pozitiven

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

Z izvedbo plana se bo število ogroženih prebivalcev oz. objektov zmanjšalo, saj se
namenska raba prostora na poplavnih območjih ne bo spreminjala oz. se bodo
stavbna zemljišča renaturirala v izvorno rabo.
Izvedba plana bo nebistveno vplivala na stopnjo ogroženosti. Z izvedbo plana se
število ogroženih prebivalcev oz. objektov ne bo spremenilo. Namenska raba na
poplavnih zemljiščih se bo sicer spremenila v stavbno zemljišč, vendar ne bo novih
objektov.
Izvedba plana bo nebistveno vplivala na spremembo stopnje ogroženosti ob izvedbi
omilitvenih ukrepov. Z izvedbo plana se število ogroženih prebivalcev oz. objektov
ne bo spremenilo. Namenska raba na poplavnih zemljiščih se bo sicer spremenila v
stavbno zemljišč, vendar ne bo novih objektov, za obstoječa stavbna zemljišča se
določi ustrezna namenska raba na kateri ni dopustna gradnja objektov ali izvajanje
dejavnosti.
Izvedba plana bo bistveno vplivala na stopnjo ogroženosti ljudi in objektov, kljub
izvedbi omilitvenih ukrepov. Ogroženost prostora zaradi poplav, erozije itd. bo
bistveno povečana in je z običajnimi omilitvenimi ukrepi ne bo možno zmanjšati. Z
izvedbo plana se število ogroženih prebivalcev oz. objektov poveča. Namenska raba
na poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno zemljišče, na območju bodo
postavljeni novi objekti.
Izvedba plana bo uničujoče poslabšala sposobnosti prostora kompenzirati negativne
učinke voda. Izvedba ustrezni omilitvenih ukrepov je nemogoča. Z izvedbo plana se
število ogroženih prebivalcev oz. objektov močno poveča. Namenska raba na
poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno zemljišče, na območju bodo
postavljeni novi objekti. Število EUP bo mnogo večje kot v veljavnem planu.
Ugotavljanje vpliva ni možno.

3.3.2. Stanje okolja s stališča voda
Površinske vode

Vodne razmere v občini Škofljica opredeljuje v veliki meri Ljubljansko barje. Ena
najpomembnejših značilnosti barja so poplave. Posegi na barju, predvsem melioracije
so spremenili hidrološki značaj območja. Omrežje površinskih voda širšega območja je
sestavljeno iz velikega števila manjših vodotokov, ki se s Posavskega in Dolenjskega
hribovja stekajo proti ravninskem delu občine proti Barju. Nižji predeli Posavskega
hribovja na SV občine so prepredeni z manjšimi grapami po katerih se stekajo potoki
na nižje ležeče barje. Večina manjših potokov se steka v dva večja potoka, Grivko in
Rebrski potok. Grivka se nato steka v kanal Prošca, Rebrski potok pa preko Škofeljščice
v prekop Izar. Potok Grivka se napaja iz manjših potokov Bajerka in Močilo, ki se
zlivata iz smeri kamnoloma pri Orlah po dolini in se Grivki priključita pod avtocesto. Od
tu naprej teče potok po dolini, ki se razširi pri naselju Lavrica.
Rebrski potok prihaja po ravnini, ki se odpre pri Škofljici – Šmarski dolini. Izvira na
južnih pobočjih Posavskega hribovja, večina pritokov pa prihaja iz severnih pobočij.
Struge potokov so na pobočjih naravno ohranjene, v dolini pa je struga Škofeljščice, v
katero se potok zlije regulirana. Kraška planota na jugovzhodnem delu občine nima
površinskih vodotokov. Potok Želimeljščica izvira na jugu doline, pod Turjakom. Napaja
se iz manjših vodotokov, ki se stekajo iz nižjih vzhodnih pobočij dinarskega hribovja.
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Struga potoka je naravno ohranjena do vstopa na barjansko ravnico, kjer je ujeta v
strugo barjanskega jarka, do izliva v Iščico. Vsi potoki se izlivajo v Iščico in Ljubljanico.
Na območju občine Škofljica ni merilnega mesta kakovosti površinskih voda.

Naravna ohranjenost vodotokov

Slika 8: Kategorizacija urejanja vodotokov na območju občine Škofljica (vir: Atlas okolja,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, november 2012)

Iz podatkov dostopnih preko Atlasa okolja je razvidno, da večji del potoka Škofeljščica
tehnično urejen vodotok. Zgornji to Želimeljščice je naravni vodotok.

Namenska raba prostora na priobalnih zemljiščih

Človeški vplivi na vode (onesnaževanje, regulacije, hidromelioracije in drugi vplivi na
vodne razmere in izkoriščanje vodotokov) so najmanjši v gozdnih in redkeje poseljenih
območjih. Tu lahko probleme povzročajo prometnice, neustrezna gozdarska dejavnost
ter turistična in rekreacijska dejavnost (neurejena komunalna infrastruktura nelegalnih
počitniških hiš). Najbolj so obremenjena območja urbanih naselij z obrtnimi conami, ter
območja z obsežnimi intenzivnimi kmetijskimi površinami. Večja poselitvena območja z
industrijo in ostalimi dejavnostmi vplivajo na vodne razmere in onesnaževanje voda.
Vpliv človeka na vodne razmere je zaznati v večjem delu Ljubljanskega barja, kjer je
pretežni del vodotokov reguliran. V preteklosti so bile za potrebe izsuševanja barja
izvedene hidromelioracije. Bolj ohranjen vodni režim v občini imajo manjši potoki,
predvsem v gozdnih hribovitih območjih.

Komunalna infrastruktura in čiščenje odpadnih voda

Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini je
zasnovana glede na obstoječo stanje komunalne infrastrukture ter v skladu z

86

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode.
Delno zgrajen sistem kanalizacije s čistilno napravo ima naselje Škofljica, na
kanalizacijsko omrežje je priključeno območje Klanca, delno je kanalizacijsko
omrežje zgrajeno tudi na območju Daljne vasi. Predvidena je izgradnja
povezovalnega kanala Škofljica-Lavrica, ki se bo navezoval na centralni
kanalizacijski sistem Ljubljane. Po izgradnji se ČN Škofljica ukine. Komunalna
odpadna voda iz naselij Lavrica, Škofljica, Lanišče in Zalog pri Škofljici se bo
odvajala preko centralnega kanalizacijskega omrežja sistema CČN Ljubljana. Na
območju naselja Pijava Gorica se bodo komunalne odpadne vode odvajale v
predvideno čistilno napravo Pijava Gorica, v Želimljah pa na obstoječo čistilno
napravo Želimlje, za katero je predvidena razširitev in predvideno čistilno napravo
Podreber. Na JZ delu naselja Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih
odpadnih vod na predvideno čistilno napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna
ČN Gradišče.
Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda zbira v
nepretočni greznici ali čisti v mali ČN, do poteka roka za prilagoditev odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, določene v predpisih, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Podzemne vode in vodni viri
Na območju občine Škofljica se stika več vodnih teles in sicer: Posavsko hribovje do
osrednje Solte (največji delež), Savska kotlina in Ljubljansko barje, Dolenjski kras,
Kraška Ljubljanica. Zaradi navedenega je hidrološka karta občine zelo razgibana. Z
vodami iz obronkov Posavskega hribovja se napaja podtalnica Ljubljanskega barja, ki je
poleg podtalnice Sorškega polja, največji že uporabljen vir pitne vode za Ljubljano z
okolico. Ljubljansko barje so prepredli z gosto mrežo vodnih jarkov, s katero so hoteli
ukrotiti visoko talno vodo. Voda se preko kanalov steka v Ljubljanico ali Iščico.
Meliorirane površine so bile namenjene za kmetijstvo, ki ni donosno in konkurenčno
zaradi vsakoletnih poplav. Nekdanja podoba Ljubljanskega barja se pojavi le še
občasno ob močnejšem deževju na nižje ležečih območjih (Vir: Spremembe in
dopolnitev prostorskih sestavin..., 2004).
Na Iškem vršaju so bile izvršene hidrogeološke raziskave, ki so pokazale, da tu
obstajata dva ločena vodonosnika oziroma dve plasti talne vode. Zgornji vodonosnik
sega do globine 27 m in nad njim prevladujejo peščeno-prodnati sedimenti, spodnji pa
je v globini 40 do 105 m in je prekrit z neprepustno glineno plastjo. Podtalnica v
zgornjem vodonosniku se obnavlja večinoma s ponikanjem padavin in Iške, nekaj tudi
z dotoki iz obrobja, v spodnjem pa s podzemni dotoki iz razpoklinskega in kraškega
vodonosnika na robu Krimsko-Mokriškega hribovja. Obnavljanje je počasno, kar so
potrdili rezultati analiz radioaktivnosti (c.v Breznik, 1975).
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Slika 9: Hidrogeološka karta na območju občine Škofljica (vir: Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, julij 2012)

Voda v zgornjem vodonosniku je bakteriološko neoporečna, ima pa prevelike količine
raztopljenega železa (nad 1 mg/l). Zmogljivost spodnjega vodonosnika je odvisna
predvsem od prepustnosti kontaktne površine obeh vodonosnikov. Kemične in
bakteriološke analize vode iz spodnjega vodonosnika so pokazale, da je voda dobre
kakovosti. Vsebnost železa v vodi je pod 0,2 mg/l.
Spodnji vodonosnik se nadaljuje daleč proti severu v Barje, medtem ko je zgornji
vodonosnikcomejen na območje vršaja in se proti Barju izklini ob neprepustni Polžarici
ter izteka na površje v več izvirih: Retje, Branik, Zalarški graben, Zidarjev kanal,
Peščenek, Na meji, Na brodu. Podatkov o hitrosti toka podtalnice nimamo, zato pa se
glede na prepustnost sedimentov predvideva, da je srednja hitrost v zgornjem
vodonosniku približno 50 m/dan. Hitrost podtalnice v spodnjem vodonosniku je veliko
manjša. Zgornji vodonosnik je izredno občutljiv, zato na tem območju veljajo posebni
pogoji za kmetijstvo, spodnji vodonosnik pa je z neprepustno plastjo razmeroma
zaščiten pred vplivi urbanizacije in drugimi antropogenimi dejavnostmi. Količina
podtalnice v vršaju je velika, voda je ista in primerna za pitje, zato predstavlja bogat vir
pitne vode (vir: Oaza narave na pragu mesta, Rezultati 9. Geografskega raziskovalnega
tabora, Društvo mladih geografov Slovenije, julij 2005).
Stanje podtalnice hribovitega dela občine je delno prikazano s številom izvirov, njihovo
kvaliteto in vodnatostjo. Prevladujejo šibkejši izviri z manjšimi pretoki. Ob izvirih z
večjimi pretoki so urejena zajetja, vodohrani ali pa so postavljene črpalke in cisterne.
Največ izvirov je v Želimeljski dolini (okoli 20), v predelu med Škofljico in vasjo Orle (14
izvirov) ter na območju med Pijavo Gorico in Škofljico (10 izvirov). Najmanj izvirov je v
pobočju nad Lavrico (6) in na planoti na jugozahodu občine (5 izvirov) (Vir:
Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin..., 2004).
Podtalnica je ogrožena zaradi vrste dejavnosti, ki posredno ali neposredno posegajo na
območje podtalnice ali njenega zbirnega območja. Največji onesnaževalci podtalnice v
občini Škofljica so: neurejeno odvajanje odpadnih voda in odlaganje odpadnih snovi,
promet ter kmetijstvo (Vir: Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin..., 2004).
Kakovost podzemne vode
Ugotavljanje kemijskega stanja podzemne vode poteka v skladu z Uredbo o stanju
podzemne vode, ki v nacionalni pravni red prenaša določila Direktive 2006/118
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode
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pred onesnaževanjem in poslabšanjem. Ta direktiva vse države EU predpisuje enotne
standarde kakovosti (SK) za nitrate in pesticide, za ostala onesnaževala pa si država
članica standarde kakovosti oz. t. i. vrednosti praga (VP) lahko predpiše sama (Poročilo
o kemijskem stanju podzemne vode v letu 2010, ARSO, 2001).
Vodno telo podzemne vode ima dobro kemijsko stanje, če:
1. je kemijska sestava podzemne vode takšna, da na nobenem merilnem mestu letna
aritmetična srednja vrednost nobenega izmed parametrov podzemne vode ne presega
standardov kakovosti in vrednosti praga,
2. koncentracije onesnaževal ne:
- izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode,
- poslabšajo ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda, ki so
- povezane z vodnim telesom podzemne vode,
- poškodujejo vodnih in kopenskih ekosistemov, ki so neposredno odvisni od
telesa podzemne vode.
Kemijsko stanje vseh vodnih teles, ki se stikajo na območju občine je skladno z
Poročilom o kemijskem stanju podzemne vode v letu 2010 ocenjeno kot dobro. Za
vodna telesa Kraška Ljubljanica, Dolenjski Kras, Savska kotlina in Ljubljansko Barje je
stanje ocenjeno kot dobro za leto 2010, za Posavsko hribovje do osrednje Sotle pa je
podana ocena dobro za leto 2009. Na območju občine Škofljica ni merilnega mesta
kakovosti podzemne vode.
V občini se prebivalstvo s pitno vodo oskrbuje pretežno preko javnega vodovodnega
omrežja, delno preko lokalnega vodovoda.
Na območju občine Škofljica so z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
Ljubljansko barje (Ur. l. RS št. 115/2007) zavarovani naslednji viri pitne vode.

Zajeti izviri:
-

Dole pri Škofljici 1
Dole pri Škofljici 2
Dragel
Gumnišče,
Klada,
Lanišče 1,
Lanišče 2,
Lanišče 3,
Lanišče 4,
Lisičje,
Lisičje 2,
Orle 1,
Orle 2,
Orle 3,
Pleše,
Podblato,
Skopačnik.

Črpalne vrtine:

10.3
11.3
12.3

VP-1/04,
VD Brezova noga 2.
VD Brezova noga 3.
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Na območje občine sega varstveni pas vodnega vira Sevnik, ki leži v občini Grosuplje.
Vodni vir je zavarovan z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Grosuplje (Ur. l. RS št. 72/97).
 Vodovarstvena območja
Območje občine je močno vodnato z visoko talno vodo in številnimi pretežno manjšimi
izviri. V občini je v uporabi 5 aktivnih vodnih virov z opredeljenimi varstvenimi pasovi.
Zavarovana zajetja pitne vode so pod hribom Strmec in nad naseljem Klada. V
območju Pijave Gorice se nahajajo varstveni pasovi pod naseljem Pijava gorica, v bližini
naselja Brezje (vodarna Brezova noga) ter varstveni pas zajetja ob zaselku Prhaj.
Varstveni pasovi za zavarovanje vodnih virov so naslednji:
 I. ožji varstveni pas – območje s strogim režimom zavarovanja
 II. širši varstveni pas – območje s sanitarnim režimom zavarovanja
 III. vplivni varstveni pas – območje z blagim režimom zavarovanja.
Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini je
zasnovana glede na obstoječo stanje komunalne infrastrukture ter v skladu z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Slika 10: Prikaz vodovarstvenih območij na občinskem in državnem nivoju ter zajetja (vir: Atlas okolja,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, julij 2012)
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Na območju občine Škofljica je zavarovanih 19 vodnih virov pitne vode. Vodovarstvena
območja v občini so določena z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur.l. RS, št. 115/07, 9/08 in
65/12).
Kakovost pitne vode
Naselja občine Škofljica so priključena na centralni vodovodni sistem Kleče, Hrastje,
Jarški prod, Brest (Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja
vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec) ter lokalni
vodovodni sistem Pijava Gorica (Pijava Gorica, Podblato, Smrjene, Gradišče, Želimlje,
Vrh nad Želimljami), Orle in Klada. Vodovod je v upravljanju javnega podjetja Vodovod
– kanalizacija d.o.o. Ljubljana. Vsa naselja v občini so oskrbovana z vodo iz
vodovodnega sistema.
V letu 2011 je bilo na centralnem vodovodnem sistemu odvzetih 153 rednih in 3
občasni vzorci mikrobiološkega preizkušanja, od tega sta bila 2 vzorca neskladna. Za
fizikalno-kemijska preizkušnja je bilo odvzetih 23 vzorcev, neskladnosti ni bilo. Na
lokalnem vodovodnem sistemu Pijava Gorica pa je bilo odvzetih 39 vzorcev
mikrobiološkega preizkušanja od katerih je bil 1 neskladen ter 37 za fizikalno-kemijska
preizkušnja, pri čemer je bil prav tako 1 vzorec neskladen.
Varstvo pred naravnimi nesrečami

Poplave in erozijska območja

Med postopkom priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica (v
nadaljevanju OPN) se je izdelalo hidrološko-hidravlično analizo in poplavne karte
obstoječega stanja (v nadaljevanju »HH«). V študiji se je z analizo vodnega režima ob
pojavu visokih voda ter na podlagi rezultatov hidravličnih modelov določilo razrede
poplavne nevarnosti.
Na podlagi razredov poplavne nevarnosti je možno opredeliti katera gradnja oz.
opravljanje posamezne dejavnosti je dopustna na poplavnih območjih.
Območja velike poplavne nevarnosti so opredeljena na delu stavbnih zemljišč:
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Slika 11: Karte poplavne nevarnosti v severnem delu občine (Podatki iz HH Študije za občino Škofljica, Inženiring za
vode d.o.o., 2011)

Slika 12: Karte poplavne nevarnosti v južnem delu občine (Podatki iz HH Študije za občino Škofljica, Inženiring za vode
d.o.o., 2011)

Najobsežnejša že pozidana območja, ter območja predvidena za pozidavo, ki so
poplavno ogrožena so na območju Lavrice, Škofljica, Pijave Gorice, ter naselij Dole pri
Škofljici, Lanišče, Reber in Želimlje. Poplavna ogroženost je prisotna ne obsežnem delu
občine zato posameznih območij obstoječih in predvidenih stavbnih zemljišč, ki
posegajo na poplavno ogrožena območja ne bomo naštevali.
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Za potrebe izgradnje doma starejših občanov (Zazidalni načrt VS9/10) je bila izdelana
hidrološko-hidravlična študija Škofeljščice (IZVO d.o.o. julij 2009). V okviru študije so
predlagani ukrepi, s katerimi se poplavna ogroženost območja zmanjša, gradnja doma
starejših občanov pa je s hidrološkega vidika sprejemljiva. Sistem zadrževanja sestavlja
nasip, ki omejuje območje zadrževalnika, dušilni objekt, protipoplavna zaščita območja,
ter dvig vrha brežin. Gradnja doma za starejše občane na poplavnem območju bi imela
brez nadomestnih ukrepov negativen vpliv na vodni režim. Predlagani nadomestni
ukrepi ne samo nadomeščajo izgubljene površine, temveč tudi izboljšujejo zatečeno
stanje, saj je v sedanjih razmerah na obravnavanem odseku poplavno ogroženih več
stanovanjskih in poslovnih objektov. Po izvedbi ukrepov bodo ti objekti ob pojavu 100letnih poplav varni. Zaradi manjše konice poplavnega vala se bo zmanjšala tudi
ogroženost območja dolvodno.
3.3.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
V strateškem delu OPN je kot eden izmed ključnih ciljev razvoja občine navedeno
izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno
oskrbo z vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje voda.
Z vidika trajnostno naravnanega prostorskega razvoja je namen prostorskega načrta,
da v občini poleg razvojnih možnosti za materialni, kulturni in socialni razvoj zagotavlja
predvsem varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, varstvo tal, zraka, voda in vodnih virov
pred onesnaženjem ter smotrno rabo naravnih virov.
Na področju gospodarske javne infrastrukture bo z obnovo in posodobitvijo dotrajanih
vodovodov, z zagotavljanjem kakovostne oskrbe z vodo v vseh naseljih in z zaščito
vodnih virov pred onesnaženjem pozitiven vpliv predvsem na izgube vode in kakovost
pitne vode.
Med projekti oz. dejavnostmi v občini je na strateškem nivoju predvidena širitev večjih
naselij (Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Smrjene…). Naselja z močneje izraženo
vitalnostjo, kjer je predvidena boljša opremljenost s centralnimi dejavnostmi so Lavrica,
Škofljica, Pijava Gorica, Glinek in Želimlje. Prostorske širitve za potrebe za drobno
gospodarstvo se zagotavlja na območju Škofljice ter Rebri. Vpliv izvedbe plana širitev
stanovanjskih in centralnih območij, ter zelenih površin ob upoštevanju trenutnega
stanja bo imela na stanje voda v občini predvidoma nebistven vpliv – ocena B.
Vpliv strateškega dela plana na vode je ocenjen kot pozitiven – A v segmentu
zagotavljanje pitne vode in urejanja komunalne infrastrukture, medtem ko je vpliv na
nadzemne in podzemne vode zaradi širitev ocenjen kot nebistven ob upoštevanju
veljavne zakonodaje in občinskih predpisov – B.
Izvedbeni del
Površinske vode

Naravna ohranjenost vodotokov

Na območju občine je predvidenih nekaj novih posegov v bližini priobalnih zemljišč,
vendar gre za posege na območjih, kjer so struge vodotokov že regulirane in tehnično
urejene. Ocenjujemo, da bo neposredni in trajni vpliv plana na naravno ohranjenost
vodotokov nebistven – B.
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Namenska raba prostora na priobalnih zemljiščih

Vpliv na hidromorfološko stanje voda se predvideva na območjih nove pozidave. Na
območju priobalnega zemljišča so predvidene naslednje spremembe namenske rabe v
stavbna zemljišča:
- Želimlje – pobuda 18-27a (iz K1 v IK), pobudi 28-23a, 18-50 (iz K1 v SK), 18-52c
(iz K2 v ZD),
- Škofljica – pobuda 15-49 (iz K1 v ZD), pobuda 15-36 (iz K1 v SK), pobuda 15-65 (iz
K1 v PC).
Neposreden vpliv zaradi širitev stanovanjskih, centralnih in industrijskih površin oz.
rekonstrukcij na območju že obstoječih gradenj na površinske vode je pričakovati tako
v času gradnje objektov kot v času obratovanja. V času zemeljskih in gradbenih del
lahko prihaja do regulacije površinskih vodotokov, izsuševanja vlažnih zemljišč, do
izlitja naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene mehanizacije. Ocenjujemo, da
spremembe namenske rabe v priobalnem pasu ne bodo imele bistvenega
neposrednega in trajnega vpliva na površinske vode, saj se spremembe nahajajo
predvsem na območju, kjer so struge že regulirane, ob ustreznem upoštevanju
zakonskih določil in predpisov, ocenjujemo, da se tudi kakovost površinskih voda ne bo
poslabšala – ocena B.

Komunalna infrastruktura in čiščenje odpadnih voda ter kakovost površinskih voda

Predvidena je večja poraba vode in zato tudi večja količina odpadnih vod. Z izgradnjo
kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav se bo kakovost vode predvidoma izboljšala,
kljub večjim količinam odpadne vode.
S planom je predvidena izgradnja novih čistilnih naprav in novega kanalizacijskega
omrežja. Z izgradnjo čistilnih naprav je, kljub temu, da ČN predstavljajo nove točkovne
vire onesnaženja v okolju (tako kemijsko kot biološko onesnaženje), skupno gledano
predviden pozitiven vpliv na stanje voda v občini, ki so danes obremenjene z
neprečiščenimi odplakami.
S predvidenimi širitvami naselij in razvoju gospodarskih dejavnosti na še neizkoriščenih
površinah v obrtnih conah se bodo povečale potrebe po vodi, posledično pa tudi
količina odpadnih voda, ki pa se bodo po izgradnji ČN bolj ali manj očiščene vračale v
okolje. Ocenjujemo, da se bo po izvedbi plana (izgradnji novih ČN) delež prebivalcev
priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda bistveno
povečal. Posledično bo potrebno modernizirati in dograditi kanalizacijski sistem.
Neposredni in trajni vpliv na površinske vode bo predvidoma nebistven – ocena B.
Daljinski vpliv na površinske vode izven območja OPN ni pričakovan.
Ocenjujemo tudi kumulativni vpliv na kakovost površinskih vod, saj le te že onesnažene
pridejo na območje obravnave. Ocenjujemo, da bo kumulativni vpliv nebistven–
ocena B.
Ocenjujemo neposreden, kumulativen in trajen vpliv.
Tabela 28: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na varstvo virov pitne vode
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Daljinski

Kumulativni

Sinergijski

Začasni

Trajni

Zagotovitev ustreznega
zbiranja, odvajanja in
čiščenja komunalnih
odpadnih voda

Kazalci
Naravna ohranjenost
vodotokov
(hidromorfološko
stanje)
Namenska raba
prostora na priobalnih
zemljiščih
Komunalna
infrastruktura in
čiščenje odpadnih
voda

Neposredni

Okoljski cilj
Ohranjanje in izboljšanje
fizikalno kemijskih lastnosti
vode

B

-

-

-

-

B

B

-

-

-

-

B

A

-

B

-

-

A

Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na površinske vode, ki bo neposreden,
kumulativen in trajen ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Podzemne in pitne vode

Spremembe NRP in vpliv na kakovost podzemne in pitne vode

Izvedba plana predvideva vzpostavitve novih dejavnosti na območju vodonosnikov. To
so predvsem širitve naselij in območij centralnih dejavnosti ter območje za turizem.
Neposreden vpliv na podzemne in pitne vode bodo imele padavinske, komunalne in
tehnološke odpadne vode iz naselij, stanovanjskih, gospodarskih, prometnih in drugih
površin, če odvajanje voda ni ustrezno urejeno. Vpliv na količinsko stanje podzemnih
vod pomeni raba vode, vendar s planom ni predvidenih dejavnosti, ki bi bile večji
porabnik vode niti ni obstoječih dejavnosti, ki bi prekomerno trošile z vodo. V fazi
gradnje ter med obratovanjem oz. delovanjem lahko pride do onesnaževanja voda
zaradi izpustov odpadnih voda, neurejene kanalizacije, večje prisotnosti prometa. Z
vidika potreb in razpoložljivosti pitne vode plan ne predvideva večjih širitev naselij,
območij dejavnosti ali gospodarskih con, ki bi bili lahko večji porabniki vode, zato vpliv
izvedbe plana ne bo ogrožal količino in kakovost porabljene podzemne vode v
tehnološke namene ali kot vire pitne vode. Vendar pa ocenjujemo, da bo trajni vpliv na
podzemne in pitne vode zaradi vzpostavitve novih stavbnih zemljišč nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje in dolžina vodovodnega sistema
Kot že omenjeno, je glede na sedanje stanje, pričakovana povečana raba vode zaradi
širitev stavbnih zemljišč, predvsem širitve stanovanjskih in centralnih območij, kar
lahko vpliva na količinsko stanje podzemne vode. Zaradi posledično povečanega
izpusta odpadnih voda, je ob neustreznem čiščenju le teh, možna tudi sprememba
kakovosti podzemne vode. V izvedbenem delu se poleg obstoječega vodovodnega
sistema, predvideva tudi izgradnja novega, ter rekonstrukcija dotrajanega. Predvidena
je izgradnja in dograditev kanalizacijskega omrežja, ter navezava na predvidene čistilne
naprave. Na podlagi tega ocenjujemo, da se bo dolžina kanalizacijskega in
vodovodnega sistema znatno podaljšala, posledično se bo povečal delež prebivalcev
priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
povečalo se bo število prebivalcev z ustrezno oskrbo s pitno vodo.
Ocenjujemo, da bo neposredni in trajni vpliv na podzemne in pitne vode nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
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Dejavnosti na vodovarstvenih območjih

Z vidika vodooskrbe in vpliva na vodne vire so pomembne dejavnosti, ki se odvijajo v
zaledju zajetij za pitno vodo. Na vodovarstvenih območjih državnega nivoja so s
planom predvidene naslednje večje spremembe namenske rabe:

Slika 14 (levo): Vsi posegi na območju naselja Pijava Gorica (spremembe in K1 in K2 v SS, SK, CU in ZD)
Slika 13 (desno): Lanišče – območje gradu Lisičje (sprememba iz K2 v BT in ZD)

Slika 15 (levo): Posegi v naselju Brezje (spremembe iz K1 v SS)
Slika 16 (desno): Posegi v naselju Smrjene - Kopanke (spremembe iz K1, K2 in G v SS)
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Slika 17: Posegi v naselju Gradišče nad Pijavo Gorico (spremembe iz K1, K2 in G v SS)

Slika 18: Posamezni posegi na območju Želimelj in Vrha nad Želimljami.

Na vodovarstvenih območjih s I. režimom varovanja ni predvidenih novih posegov.
Zgoraj navedene območja oz. dejavnosti, ki se bodo izvajala na teh območjih, imajo
skupaj z že obstoječim stanjem v prostoru opredeljen in ovrednoten neposreden,
kumulativen in trajen vpliv na podzemne vode in vodne vire. Sinergijskega vpliva ne
vrednotimo, ker ni pričakovanih večjih vplivov na podzemne vode in vodne vire od
vsote posameznih virov.
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov na kakovost podzemne vode in vodnih virov. Kumulativni vpliv
predstavljajo dodatne padavinske, komunalne in tehnološke odpadne vode iz
predvidenih stanovanjskih, gospodarskih prometnih in drugih površin skupaj z
obstoječo poselitvijo in dejavnostmi oz. odpadnimi vodami z obstoječih območij. Še
posebno so kumulativni vplivi pomembni na vodovarstvenih območjih. Kumulativen
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vpliv izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih virov ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Na vodovarstvenih območjih so sicer načrtovane še nekateri posegi, vendar gre v teh
primerih za usklajevanja plana z dejanskim stanjem v naravi, popravke plana ali
renaturacije, ki na poslabšanje stanja vodnih virov ne bodo vplivali.
Neposreden vpliv izvedbe plana na kakovost vode in vodne vire ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju zakonskih določil in omilitvenih ukrepov, saj večina
dejavnosti, tako novih kot obstoječih, posega na območja 3. varstvenega režima, kjer
veljajo zgolj sanitarni ukrepi. Ocenjujemo, da bodo neposredni in trajni vplivi na VVO
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov - ocena C.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na kakovost podzemne vode.
Predvidene nove dejavnosti v okviru plana ne predstavljajo trajnih virov emisij, ki bi
bistveno vplivale na kakovost podzemne vode in vodnih virov, vendar le ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.

Kumulativni

Sinergijski

Začasni

Trajni

Kazalci
Spremembe NRP in vpliv na
kakovost podzemne in pitne
vode
Delež prebivalcev priključenih
na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
Dolžina vodovodnega in
kanalizacijskega sistema
Umeščanje dejavnosti na
vodovarstvena območja

Daljinski

Okoljski cilj
Ohranjanje in
izboljšanje
fizikalno kemijskih
in mikrobioloških
lastnosti
podzemne vode in
vodnih virov

Neposredni

Tabela 29: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na kakovost podzemne vode in vodnih virov

C

-

C

-

-

C

C

-

-

-

-

C

B

-

-

-

-

C

C

-

C

-

-

C

Skupna ocena vplivov izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih
virov, ki so neposredni, trajni in kumulativni je ocenjen kot nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – C.

Poplavna območja

Občina ima izdelane karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti in karte
razredov poplavne nevarnosti. V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje

dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, št. 89/2008) je potrebno za izdelavo

prostorskih aktov pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske
nevarnosti, za pridobitev vodnega soglasja pa upoštevati vsaj določbe 5. člene te
uredbe (na območjih, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav ter na
njih poplavno območje ni določeno, se pogoji in omejitve za posege v prostor in za
izvajanje dejavnosti lahko določijo na podlagi poenostavljenih meril. Določijo se na
podlagi podatkov o globinah poplavne vode o debelini odplavljenega in odloženega
preperelega kamninskega materiala pri vrednosti pretoka vode s povratno dobo sto let
(Q100). Sprejemljivost umeščanja posegov in dejavnosti v prostor se opredeljuje na
podlagi kart razredov poplavne ogroženosti.
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Občina je Hidrološko hidravlično študijo na območju občine Škofljica, Inženiring za
vode d.d. pridobila leta 2011. Sestavni del študija so karte poplavne in z njimi
povezane erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti.
Za obstoječe objekte, ki se že nahajajo v poplavnem območju je potrebno določiti
varovalne ukrepe (ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti prebivalcev, gospodarskih
dejavnosti in kulturne dediščine na posameznem območju).
Pri vplivih plana na poplavne vode ocenjujemo neposredni, daljinski, kumulativni in
trajni vpliv. Povečanje območij poselitve bo imelo trajen vpliv na obseg utrjenih površin
z odvodnjavanjem meteornih voda v površinske vodotoke.
Obstoječe stanje zazidanih stavbnih zemljišč, ki ga s planom ni mogoče spreminjati
ohranja obstoječo rabo, na nezazidanih površinah pa je potrebna sprememba
namembnosti, ki je z vidika vpliva na poplave sprejemljiva.
Z izvedbo plana so predvidene širitve urbanih površin na poplavna območja, s čemer bi
bila ta območja izpostavljena poplavam, hkrati pa bi se zmanjšale razlivne površine
voda in bi se posledično povečala ogroženost drugih območij. Posegi na območjih
velike poplavne nevarnosti niso predvideni. Pri posegih na srednjo, manjšo in preostalo
poplavno ogroženost je mogoča gradnja in izvajanje posegov v skladu z Uredbo o

pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, št.
89/2008). Pričakovati je tako neposredne vplive v občini kot tudi daljinske vplive na

območja barja v drugih občinah.

Se pa lahko poveča čas trajanja poplav, zato ocenjujemo neposreden in daljinski
vpliv kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov – ocena C. Prostorske ureditve
načrtovane s planom so trajne narave, zato bodo tudi morebitni vplivi na vode in
poplavna območja trajni in ob omilitvenih ukrepih nebistveni – ocena C.
Za preprečevanje vseh vrst vplivov plana na poplavna območja so enako pomembni vsi
predvideni omilitveni ukrepi, zato smo neposredne, daljinske, kumulativne in trajne
vplive ocenili kot nebistvene ob izvedbi omilitvenih ukrepov - C.

Daljinski

Kumulativni

Sinergijski

Začasni

Trajni

Zmanjšanje poplavne
in erozijske
ogroženosti urbanih
površin in
infrastrukture

Neposredni

Tabela 30: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na poplavne vode
Okoljski cilj
Kazalci

Namenska raba na poplavnih območjih

C

C

C

-

-

C

Povečanje obsega urbanih površin prispevnih površin padavinskih voda in
spremljanje časa trajanja poplav;

C

C

C

-

-

C

Skupna ocena vplivov izvedbe plana na poplavne vode, ki so neposredni,
daljinski, kumulatvini in trajni je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – C.
3.3.4. Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi se predvidijo za preprečevanje negativnih vplivov izvedbe plana na
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podzemne vode in vire pitne vode, ter za preprečevanje poplavne ogroženosti. Občina
Škofljica izdela operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda. V operativnem programu se načrtuje gradnjo kanalizacijskih
sistemov in ČN s prioriteto na podlagi ocene ogroženosti virov pitne vode. Ob
zagotavljanju ciljev za priključitev na kanalizacijsko omrežje vseh objektov na območju
občine do leta 2017, se ta na vodovarstvenih območjih izvede do leta 2015. Kjer
kanalizacija ni predvidena se predvidi in izvede ustrezna tehnološka rešitev (MČN,
nepropustna dvoprekatna greznica z odvozom na predelavo na centralno čistilno
napravo). Gradnja objektov je dopustna le ob pogoju opremljenosti zemljišča s
kanalizacijo oz. rešitvijo skladu z operativnim programom. Za vse obstoječe objekte na
I. vodovarstvenem pasu se izvede sanacija kanalizacije oz. greznic in zagotovi reden
odvoz odplak. Na I. vodovarstvenem območju z izjemo kmetijstva se ne dopusti
gospodarskih dejavnosti, na II. vodovarstvenem območju se izvajanje dejavnosti
dopusti v skladu s predpisi. Izgradnja kanalizacijskega sistema bo pozitivno vplivala na
okolje in prispevala k izboljšanju stanja.
Zaradi varovanja virov pitne vode je način kmetovanja treba prilagoditi režimom na
vodovarstvenih območjih. Dosledno je treba upoštevati časovna obdobja, v katerih je
gnojenje z določenim gnojilom prepovedano. Gnojenje je treba omejiti v skladu z dobro
kmetijsko prakso, ki mora upoštevati okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib
zemljišč, klima, padavine oziroma namakanje, raba tal in kolobar, predvidene potrebe
kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, mineralizacije in vnosa z gnojili. V
skladu z režimi na vodovarstvenih območjih je treba urediti odvajanje komunalnih vod
in onesnaženih vod iz kmetijskih gospodarstev (gnojne jame, gnojišča itd).
Za zagotavljanje varstva pred poplavami se pri pripravi plana z določitvijo namenske
rabe prostora in prostorskimi izvedbenimi pogoji omeji rabo in dejavnosti na dopustne
posege in dejavnosti, v primerih zazidanih stavbnih zemljišč na poplavnih območjih se
predvidi protipoplavne ukrepe za preprečevanje poplavne ogroženosti.
Na območjih poplavne nevarnosti se pri določanju namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev glede dopustnosti gradnje stavb in gradbeno inženirskih
objektov upoštevajo pogoji in omejitve iz priloge 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v poplavne in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja, Ur. l. RS, št. 89/2008, glede dopustnih dejavnosti pa pogoje in omejitve iz
priloge 2 iste uredbe. Za posege v prostor na teh območjih je predhodno potrebno
izdelati hidrološko-hidravlično študijo s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, na nivo, da je poseg nebistven oz. sprejemljiv. Za posege na teh območjih
se upoštevajo pogoji iz vodnega soglasja, ki ga je potrebno k posegu pridobiti.

3.3.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji
Sanacija območij razpršene gradnje, širitve naselij neposredno ob obstoječih naseljih in
zgostitve poselitve znotraj naselij omogočajo primernejšo komunalno ureditev, ki bo
zmanjšala onesnaženost tako podzemnih kot nadzemnih voda. Posegi neposredno ob
vodotokih so problematični tako iz vidika urejanja vodotoka kot iz vidika poplavne
ogroženosti. Za vse take spremembe je predhodno potrebno izdelati hidrološkohidravlično študijo, ki bo podala možnosti ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti
ljudi in premoženja na teh območjih.
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Ob ustreznem odvajanju komunalnih, odpadnih ter padavinskih voda skladno s
predpisanimi roki in ukrepi za izgradnjo komunalnega omrežja v naseljih, kjer tega še
ni, priklopom na čistilne naprave ter nadzoru nad iztoki iz individualnih objektov za
čiščenje vode. Ocenjujemo da je prostorski načrt skladen z okoljskimi cilji.
3.3.6. Predvideni načini spremljanja stanja
V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja in nosilci monitoringa. Iz spremljanja
predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje okolja na območju občine izboljšuje ali
slabša in ali se uresničujejo opredeljeni cilji. Podatki so na volji iz monitoringov, ki jih
izvaja država in opravljanja dejavnosti, ki jih vršijo javne gospodarske službe in občina.
Vse podatke naj občina zbira in predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
Tabela 31: Kazalci spremljanja z nosilci
Kazalci
- Naravna ohranjenost vodotokov (hidromorfološko stanje)
- Namenska raba prostora predvsem na priobalnih zemljiščih
- Delež prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden v operativnem
programu odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda (kanalizacija, čistilne naprave, individualni sistemi
čiščenja)
- Dolžina kanalizacijskega sistema
- Kakovost podzemne vode (fizikalno kemijski parametri
onesnaženja)
- Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje
- Dolžina vodovodnega sistema
- Umeščanje dejavnosti na vodovarstvena območja
- Namenska raba na poplavnih območjih

Nosilec monitoringa
ARSO
Občina
Občina, Javno podjetje Vodovod-Kanailzacija

Občina, Javno podjetje Vodovod-Kanailzacija
ARSO/MOP
Občina, Javno podjetje Vodovod-Kanailzacija
Občina, Javno podjetje Vodovod-Kanailzacija
Občina
Občina, ARSO

3.4. Obremenitev s hrupom
3.4.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
Predpisi Republike Slovenije:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS,, št. 41/04, 17/2006, 20/2006,
28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US:
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012),Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/
(Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09 80/2010-ZUPUDPP (106/2010
popr.), 43/2011),
- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl.US: U-I-224/0015, 110/02-ZGO-1, 131/04 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/05, 33/06-UPB1, 33/06
Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10),
- Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih
enotnih kazalnikih (Ur. l. RS, št. 107/04, 119/07) (ne velja vec),
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 141/04),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 45/02, 105/08),
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/99, 10/12),
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št.
106/02, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05,
55/08),
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-

Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po
momembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012 -2017 (1), (Vlada RS, 12.1.2012).

Mednarodne konvencije, predpisi Evropske unije in resolucije:
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur.
l. RS, št. 2/06).
3.4.1.1.

Okoljski cilji plana

Okoljski cilja plana za segment hrup so:
- zmanjšanje hrupa zaradi prometa,
- zmanjšanje hrupa iz ostalih virov (industrijski obrati, delovna mehanizacija).
- smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na območje stopnje varstva pred
hrupom.
Cilji Tematske strategije na področju urbanega okolja so:
- Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so stalno izpostavljeni prekomernemu hrupu
za 20% do leta 2020 glede na izhodiščno leto 2000,
- Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni prevelikemu hrupu
ua 50% do leta 2025 glede na izhodiščno leto 2000.
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 so:
- znižanje sedanje ravni okoljskega hrupa oz. preprečevanje pojavljanje novih
virov hrupa.
Ocenjujemo, da so okoljski cilji plana za segment hrupa skladni z zgoraj navedeno
strategijo in resolucijo.
Tabela 32: Okoljski cilji plana za področje hrupa s kazalci
Okoljski cilji plana
Zmanjšanje hrupa zaradi prometa
Zmanjšanje hrupa iz ostalih virov
Smiselno umeščanje novih posegov in ureditev v prostor

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
PDLP; števno mesto Škofljica in Želimlje
Obremenitev s hrupom – obstoječi in predvideni viri hrupa
v odnosu oddaljenosti do bivalnih objektov
Število preobremenjenih prebivalcev s hrupom
Ohranjanje mirnih območij v urbanem okolju in na
prostem
Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja
Število potniškega železniškega prometa

3.4.1.2.
Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci:
- obremenitev s hrupom, število preobreobremenjenih prebivalcev s hrupom
- ohranijanje mirnih območij v urbanem okolju in na prostem
- dolžina odsekov državnih cest skozi naselja,
- PDLP; števno mesto Škofljica in Želimlje,
- število potniškega železniškega prometa.
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3.4.1.3.
Merila vrednotenja vplivov na okolje
Primarni kazalec za okoljski cilj zmanjšanje hrupa oz. obremenjenosti s hrupom je
podatek o s hrupom prekomerno obremenjenih objektov in prebivalcev glede na
zakonsko dopustne vrednosti obremenjenosti s hrupom za posamezno območje.
Primeren kazalec je tudi podatek o predvidenih virih hrupa, število prekoračitev mejne
dnevne in mejne nočne ravni skladno s conacijo ter dolžina odsekov državnih cest skozi
naselja.
Za izdelavo lestvice vrednotenja vplivov na okoljski cilj smo uporabili zakonsko
predpisane mejne vrednosti za obremenitev s hrupom (vir: Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/2010), ki predvideva
štiri območja oz. stopnje varovanja pred hrupom, kjer se za vsako območje določa
dopustne posege v prostor. Uredba na ta način določa različne dopustne ravni hrupa v
okolje glede na rabo območij. Za hrup obstajajo objektivne meritve in računski modeli
s pomočjo katerih določamo ravni hrupa:
Tabela 33:Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom
Območje varstva pred hrupom
Lnoč (dBA)
Ldvn (dBA)
IV. območje
65
75
III. območje
50
60
II. območje
45
55
I. območje
40
50
Tabela 34: Kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč
Območje varstva pred hrupom
Lnoč (dBA)
IV. območje
80
III. območje
59
II. območje
53
I. območje
47

in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom
Ldvn (dBA)
80
69
63
57

Tabela 35: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč , Lvečer in Ldvn , ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, ki ni večje
letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče
Območje varstva pred hrupom
Ldan (dBA)
Lvečer (dBA) Lnoč (dBA)
Ldvn (dBA)
IV. območje
73
68
63
73
III. območje
58
53
48
58
II. območje
52
47
42
52
I. območje
47
42
37
47
Tabela 36: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan,
obratovanje večjega letališča
Območje varstva pred hrupom
Ldan (dBA)
IV. območje
70
III. območje
65
II. območje
60
I. območje
55

Lnoč , Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in
Lvečer (dBA)
65
60
55
50

Lnoč (dBA)
60
55
50
45

Ldvn (dBA)
70
65
60
55

Če je hrup posledica uporabe več cest ali železniških prog ali ceste ali več cest in
železniške proge, je celotna obremenitev okolja zaradi hrupa čezmerna, če vrednost
kazalca hrupa Lnoč in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja na posameznem območju
varstva pred hrupom presega kritično vrednost za trajno obremenjevanje okolja s
hrupom, določeno v zgornji tabeli.
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08,
109/09) določa, da mora biti na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom
območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo
1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. stopnjo varstva pred
hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred
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hrupom, je sicer lahko tudi manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa
ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na II. območju varstva pred
hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
Tabela 37:Mejne ravni hrupa v za hrup občutljivih bivalnih prostorih po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št.
14/99):
Vrsta prostora
Dnevni čas
Nočni čas
Bivalni prostori v stanovanju
40
35
Tabela 38: Okoljski cilji in uporabljeni kazalci pri obravnavi segmenta hrup
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in ocenjevanja
Zmanjšanje hrupa zaradi
- Uredba o mejnih vrednostih
Kazalci:
prometa
kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS,
Obremenitev s hrupom – obstoječi in
št. 105/05, 34/08, 109/09)
predvideni viri hrupa v odnosu do
Zmanjšanje hrupa iz
- Uredba o ocenjevanju hrupa in
bivalnih objektov
ostalih virov
urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS,
Obremenitev s hrupom –število
št. 121/04, 119/07)
preobremenjenih prebivalcev s hrupom
Smiselno umeščanje novih
- Pravilnik o prvih meritvah in
Ohranjanje mirnih območij v urbanem
posegov in ureditev v
obratovalnem monitoringu hrupa za
okolju in na prostem
prostor
vire hrupa
Dolžina odsekov državnih cest skozi
- pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l.
naselja
RS, št. 70/96, 45/02, 105/08)
PDLP; števno mesto Škofljica in Želimlje
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. Število potniškega železniškega
RS, št. 14/99, 10/12)
prometa
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki
se uporabljajo na prostem (Ur. l.
Vir podatkov: Veljaven in predviden občinski
RS, št. 106/02, 50/2005, 49/2006,
plan. Podatki o hrupu iz obstoječih okoljskih
17/2011-ZTZPUS-1)
poročil za območja glavnih virov hrupa.
- Operativni program varstva pred
podatki PDLP (DRSC)
hrupom, ki ga povzroča promet po
pomembnih železniških progah in
Vrednotenje: Primerjava števila
pomembnih cestah prve faze zunaj
preobremenjenih objektov in prebivalcev
območja MOL za obdobje 2012 –
trenutno in v primeru izvedbe plane glede na
2017 (1)
mejne vrednosti ravni hrupa za posamezno
območje. Primerjava izmerjenih vrednosti
hrupa na izbranih točkah v občini z mejnimi
vrednostmi, ki so določene za obravnavano
območje.
Tabela 39: Merila vrednotenja za segment hrupa
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

Načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo vplivali na obstoječo raven hrupa.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo zmanjšanje obstoječe obremenjenosti s
hrupom. Število preobremenjenih prebivalcev s hrupom se bo z izvedbo plana
zmanjšalo oziroma bo ostalo enako. S planom se povečajo oziroma ohranjajo
mirna območja v urbanem okolju in na prostem. Obstoječi in predvideni viri hrupa
so od naselja oz. bivalnih objektov oddaljeni več kot 1000 m in ne presegajo
mejnih vrednosti hrupa v varovanjih prostorih. Dolžina odsekov državnih cest skozi
naselja se bo bistveno zmanjšala, zmanjšalo se bo tudi število prometa na števnih
mestih. Število železniškega prometa se bo zmanjšalo.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo bistveno vplivali na obstoječo raven
hrupa v okolju. Število preobremenjenih prebivalcev s hrupom se z izvedbo plana
ne bo bistveno povečalo. S planom se mirna območja v urbanem okolju in na
prostem ne bodo bistveno zmanjšala. Obstoječi in predvideni viri hrupa so od
naselja oz. bivalnih objektov sicer oddaljeni manj kot 1000 m vendar zaradi
konfiguracije terena ali izvedenih protihrupnih ukrepov ne presegajo mejnih
vrednosti hrupa v varovanih prostorih. Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja
se ne bo bistveno spremenila, števil prometa na števnih mestih se predvidoma ne
bo bistveno spremenilo. Število potniškega železniškega prometa se ne bo
spremenilo.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ne bodo
bistveno vplivali na obstoječo raven hrupa v okolju. Število preobremenjenih
prebivalcev s hrupom se z izvedbo plana ne bo bistveno povečalo. S planom se
mirna območja v urbanem okolju in na prostem ne bodo bistveno zmanjšala zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov. Obstoječi in predvideni viri hrupa so od naselja oz.
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D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

bivalnih objektov sicer oddaljeni manj kot 1000 m vendar zaradi konfiguracije
terena ali izvedenih protihrupnih ukrepov ne presegajo mejnih vrednosti hrupa v
varovanih prostorih. Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja se ne bo bistveno
spremenila, števil prometa na števnih mestih se predvidoma ne bo bistveno
spremenilo. Število potniškega železniškega prometa se bo nekoliko povečalo.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo bistveno zvišali raven hrupa v okolju.
Število preobremenjenih prebivalcev s hrupom se bo z izvedbo plana bistveno
povečalo. S planom se bodo mirna območja v urbanem okolju in na prostem
bistveno zmanjšala kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Obstoječi in predvideni viri
hrupa so od naselja oz. bivalnih objektov oddaljeni manj kot 100 m in tudi z
omilitvenimi ukrepi ni mogoče nivo hrupa zmanjšati pod mejno vrednost. Dolžina
odsekov državnih cest skozi naselja se zelo poveča in prav tako se poveča število
prometa na števnih mestih. Število potniškega železniškega prometa se bo
povečalo.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo močno zvišali raven hrupa v okolju.
Izvedba plana bo na uničujoče vplivala na število preobremenjenih prebivalcev s
hrupom in na ohranjanje mirnih območij v urbanem okolju in na prostem.
Obstoječi in predvideni viri hrupa so prepleteni s stanovanjskimi stavbami in nivo
hrupa ni možno zmanjšati pod mejne vrednosti. Dolžine odsekov državnih cest
skozi naselja se močno povečajo, prav tako se močno poveča tudi število prometa
na števnih mestih, predvsem težkega tovornega prometa. Število potniškega
železniškega prometa se bo močno povečalo.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.

3.4.2. Stanje okolja
Splošne značilnosti hrupa
Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča. Raven hrupa na nekem območju je
neposredno odvisna od gostote prebivalstva, zato hrup v urbanih okoljih v splošnem
presega hrup v ruralnem okolju, saj število prebivalstva v urbanem okolju narašča
približno dvakrat hitreje kot v neurbanem okolju. Ocenjuje se, da hrup narašča
sorazmerno z naraščajočo urbanizacijo in hitreje od rasti populacije, saj število virov
hrupa narašča hitreje, kot narašča število prebivalstva.
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05 in 34/08,
109/09) podaja mejne dnevne in nočne ravni ter kritične dnevne in nočne ravni hrupa
za posamezna območja varstva pred hrupom. Podaja tudi mejne vrednosti kazalcev
hrupa, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega
letališča in tudi mejne vrednosti konične ravni hrupa, ki jo povzroča obratovanje
letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata. V njej
so opredeljene tudi stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so
določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa.
Opredelitev območij varstva pred hrupom
Stopnje varstva pred hrupom (4. člen Uredbe)
Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja hrupom, ki so določene za posamezne
površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva
pred hrupom:
I. območje varstva pred hrupom
a) I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju (zavarovana
območja po Zakonu o ohranjanju narave-ZON) na prostem, ki potrebujejo povečano
varstvo
pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih:
- na območju prometne infrastrukture,
- na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
- na območju za potrebe in izvajanje nalog policije in

105

-

na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II. območje varstva pred hrupom
b) II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe
prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja
hrupa:
na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici
bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne
namene in površine počitniških hiš,
na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem.
III. območje varstva pred hrupom
c) III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe
prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja
hrupa:
na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga
območja centralnih dejavnosti,
na območju zelenih površin: za vse površine,
na posebnem območju: športni centri,
na površinah razpršene poselitve,
na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in
površin na mirnem območju na prostem.
IV. območje varstva pred hrupom
d) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske
rabe
prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
- na posebnem območju: površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna
središča, sejmišča in zabaviščne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno
strelišče), in površine drugih podobnih območij,
- na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
- na območju prometne infrastrukture: vse površine,
- na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
- na območju energetske infrastrukture vse: površine,
- na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
- na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
- na območju vodnih zemljišč: vse površine vodne infrastrukture,
- na območju mineralnih surovin: vse površine, namenjene izkoriščanju mineralnih
surovin,
- na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na
prostem,
- na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in
vse površine gozda kot zemljišča, razen na mirnem območju (zavarovana območja
po ZON-u) na prostem,
- na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja
nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in
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-

na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine,
če ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju
nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Preobremenjenost prebivalcev s hrupom

Občina Škofljica nima izdelanega katastra virov hrupa. Vendar se pri izdelavi plana in
okoljskega poročila izdela upošteva Operativni program varstva pred hrupom, ki ga
povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze
zunaj območja MOL za obdobje 2012 – 2017 (1), Vlada RS, 12.2. 2012 (vir: spletna
stran Vlade RS).

Slika 19a: MOL karta hrupa – pomembne ceste (vir: ARSO)
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Slika 19b: MOL karta hrupa – železniške proge (vir: ARSO)

Slika 19c: Karta hrupa – pomembne ceste (vir: ARSO)

Mirna območja v urbanem okolju in na prostem

Občina s planom oziroma z drugim dokumentom nima posebej določenih mirnih
območij v urbanem okolju in na prostem. Se pa v občini nahajajo urbana okolja za
katera je smiselno in potrebno zagotavljati višjo stopnjo varstva pred hrupom,
(območja ustanov za vzgojno varstvene zavode). V občini deluje osnovna Šola Škofljica
in vrtec na Lavrici s podružnicama na Škofljici od katerih se v mirnem območju v
urbanem okolju (II. stopnja VPH) nahaja le ena podružnica vrtca. Na Škofljici deluje še
enota VDC Zavoda Dolfke Boštjančič. V naselju Želimlje deluje Gimnazija Želimlje z
Dijaškim domom Janeza Boska. Ustanove, ki delujejo na območjih kjer še ni določeno
mirno območje v urbanem okolju se nahajajo na celotni EUP z oznako ŠK08.js, ŠK43.js;
ŠK24.js in ŽE23.js ter na delu EUP z oznako LA28.pin. Občina z veljavnim planom nima
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posebej določenih mirnih območij v naravi. Naravni prostor občine pa ima izjemne
kakovosti, ki prebivalcem v bližnjih naseljih omogočajo pogoje za sprehode in
rekreacijo v zdravem naravnem okolju. Posebno vrednost, poleg z okoljskega vidika
imajo tudi za socialno okolje zavarovana območja narave, med njimi zlasti območja
naravnih vrednot.
Predvidevamo, da so najpomembnejši viri hrupa v občini promet (cestni in železniški)
ter industrijski obrati, kamor prištevamo tudi kamnolome.

Promet – PDLP in dolžina odsekov državnih cest skozi naselja

Gostota poselitve posledično vpliva na obremenitev okolja s hrupom. Hrup cestnega
prometa je najbolj odvisen od gostote prometa, deleža težkih vozil in hitrosti vožnje,
pomembni dejavniki pa so tudi kakovost vozišča, bližina križišč in nagib ceste. Slednji
na količino hrupa vplivajo manj. Na novejših cestnih odsekih in načrtovanih
prometnicah investitorji izvajajo protihrupne ukrepe, tako da na teh mestih načeloma
ni preseganja hrupa. V občini Škofljica je stopnja obremenjenosti s hrupom cestnega
prometa povečana ob najprometnejših cestnih povezavah, Ljubljana – Kočevje, ter
Škofljica – Šmarje-Sap. Ostali obstoječi viri hrupa v občini Škofljica so: poslovna cone
Škofljica, kamnolom Pleše ter železniška proga Ljubljana-Novo mesto.
Za državne ceste so na voljo naslednji podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu
(vir: direkcija RS za ceste – promet 2011 - www.dc.gov.si/si/promet, Prometne
obremenitve 2011):
- Cesta G2 Ljubljana (Rudnik) - Škofljica – 2011 (števno mesto Škofljica): vsa vozila
18.536 (osebna vozila 16.280),
- Cesta G2 Škofljica - Rašica – 2011 (Števno mesto Želimlje): vsa vozila 8292
(osebna vozila 7.297),
- Cesta G2 Škofljica – Šmarje-Sap– 2011 (Števno mesto Škofljica 2): vsa vozila 4125
(osebna vozila 3.572).
Prometno najbolj obremenjena je cesta Ljubljana – Kočevje, ki spada med prometno
najbolj obremenjene regionalne ceste v Sloveniji. Ob tej cesti se nahaja strnjena
pozidava, tudi stanovanjska.
Preko območja občine poteka odsek južne avtocestne obvoznica Ljubljana, odsek
Kozarje – Malence, ter obstoječa avtocesta A2, odsek Malence – Šmarje-Sap. V skladu
s 47. členom Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97, 18/2002, 50/2002 Odl.US: UI-224/00-15, 110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009,
109/2009, 109/2010-ZCes-1) se državnim cestam določi varovalni pas, ki meri 40m od
roba cestnega sveta.
V varovalnem pasu je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki so potencialno hrupne,
objekti v katerih see te izvajajo pa lahko delujejo kot protihrupna zaščita (parkirišča,
stavbe storitvenih, servisnih in obrtnih dejavnosti … IPD.).

Število potniškega železniškega prometa

Vir hrupa predstavlja tudi železnica Ljubljana – Zagreb, ki poteka vzporedno z
regionalno cesto skozi Lavrico in Škofljico. Ocenjujemo, da je hrup, ki ga povzroča
železniški promet, obremenjujoč le za neposredno okolico. Hrup železnice je tudi
subjektivno sprejemljivejši od hrupa cest, saj je manj pogost in kratkotrajen. Na
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podlagi voznega reda Slovenskih železnic ocenjujemo, da so obremenitve železniškega
odseka preko občine Škofljica cca. 40 potniških vlakov dnevno. Za promet tovornih
vlakov nimamo podatka.

Obstoječi viri hrupa v odnosu oddaljenosti do bivalnih objektov

Drugi viri hrupa so moteči samo lokalno. Vpliv proizvodnih dejavnosti na
obremenjenost s hrupom je praviloma lokalno omejen in se rešuje v okviru
obratovalnega monitoringa hrupa za posamezne zavezance, zato posamezni
povzročitelji hrupa občini ne sporočajo podatkov o stopnji hrupa, ki ga s svojo
dejavnostjo povzročajo.
Pomemben vir hrupa predstavljajo tudi kamnolomi. V občini ni izkazanih potreb po
širjenju k amnolomov. Edini aktivni kamnolom je kamnolom Pleše, v površini 3,85ha, ki
je umeščen na meji z občino Grosuplje izven območja poselitve. Kamnolom Orle je
opuščen in ne predstavlja vira hrupa.
Na območju občine je potrebno izpostaviti še nekatere vire hrupa, ki so umeščeni v
odprti prostor, kot so motokros proga ter obrtna cona Reber.
Predvedeni manjši oziroma lokalni viri hrupa so lahko tudi gradbišča, uporaba raznih
strojev in naprav, javne prireditve, parkirišča, zvoniki, športna igrišča ter kmetijska in
gozdarska dejavnost. Prav tako so lahko to tudi gostinski lokali in javne prireditve. Zato
je potrebno obratovanje gostinskih lokalov urediti prostorsko in časovno tako, da to ne
bo moteče za prebivalce ter urediti transparenten sistem sprejemanja pritožb občanov
tako, da bodo pritožbe pri načrtovanju aktivnosti upoštevane v dobro vseh udeležencev
(prirediteljev, obiskovalcev in stanovalcev).
3.4.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
Z okoljskim ciljem se želi dosegati kakovostne bivalne in življenjske pogoje v občini.
Strateški cilj OPN je ustvariti prostorske pogoje za napredek in razvoj občine, ki ne sme
bremeniti kakovosti življenja. Enote urejanja prostora so v prostor umeščene tako, da
bo mogoče ustrezno in logično v realnem prostoru določevati območja varstva pred
hrupom. Izvedba OPN bo omogočala koncentracijo hrupnih dejavnosti v gospodarskih
conah.
Preko območja občine Škofljica poteka trasa 3. razvojne osi, za kar se pripravlja
državni prostorski načrt. Načrtovana cesta bo izboljšala prometno dostopnost Škofljice
in njeno navezavo na avtocesto. Temeljna vloga te ceste pa je razbremenitev
obstoječe regionalne ceste Ljubljana – Kočevje s čimer se bo vir hrupnih obremenitev v
območju strnjene pozidave zmanjšal. Z razvojem železniškega potniškega prometa
ocenjujemo, da se bo število potniškega železniškega prometa povečalo, vendar se z
uvedbo modernejše tehnologije (modernejši vlaki) nivo hrupa predvidoma ne bo
povečal. Z vidika obremenjenosti okolja s hrupom je pomembno tudi vlaganje v
nadaljnji razvoj občinskih cest, ki se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo,
zlasti prometno najbolj kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja.
Na celotnem območju občine se z dolgoročno predvidenimi prostorskimi ureditvami
obremenitve s hrupom ne bodo bistveno povečale, zato ocenjujemo, da bo vpliv
strateškega dela plana na varnost pred hrupom nebistven – ocena B.
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Izvedbeni del

Število preobremenjenih prebivalcev s hrupom

Pri pripravi plana števila preobremenjenih prebivalcev s hrupom na območju občine še
ni bilo mogoče ugotoviti, saj občina še nima izdelane karte hrupa za območja poselitve
zlasti za obremenjenost z vidika hrupa pomembnih cest, železniških prog in industrije.
Vendar pa se s planom ne načrtuje novih pomembnih cest, železniških prog in območij
za industrijo, prav tako se v njihovi bližini ne načrtuje novih stanovanjskih sosesk in
dejavnosti, ki bi zahtevale posebno varstvo pred hrupom. Sicer je mogoče pričakovati
priselitve oziroma povečanje števila prebivalcev na območjih še nezasedenih stanovanj
in nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč. Vendar je teh možnosti ob obstoječih
pomembnih cestah - na odsekih G2 Ljubljana (Rudnik) – Škofljica, G2 Škofljica – Rašica
in G2 Škofljica – Šmarje-Sap, ob železniški progi (Ljubljana – Grosuplje) ter ob
obstoječih območjih industrije (GC Škofljica in GC Reber) zelo malo. Območja ob
navedenih virih hrupa so v pretežni meri namenjena dejavnostim (centralne
dejavnosti). Povsod kjer je to mogoče se med cesto s pomemembno obremenitvijo s
hropom ozirma med železniško progo in poselitvijo zagotavlja zelene površine. Potrebni
so omilitveni ukrepi. Ocenjujemo, da bo neposreden, kumulativen in trajen vpliv
izvedbe plana na število preobremenjenih prebivalcev s hrupom nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov. – ocena C.

Ohranjanje mirnih območij v urbanem okolju in na prostem

S planom se določijo mirna območja v urbanem okolju (II. stopnja VPH) na območjih,
kjer se nahajajo vzgojno izobraževalne ustanove in sicer na območjih EUP z oznako
ŠK08.js, ŠK24.js, ŠK43.js, ŽE23.js in na EUP z oznako LA28.pin.
Najbolj urbanizirani naselji v občini sta Lavrica in Škofljica, sledijo pa jima naselja
Pijava Gorica, Smrjene in Gradišče. Navedena naselja v katerih se nahaja pretežni del
površin namenjenih izključno bivanju, imajo dobre možnosti za rekreacijo prebivalstva
v naravnem okolju v svojem zaledu. Posebej privlačna območja za sprehode v naravi
so zavarovana območja narave (Krajinski park Ljubljansko barje, območja Nature 2000
in naravne vrednote). S planom se določajo potencialna mirna območja v naravi
(predlog za I. stopnjo VPH) in sicer v bližini naselij Lavrica (območje Babne Gorice),
Škofljica in Pijava Gorica (območje Jelšje) ter Smrjene in Gradišče (območje Močila –
močvirna dolina). Ocenjujemo, da bo neposreden in trajen vpliv plana na ohranjanje
mirnih območij v urbanem okolju in na prostem pozitiven – A.

Obstoječi in predvideni viri hrupa v odnosu oddaljenosti od bivalnih objektov

Najpomembnejši vir hrupa v občini Škofljica bo tudi po izvedbi OPN še naprej
predstavljal promet, posamezni industrijski obrati ter kamnolom. Obstoječ kamnolom
Pleše je edini aktivni kamnolom v občini, ki se ohranja v obstoječem obsegu. Gre torej
za že obstoječ vir hrupa. Hrup pri pridobivanju mineralnih surovin je lokalno omejen
zgolj na okolico kamnoloma, medtem ko je hrup zaradi transporta prisoten ob vseh
dostopnih poteh, po katerih poteka transport. Območje kamnoloma se nahaja med
naseljema Reber pri Škofljici in Pleše. Od Rebri je oddaljen približno 500m, od Pleš pa
le nekje 320m, vendar pa se naselje Pleše nahaja na pobočju nad kamnolomom in je
med njima tudi večja višinska razlika. V oddaljenosti 150m se nahajajo še posamezni
stanovanjski objekti. Območje je vizualno dokaj zaprto in nima večjega vpliva na obe
naselji. Transport surovin poteka po lokalni cesti mimo naselbinskega jedra Reber pri
Škofljici. Z nadaljevanjem aktivnosti kamnoloma predvidoma ne bo prišlo do povečanja
prometa in s tem povečanja ravni hrupa. Kljub vsemu je potrebno pri izvedbi plana
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predvideti ustrezne protihrupne bariere proti bližjim stanovanjskim stavbam.
V občini sta dve obstoječi gospodarski coni, poslovno obrtna cona Škofljica ter obrtna
cona Reber pri Škofljici. Poslovna cona na Škofljici se ohranja v obstoječih mejah in se
ureja z veljavnim Občinskim lokacijskim načrtom (Ur.l. RS Ur.l. RS, št. 99/02).
Opredeljena namenska raba območja je IG, predvideno pa je umeščanje obrtnih in
storitvenih dejavnosti. Obrtna cona Reber pri Škofljici se iz 17,45 ha v obstoječem
prostorskem načrtu zmanjša na 8,75 ha. Del območja se ureja z OPPN (OPPN 13-1).
Območje cone je pretežno še neizkoriščeno, predvidena je umestitev komunalnega
centra. Nova območja gospodarskih con v občini niso predvidena. V občini ni obstoječih
ali predvidenih površin za industrijo (IP).
Posebno pozornost bo potrebno posvetiti konfliktnim območjem na stiku industrijskih
con in stanovanjskih območij, saj hrup industrijskih dejavnosti lahko preseže mejne
vrednosti, ki so določene na območju stanovanj, kjer velja II. stopnja varstva pred
hrupom, medtem ko v območju industrijskih in gospodarskih con velja IV. stopnja
varstva pred hrupom. Na spodnjih grafiki je prikazano območja konfliktov območji, kjer
velja IV. stopnja varstva pred hrupom (IG) in območji, kjer velja II. stopnja varstva
pred hrupom (SS). V tem območju gre za obstoječe stanje v prostoru (med Šk19.hm in
Šk18.pin).

Slika 20a: Območje poslovno obrtne cone Škofljica.

Na spodnji sliki je prikazano območje, kjer je do sedaj glede na namensko rabo
obstajal konflikt, ki je presežen z opredelitvijo nove namenske rabe (ZD).
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Slika 20b: Območje obrtne cone Reber.

V 40m varovalnem pasu ob avtocesti se nahajajo naslednja območja že obstoječih
stavbnih zemljišč: Re01.vo, Re08.od, Re02.ppn, Re06.ppn, La 52.vo, La57.vo,
La65.odi, La66.od. V varovalnem pasu niso predvidena nova območja stavbnih zemljišč
namenjena bivanju. Na teh območjih prihaja do stika območij s III. in IV. stopnjo
varstva pred hrupom, oz. do stika dveh območij z enako stopnjo varstva pred hrupom.

Slika 21: Prikaz območij obstoječih stavbnih zemljišč v območju 40m varovalnega pasu avtoceste.

Potrebno je obravnavati tudi nove posege, ki sami ne bodo povzročali pomembnih
novih emisij hrupa, vendar pa se umeščajo neposredno ob obstoječe vire hrupa, zaradi
česar bi lahko na teh območjih prišlo do prekomerne obremenitve s hrupom. Zaradi
tega je potrebno na območjih novih posegov, ki se jih umešča ob obstoječe vire hrupa,
predhodno zagotoviti, da ne bodo presežene mejne ravni hrupa. Na ta način se
zagotovi, da se ne bo povečalo število prebivalcev, ki so izpostavljeni prekomerni
obremenitvi s hrupom.
Glede na zgoraj naštete vplive plana in obstoječe stanje na obremenjenost s hrupom v
občini ocenjujemo, da se število prebivalcev, ki so izpostavljeni prekomerni obremenitvi
s hrupom, predvidoma ne bo bistveno spremenilo oz. se bo nekoliko zmanjšalo zaradi
protihrupnih barier in sanacij posameznih problematičnih cestnih odsekov.
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Z izvedbo plana se bo obremenjenost s hrupom mestoma povečala mestoma pa
zmanjšala. Z ustrezno prostorsko razmestitvijo in izvedbo ustreznih protihrupnih
ukrepov na kritičnih območjih mejne vrednosti obremenjenosti s hrupom ne bodo
presežene. Trajen vpliv izvedbe plana na hrup ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju zakonskih določil in usmeritev iz akta – B. Obremenitev stanovanjskih
objektov oz. varovanih prostorov glede na hrupne dejavnosti v prostoru, ki se nahajajo
v neposredni bližini teh objektov ocenjujemo kot nebistveno ob izvedbi omilitvenih
ukrepov – C. V primeru neizvedbe teh ukrepov na konfliktnih območjih ocenjujemo, da
je vpliv bistven – D.

PDLP in dolžina odsekov državnih cest skozi naselja

Ob glavno prometnico G2 so na območju Škofljice, Lavrice, Glinka, Gumnišča, Pijave
Gorice ter Vrha nad Želimljami umeščena posamezna območja obstoječih stanovanjskih
površin (SS). Širitve stanovanjski površin neposredno ob regionalni cesti niso
predvidene, opredeljene so le posamezne nove stanovanjske površine, kjer gre za
uskladitev z dejanskim stanjem. Prav tako niso predvidene širitve stanovanjskih površin
ob železniški progi.
Z izvedbo plana se ocenjuje, da se bo na števnem mestu Škofljica na najbolj
obremenjeni prometnici število vozil še nekoliko povečalo, predvsem zaradi umeščanja
novih stanovanjskih sosesk na območju občine. Dolžina odsekov državnih cest skozi
naselja se ne bo bistveno spremenila.
Ostali posegi in dejavnosti se nahajajo ob ostalih prometnicah, ki so prometno manj
obremenjene, zaradi česar je manjša tudi obremenitev s hrupom v pasu ob
prometnicah.
Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja se ne bo bistveno spremenila, PDLP na
števnem mestu se bo sicer predvidoma nekoliko povečal, vendar ne bistveno, enako
velja za število železniškega potniškega prometa. Ocenjujemo da bo neposredni in
trajni vpliv nebistven – ocena B.
Število potniškega železniškega prometa
Dolgoročno je predvidena modernizacija železniške proge proti Zagrebu in
predvidevamo, da se bo tudi število potniških prevozov nekoliko povečalo. Kljub temu
predpostavljamo, da se z modernizacijo celotne železniške infrastrukture obremenitev
okolja s hrupom ne bo povečala.
Tako neposredni kot trajni in daljinski vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot
nebistven – ocena B, saj do posredne obremenitve s povečanjem števila železniškega
prometa predvidoma ne bo prišlo oz. bo obremenitev s hrupom nebistvena.
Ocenjujemo neposredni in trajni ter daljinski vpliv izvedbe plana.

Kumulativni

Sinergijski

Začasni

Trajni

Kazalci
Dolžina odsekov državnih cest
skozi naselja

Daljinski

Okoljski cilj
Zmanjšanje hrupa zaradi
prometa

Neposredni

Tabela 40: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov hrupa na okolje

B

-

-

-

-

B
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Zmanjšanje hrupa iz
ostalih virov
Smiselno umeščanje
novih posegov in
ureditev v prostor

Število preobremenjenih
prebivalcev s hrupom
Ohranjanje mirnih območij v
urbanem okolju in na prostem
PDLP; števno mesto Škofljica
Število potniškega
železniškega prometa
Obremenitev s hrupom –
obstoječi in predvideni viri
hrupa v odnosu do bivalnih
objektov

C

-

C

-

-

C

A

-

-

-

-

A

B
B

B

-

-

-

B
B

C (D)

-

-

-

-

B

Skupna ocena: Vpliv, ki bo, neposreden, trajen ter daljinski je ocenjen kot
nebistven - B, razen na konfliktnih območjih stika območij IV. in II. stopnje
varstva pred hrupom, kjer je ocena C – vpliv bo nebistven ob izvedbi
omilitvenih ukrepov oz. D, če omilitveni ukrepi ne bodo izvedeni.
3.4.4. Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi so potrebni na konfliktnih območjih obstoječega planskega stanja
pozidanih stavbnih zemljišč, kjer v bivalnih okoljih prihaja do neposrednega stika
območij s IV. in območij z II. stopnjo varovanja. Na teh območjih je treba izvesti
meritve hrupa v varovanih prostorih in v primeru prekoračitve mejnih vrednosti
postaviti protihrupne zaščite ali pri povzročitelju hrupa s tehnološkimi rešitvami
zmanjšati hrup v meje dopustne za III. stopnjo. Predvidoma bodo to fizične pregrade,
ki bodo vir hrupa fizično ločile od varovanih prostorov (protihrupne ograje, zidovi,
sprememba tehnologije, zaščita objektov) ali drugi organizacijski ukrepi. Za izvedbo
ukrepov je pristojen povzročitelj hrupa.
Preprečijo naj se novi stiki med območji II. in IV. stopnje VPH.
V ostalih primerih, kjer ni predvidenega bistvenega vpliva, omilitveni ukrepi niso
predvideni.
3.4.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji
Občinski prostorski načrt ne predvideva posegov, ki bi lahko povzročili bistveno
povečanje ravni hrupa na območju občine. V zvezi z gospodarskimi conami in
kamnolomom bo potrebno zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja ljudi pred
hrupom upoštevati omilitvene ukrepe in veljavne predpise. Smatramo, da je plan
skladen z okoljskimi cilji zmanjšanje hrupa zaradi prometa, zmanjšanje hrupa iz ostalih
virov in smiselno umeščanje novih posegov in ureditev v prostor.
3.4.6. Predvideni načini spremljanja stanja
Za vse nove vire hrupa naj se naredi prvo ocenjevanje hrupa v skladu z veljavno
zakonodajo. Če bodo rezultati prvih meritev to zahtevali oz. bo to določeno v
okoljevarstvenem dovoljenju, naj se izvaja obratovalni monitoring. Zavezanci za
okoljevarstveno dovoljenje morajo le tega pridobiti.
Kazalec povezan s številom prometa (PDLP), zakonsko spremlja Direkcija RS za ceste
(DRSC). Nujno je, da kazalec spremlja tudi pripravljavec plana – Občina Škofljica. Tako
bo lahko občina spremljala stanje preobremenjenosti in posledično lažje sprejela
ustrezne ukrepe.
Kazalca obremenitve s hrupom tako v fazi gradnje kot v fazi obratovanja naj spremlja
Občina Škofljica. V kolikor se bo število obremenjenih objektov v občini povečalo naj
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Občina sprejme ustrezne ukrepe za omilitev obremenitve. Občina naj tudi spodbuja
zavezance za prve meritve, da se te opravijo.
Predlagamo, da Občina vodi evidenco o kazalcih in jo predstavi javnosti na vsakih 5 let
v obliki poročila.
Tabela 41: Kazalci za spremljanje in nosilci
Kazalci
Obremenitev s hrupom – obstoječi in predvideni viri hrupa v
odnosu do bivalnih objektov
Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja
PDLP; števno mesto Škofčjica in Želimlje
Število potniškega železniškega prometa

Nosilec monitoringa
Občina
DRSC, Občina
DRSC, Občina
Slovenske železnice, Občina

3.5. Elektromagnetno sevanje
3.5.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
Predpisi Republike Slovenije:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06
Skl.US: U-I- 51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/2012),
- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l.
RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 70/96,
41/04-ZVO-1),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05,
55/08).
3.5.1.1. Okoljski cilji plana
Cilji plana za segment elektromagnetno sevanje:
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij,
- omogočiti regionalno usklajeno rabo prostora za okoljsko, komunalno, energetsko
ter prometno infrastrukturo (energetski objekti državnega pomena).
Splošni okoljski in varstveni cilji za obremenjevanje okolja z elektromagnetnim
sevanjem je smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na prisotnost virov
elektromagnetnega sevanja, smiselno umeščanje poselitvenih območij glede na
obstoječe vire elektromagnetnega sevanja ter izbiranje ustreznih tehničnih rešitev, ki
zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene.
Cilj Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 je izdelava kart
obremenjenih območij z elektromagnetnim sevanjem.
Cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2004 so zagotavljanje kakovosti
bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter, da je
potrebno upoštevati načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja
kakovosti prostora.
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov.
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Tabela 42: Okoljski cilji in kazalci za spremljanje doseganja cilja
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
Ustrezno umeščanje dejavnosti v prostor glede na
Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov
prisotnost virov elektromagnetnega sevanja (obstoječi in
daljnovodov
predvideni viri)

3.5.1.2. Uporabljeni kazalci stanja okolja
Pri vrednotenju elektromagnetnega sevanja glede ustrezne umestitve poselitvenih
območij glede na postavitev daljnovodov je bistven kazalec konfliktnost rabe na
območju varstvenih pasov daljnovodov.
3.5.1.3. Merila in metoda vrednotenja
Pri izdelavi plana je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in
koridorje, ki potekajo na območju občine Škofljica. Glede na Energetski zakon (Ur. l.
RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-14,
51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010,
37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012) znaša širina varovalnega pasu
elektroenergetskega koridorja večsistemskega nadzemnega daljnovoda za napetostni
nivo 110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV), pri podzemni izvedbi 3 m (1,5
m levo in 1,5 m desno od osi DV), za napetostni nivo 400 kV pa 80 m (40 m levo in
40m desno od osi DV), pri podzemni izvedbi 10 m (5 m levo in 5 m desno od osi DV).
Zaželeno je, da se območja stavbnih zemljišč namenjena za stalno prebivanje ljudi ne
širijo v elektroenergetske koridorje daljnovodov.
Glede na določila v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Ur. l RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1) za dopustne mejne vrednosti za električno in
magnetno polje v okolici novih in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov uvrščamo 80
m široki pas vzdolž 220 kV in 400 kV daljnovodov (40 m levo in 40 m desno od osi
daljnovoda) v II. območja varstva pred sevanjem. Območja v življenjskem in naravnem
okolju se glede na občutljivost posameznega območja za učinke EMS delijo na I. in II.
stopnjo 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 izobraževalnega 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 železniškemu prometu.
Tabela 43: Cilji in metodologija vrednotenja
Cilji
Zakonsko izhodišče

Metodologija vrednotenja in ocenjevanja

117

Ustrezna umestitev poselitve
in drugih dejavnosti glede na
obstoječe in predvidene vire
elektromagnetnega sevanja
(daljnovodi)

- Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Ur.l. RS, št. 70/96, 41/04ZVO-1)
- Pravilnik o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l.
RS, 70/96, 41/04-ZVO-1)

Kazalec:

-

konfliktnost rabe na območjih
varstvenih pasov daljnovodov

Vir podatkov: Obstoječi in predvideni viri
EMS. Namenska raba prostora v veljavnem
planu in dopolnjenem osnutku. Analiza
obstoječih objektov znotraj varovalnih
pasov daljnovodov.
Vrednotenje: Ekspertno mnenje

Tabela 44: Merila vrednotenja za segment elektromagnetnega sevanja
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva
ni možno

Konfliktnih rab na območju varstvenih pasov ni oz. bodo s planom odpravljene.
Oddaljenost objektov od virov EMS je večja, kot znaša širina varovalnega koridorja.
Vpliv je pozitiven oz. ga ni.
Plan ne predvideva novih stanovanjskih površin in javnih objektov znotraj
varovalnih pasov daljnovodov oz. so le ti umeščeni tako, da mejne vrednosti EMS
niso presežene. Vpliv je nebistven.
Stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti se mestoma umeščajo
znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bi lahko bili objekti in prebivalci
izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS. Vpliv je nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (podzemna izvedba daljnovodov, omejitev gradnje).
Stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti se umeščajo znotraj
varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in prebivalci izpostavljeni
prekomerni obremenjenosti z EMS. Vpliv je bistven.
Stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti se umeščajo znotraj
varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in prebivalci izpostavljeni
prekomerni obremenjenosti z EMS. Omilitveni ukrepi niso mogoči zato je vpliv
uničujoč.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.

3.5.2. Stanje okolja
Splošno
Elektromagnetna sevanja (EMS) se pojavljajo povsod v bivalnem in naravnem okolju.
Človek je izpostavljen EMS iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu 0 – 300
GHz. V primerjavi z naravnimi sevanji je intenziteta umetno ustvarjenih sevanj močno
narasla. Ker se tehnični razvoj nadaljuje, je pričakovati še več novih virov, ki
uporabljajo različne dele elektromagnetnega spektra.
Glavni viri EMS so: naprave za proizvodnjo, prenos in uporabo električne energije,
gospodinjska, industrijska in medicinska oprema, telekomunikacijske naprave kot so:
radijski in televizijski oddajniki, radarji in mobilna telefonija. Območja stanovanj, bolnic,
šol, igrišč in podobno zahtevajo povečano stopnjo varstva pred emisijami.
Bazne postaje mobilne telefonije delujejo pri skoraj tisočkrat višji frekvenci kot radijski
oddajnik, vendar tudi pri tisočkrat manjši moči (okrog 100 W). Rezultati meritev, ki so
jih v okolici baznih postaj mobilne telefonije širom Slovenije izvedle pooblaščene
organizacije Agencije RS za okolje, kažejo, da obremenitev bivalnega in naravnega
okolja z EMS nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih določa zakonodaja. V občini
Škofljica so vzpostavljene bazne postaje mobilne telefonije na lokacijah Škofljica,
Škofljica SŽ, Lavrica in Lisičje.
Daljnovodi se s frekvenco 50 Hz uvrščajo v področje ekstremno nizkih frekvenc.
Predpisane mejne vrednosti se dosežejo le pri daljnovodih največjih napetosti (400 kV).
Najnižja višina vodnika je osem metrov, v tem primeru je jakost električnega polja v
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mejah dopustnega na razdalji 35 metrov od osi daljnovoda. Običajno so vodniki
napeljani višje, takrat pa jakost električnega polja upade pod dopustno že ob osi
daljnovoda. Daljnovodi nižjih napetosti (110 kV, 20 kV) električno polje upade na
dopustno vrednost že nekaj metrov od vodnika, torej pri tleh ta vrednost ni presežena.
Preko območja občine poteka DV 400 kV Beričevo - Divača. Trasa prečka območje
občine v prostoru med naselji Sela pri Rudniku in Babna Gorica. Predvidena je
izgradnja DV 2x400 kV Beričevo – Divača, ob tem je predvideno vzankanje 2 x 400 RTP
Lavrica v mestno mrežo v RTP Vrtača in RTP PCL. Skladno z Energetskim zakonom
znaša širina varovalnega pasu elektroenergetskega koridorja večsistemskega
nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od
osi DV), pri podzemni izvedbi 3 m (1,5 m levo in 1,5 m desno od osi DV), za napetostni
nivo 400 kV pa 80 m (40 m levo in 40m desno od osi DV), pri podzemni izvedbi 10 m
(5 m levo in 5 m desno od osi DV). Zaželeno je, da se območja stavbnih zemljišč
namenjena za stalno prebivanje ljudi ne širijo v elektroenergetske koridorje
daljnovodov.
Konfliktnost rabe na območju varstvenih pasov daljnovodov
Znotraj varovalnih pasov daljnovodov se nahajajo manjša območja nepozidanih že
obstoječih stavbnih zemljišč.
3.5.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
Iz strateškega dela OPN je razvidno, da je na področju prenosa in distribucije
električne energije predvidena izgradnja novega prenosnega daljnovoda DV 2x400 kV
Beričevo – Divača, ob tem je predvideno vzankanje 2 x 400 RTP Lavrica v mestno
mrežo v RTP Vrtača in RTP PCL. Za izboljšanje oskrbe z električno energijo se
načrtuje izgradnja razdelilne postaje RP 20 kV Škofljica na južnem robu
industrijske cone s pripadajočima srednje napetostnima (20 kV) napajalnima
kabelskima povezavama iz RTP 110/20 Grosuplje. Predvidene rekonstrukcije in novi
daljnovodi ter drugi elektroenergetski objekti bodo v okolju predstavljali nov vir
elektromagnetnega sevanja, zato je potrebno preprečiti morebitno prekomerno
elektromagnetno sevanje na stanovanjskih in drugih območjih, kjer se ljudje zadržujejo
dalj časa. Strateški del OPN določa, da je potrebno za vsak objekt, ki posega v
elektroenergetske koridorje obstoječih oz. predvidenih daljnovodov, predložiti dokazilo
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega
sevanja, kot to določa veljavna zakonodaja. Na področju telekomunikacijske
infrastrukture so predvidene postavitve novih baznih postaj, ki predstavljajo dodaten
vir elektromagnetnega sevanja v okolju, vendar ni pričakovati bistvenega porasta
elektromagnetnega sevanja na okolje.
Predvidene ureditve strateškega dela poleg povečanja zmogljivosti zagotavljajo tudi
tehnološko posodabljanje omrežij in večjo varnost z vidika EMS. Na celotnem območju
občine bodo dolgoročno izvedene tudi posamezne nadomestitve prostozračnih
elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov z zemeljskimi. Stanje obremenitev
okolja z EMS se ne tako ne bo bistveno poslabšalo, zato ocenjujemo, da je vpliv
strateškega dela plana nebistven– B.
Izvedbeni del
Konfliktnost rabe na območju varstvenih pasov daljnovodov
Izvedbeni del OPN predvideva tudi posamične spremembe namenske rabe v območju
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varovalnih pasov daljnovodov, zaradi česar bi na teh območjih lahko prišlo do
prekomerne obremenjenosti s sevanjem. Gradnja stanovanjskih in drugih objektov v
katerih se zadržujejo ljudje v teh območjih znotraj koridorjev ni dovoljena oz. je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca na podlagi izvedenih meritev. Na
odsekih novih predvidenih posegov in nepozidanih že obstoječih stavbnih zemljišč, ki se
nahajajo znotraj koridorja, se opredelijo posebni PIP s posebnimi določili.
Na območju posameznih posegov in njeni neposredni okolici se nahajajo posamezni viri
elektromagnetnega sevanja (obstoječe nizkonapetostno omrežje, obstoječe
visokonapetostno omrežje, bazne postaje mobilne telefonije).
Enote urejanja prostora, ki se nahajajo znotraj 80 m varovalnega pasu obstoječega, ter
predvidenega 400 kV daljnovoda Beričevo – Divača so: La57.vo (pobuda 9-65a),
La58.od, La67.od (pobuda 9-99), La72.od (9-53a), La76.hm, La06.ppn.
Pri teh EUP oz. posegih gre zgolj za usklajevanje plana z dejanskim stanjem, kjer so
objekti že zgrajeni. Pobuda 8-14 predstavlja renaturacijo, vrnitev stavbnega zemljišča v
kmetijsko zemljišče. V območju varovalnega koridorja se nahaja območje zelenih
površin za šport in rekreacijo (La60.ppn). V tem območju bivanje ni predvideno in ni
dovoljeno.
Nova stavbna zemljišča znotraj varovalnega pasu 400 kV daljnovoda niso predvidena.
Znotraj 30 m varovalnega pasu 110 kV predvidenih daljnovodov se ne nahajajo
obstoječa ali predvidena stavbna zemljišča.

Slika 22 in 23: Območje pobude 9-56a, 9-53 in 9-99 v območju 80m varovalnega koridorja.

Vpliv posegov na elektromagnetno sevanje z vidika obstoječih, novih in rekonstruiranih
virov sevanja in konfliktnosti rabe v območju varstvenih pasov daljnovodov smo
opredelili kot neposreden vpliv izvedbe plana. S posameznimi posegi so predvidene
ureditve znotraj varovalnih koridorjev daljnovodov, vendar pa se je negativnim vplivom
elektromagnetnega sevanja možno izogniti z ustrezno umestitvijo dejavnosti in
objektov v prostor oz. predvideti podzemno izvedbo daljnovoda. Prav tako se znotraj
varovalnih koridorjev nahajajo že obstoječa stavbna zemljišča z obstoječimi objekti. Na
teh območjih novogradnje in širitve stanovanjskih objektov niso dovoljene razen s
soglasjem upravljavca omrežja in izvedenimi meritvami. Neposreden vpliv
elektromagnetnega sevanja na ljudi bo nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov –
C.
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv na elektromagnetno sevanje. Ker bo
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sevanje v prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja sevalnih elementov, se
vrednoti trajen vpliv na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno neposrednega vpliva,
je vpliv elektromagnetnega sevanja ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov- C.
Začasnih, daljinskih, sinergijskih in kumulativnih vplivov ne vrednotimo.
Ocenjujemo neposreden in trajen vpliv.

Kumulativni

Sinergijski

Začasni

Trajni

Konfliktnost rabe na
območjih varstvenih
pasov daljnovodov

Daljinski

Ustrezna umestitev poselitve in drugih
dejavnosti glede na obstoječe in
predvidene vire elektromagnetnega
sevanja
(daljnovodi)

Kazalci
Neposredni

Tabela 45: Skupna ocena vplivov
Okoljski cilj

C

-

-

-

-

C

Skupna ocena: Vpliv, ki bo neposreden in trajen, je ocenjen kot nebistven
ob izvedbi omilitvenih ukrepov – C.
3.5.4. Omilitveni ukrepi
V dopolnjenem osnutku OPN Občine Škofljica je sicer v odloku (38. člen) navedeno, da
v varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter
komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo
povečano varstvo pred sevanjem, to je stanovanjskih objektov in objektov namenjenih
trgovskim, poslovnim, storitvenim, gostinskimi, turističnim dejavnostim, izobraževanju,
otroškemu varstvu, socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji. V
varovalnih koridorjih obstoječih vodov so dovoljena investicijska vzdrževalna dela
obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k obstoječim objektom, kot so
garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti v kmetijstvu in za lastne potrebe,
vendar ocenjujemo, da je določilo presplošno. Iz tega razloga priporočamo, da se v
specifikaciji EUP za vsak posamezen EUP, ki posega v varovalni koridor doda v posebna
merila, da gradnja objektov, ki zahtevajo večjo varnost pred sevanjem, ni dovoljena oz.
je potrebno za gradnjo pridobiti soglasje upravljalca omrežja.
Priporočila in zakonske obveznosti.
Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in
druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oz. stanovanjskih območjih in na območjih
kulturne dediščine se daje prednost podzemni (kabelski) izvedbi daljnovodov.
Potrebno je upoštevati omejenost rabe prostora v varovalnem pasu daljnovodov v
skladu z zakonskimi predpisi s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem in
gradnje visokonapetostnih elektroenergetskih vodov. Za vsako gradnjo objekta v
koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno
soglasje pristojnega upravljavca.
Pri umeščanju novih dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno
razdaljo med pomembnimi viri elektromagnetnega sevanja in novimi objekti.
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Upoštevan mora biti takšen odmik od virov elektromagnetnega sevanja, da efektivne
vrednosti poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti,
določene za I. in II. območje po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1).
Poselitvena območja se ne umešča v varovalne pasove elektroenergetskih koridorjev. V
varovalnih pasovih gradnja stanovanjskih objektov in drugih objektov, v katerih se dalj
časa zadržujejo ljudje, ni dovoljena. Gradnja stanovanjskih in drugih objektov na
stavbnih zemljiščih v varstvenih pasovih daljnovodov je možna le v primeru predhodne
podzemne izvedbe daljnovodov, pri čemer je potrebno upoštevati varovalne pasove
podzemnih daljnovodov.
V koridorjih daljnovodov je izrecno prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih
je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za
vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje, je potrebno predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
elektromagnetnega sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Ur.l.RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1).
Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati take tehnične
rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, in hkrati omogočajo
najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Povzročitelj
obremenitve mora zagotoviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira
sevanja ni možno namestiti tako, da je onemogočen dostop na območje čezmerne
obremenitve okolja zaradi sevanja ali čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na
tem območju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče preprečiti z drugimi
ukrepi varstva pred sevanjem.
Pri načrtovanju izgradnje daljnovodov 2x110kV, 2x400 kV daljnovod Beričevo – Divača
in vzankanje 2x400 kV RTP Lavrica je traso potrebno v prostor umestiti tako, da bodo
osi daljnovodov ustrezno oddaljene od najbližjih obstoječih objektov. V kolikor
upravljavec daljnovoda dovoli gradnjo v varovalnih pasovih daljnovoda, se stanovanjski
objekti v teh pasovih lahko gradijo le v primeru, da mejne vrednosti za
elektromagnetno sevanje za I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem
(bivalno okolje) za te stanovanjske objekte niso presežene.
3.5.5. Predvideni načini spremljanja stanja
Okoljski kazalec Ustrezna umestitev poselitve in drugih dejavnosti glede na obstoječe
in predvidene vire elektromagnetnega sevanja naj spremlja in podatke zbira Občina, ki
jih predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
Tabela 46: Kazalci za spremljanje in nosilci spremljanja stanja
Kazalci
Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov daljnovodov

Nosilec monitoringa
Elektro, Občina
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3.5.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Obravnavan prostorski akt bo v primeru upoštevanja določil iz akta, zakonskih določil in
ostalih priporočil v skladu z okoljskimi cilji, saj ne bo prišlo do umestitve objektov za
bivanje na območja, obremenjena z elektromagnetnim sevanjem.
3.6. Varstvo kulturne dediščine
3.6.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
3.6.1.1.
Okoljski cilji plana
Okoljski cilj plana je trajna ohranitev tistih vrednot, zaradi katerih so bile priznane za
dediščino. To pomeni:
- preprečitev ogroženosti ali uničenja dediščine, predvsem s preprečevanjem posegov,
s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost
dediščine (predvsem preprečevanje nekakovostne urbanizacije podeželja), kar
pomeni izogibanje območjem in objektom kulturne dediščine, predvsem območjem
in objektom kulturnih spomenikov ali izvedbo posegov z upoštevanjem režima
območij in objektov kulturne dediščine oz. z ohranjanjem značilnosti, ki narekujejo
zavarovanje oz. varstvo,
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine,
- revitalizacija kulturne dediščine z njenim vključevanjem v turistično ponudbo,
- zagotoviti javno dostopnost do dediščine in informacij ter s tem omogočiti njeno
proučevanje in raziskovanje,
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
- ustrezno celostno vzdrževanje in obnavljanje dediščine, vključno z ustrezno prenovo
vaških središč in varstvom kulturne krajine,
- varuje se tudi ustrezno veliko vplivno območje dediščine z namenom preprečiti
negativne vplive nanjo (tresenje, hrup, vidno zakrivanje ipd.).
Cilji temeljijo predvsem na naslednjih dokumentih:
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur. list RS, št. 7/199, 110/2002,
126/2003, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1),
- Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena) (Malteška
konvencija) (European convention on the Protection of the Archeological Heritage
(revised), European Treaty series No. 143, Council of Europe, 1992,
- Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine
(spremenjene) (MEKVAD), Ur. list RS, št. 24/1999),
- Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (European
convention for Architectural Heritage of Europe, european Treaty Series No. 121,
council of Europe, 1985; Ur. list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991),
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, sprejeta
1972, veljavna od 1975; Ur. L. SFRJ, št. 56/1974, Akt o notifikaciji nasledstva glede
konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu
konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske
organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih
pogodb, Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št.15/1992, Ur.l.RS, št. 54/92).
Cilj SPRS in PRS je zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja z vključevanjem kulturne
dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij.
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Cilji Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine govorijo o
varovanju arheološke dediščine kot viru skupnega evropskega spomina in kot sredstvo
za zgodovinsko in znanstveno proučevanje ter, da je dolžnost najditelja, da pristojnim
oblastem obvezno javi naključno najdbo delov arheološke dediščine in omogoči njihovo
proučevanje.
Cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 so: identificiranje
kulturne dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in
interpretiranje; hranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo;
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej
mladim, starejšim in invalidom; predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o
njenih vrednotah; vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje: celostno ohranjanje dediščine; spodbujanje kulturne raznolikosti s
spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter sodelovanje javnosti v
zadevah varstva in obnove.
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih dokumentov.
3.6.1.2.
Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci:
- posegi na območjih in objektih kulturne dediščine,
- ogroženost območij in objektov kulturne dediščine.
3.6.1.3.
Merila vrednotenja vplivov na okolje
V preglednici 47 so podana merila vrednotenja vplivov. Ključni kazalec z vidika
varovanja in ohranjanja objektov in območij kulturne dediščine je število in način
poseganja na območja ali objekte kulturne dediščine. Na podlagi kartografskega
pregleda predvidenih posegov v planu je ugotovljen odnos stanja kulturne dediščine in
obravnavanega plana. Pri vrednotenju negativnih vplivov na kulturno dediščino v občini
je pomemben tudi tip in pomen območij in objektov kulturne dediščine in obseg in
vrste predvidenega posega.
Tabela 47: Merila vrednotenja za segment kulturne dediščine
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva ni

Načrtovane dejavnosti oz. posegi so izven objektov, območja in vplivnega
območja kulturne dediščine.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo sanacijo objektov kulturne
dediščine.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi so v bližini območja, objektov ali vplivnega
območja kulturne dediščine, območje posega je v vidnem polju kulturne
dediščine, vendar poseg ne vpliva na varovane vrednote.
Načrtovane dejavnosti oz. posegi se nahajajo v vplivnem območju ali v
območju kulturne dediščine, vendar zaradi narave teh ureditev in lastnosti
dediščine niso prizadete značilnosti na katerih temelji varstvo objekta ali
območja.
Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali vplivna območja
kulturne dediščine, vendar zaradi narave teh ureditev, lastnosti dediščine ter
omilitvenih ukrepov niso prizadete značilnosti na katerih temelji varstvo
objekta ali območja.
Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali v vplivna območja
kulturne dediščine, zaradi narave teh ureditev pa bi lahko prišlo do poškodb
posameznih prvin dediščine ali sprememb kakovosti posameznih značilnosti,
kar bi vplivalo na degradacijo celovitosti dediščine.
Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali v vplivna območja
kulturne dediščine na način, da je pričakovati njihovo uničenje.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.
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možno

3.6.2. Stanje okolja s stališča varstva kulturne dediščine
V okviru priprave plana so bile pridobljene smernice Zavoda RS za varstvo kulturne
dediščine, ki so upoštevane pri pripravi okoljskega poročila oz. samega plana in podatki
o enotah kulturne dediščine iz Registra nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo. Na območju občine Škofljice prevladujeta profana stavbna
dediščina ter arheološka dediščina.
Tabela 48: Število enot kulturne dediščine po posameznih tipih v občini
Št.
Arheološka
Kulturna
Naselbinska
Memorialna
EKD
dediščina
krajina
kulturna
kulturna
dediščina
dediščina
98
17
3
3
9

Profana
stavbna
dediščina
44

Sakralna stavbna
dediščina
22

Profana stavbna dediščina je najštevilčnejša zvrst kulturne dediščine v občini Škofljica.
Večji del profane stavbne dediščine predstavlja posamezne domačije, gospodarska
poslopja in kozolci, ter območje gradu Lisičje in gradu Namršelj. Med bolj ogroženo
stavno dediščino spadajo kozolci, gospodarska poslopja in domačije predvsem zaradi
spremenjenih družbenih razmer in razvoja kmetijske dejavnosti ter s tem povezanim
opuščanjem prvotne namembnosti – rabe. Profana stavbna dediščina je pogosto
ogrožena tudi zaradi neustrezne obnove ali vzdrževanja. Vzroki so različni, večinoma
izhajajo iz neozaveščenosti ljudi ter pomanjkanja denarja za obnovo in vzdrževanje
objektov.
Druga najštevilčnejša zvrst kulturne dediščine v občini Škofljica je sakralna stavbna
dediščina. Stanje sakralne dediščine – predvsem cerkva – je večinoma dobro. Večjo
pozornost je potrebno nameniti kontroliranim in načrtovanim strokovnim obnovam. To
velja predvsem za vplivno območje cerkev, pa tudi za notranjo opremo. Znamenja in
kapelice so značilen element slovenske krajine, ki ob sakralnem pomenu opozarjajo
tudi na določene dogodke, smeri in poti. Ohranjanje njihove avtentične lokacije
praviloma ni ogroženo. Večji problem lahko predstavlja njihovo nevzdrževanje oz.
nestrokovno vzdrževanje, zlasti pa poseganje v njihovo vplivno območje.
Pomembna zvrst kulturne dediščine v občini Škofljica je arheološka dediščina, ki
nasploh predstavlja še ne dovolj raziskan segment kulturne dediščine in je zato tudi
najbolj ogrožena. Nanjo vpliva pozidava, infrastrukturni posegi, pa tudi kmetijske
dejavnosti – globoko oranje. Arheološka najdišča varujemo tako, da se jim s posegi
izogibamo.
Kulturna krajina v občini Škofljica predstavljajo obsežno območje Želimeljiske doline,
območje Ljubljanskega barja in doline Rogoče. Območje varovanja kulturne krajine
obsega velik del površine občine. Območja kulturne krajine v občini so najbolj
ogrožena zaradi širitve poselitve in opuščanja kmetijske rabe. Kulturna krajina je
nasploh eden od najpomembnejših nosilcev narodne identitete. Za ohranjanje kulturne
krajine je potrebno nujno ohranjati glavne značilnosti strukture kmetijskih zemljišč.
V naseljih, ki predstavljajo naselbinsko dediščino, bi bilo potrebno ohranjati avtohton
naselbinski vzorec. Nova poselitvena območja ob naselbinski dediščini pogosto ne
spoštujejo obstoječega naselbinskega vzorca in zato negativno vplivajo na ohranjanje
naselbinske dediščine.
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Kot memorialna dediščina so opredeljeni posamezni Spomeniki in grobnice iz časa 2.
Svetovne vojne.
Tabela 49: Enote kulturne dediščine v občini Škofljica (http://rkd.situla.org/, 12.8.2011)
Tip
EŠD
Ime dediščine
9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje
9250 Golo – Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Marjete
11418 Pijava gorica - Naselbina Pijavski hrib
11565 Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica
11741 Ljubljana - Drevak na Rudniku
11382 Babna Gorica - Rimska cesta
11873 Mali Vrh pri Šmarju - Arheološko območje Vrhovka
14912 Klada - Grobišče
14913 Podmolnik - Gradišče z grobišči Molnik
15947 Vrh nad Želimljami - Arheološko najdišče sv. Peter
16740 Lanišče - Arheološko najdišče Rupa
16739 Gradišče nad Pijavo Gorico - Arheološko najdišče Gradišče
23588 Škofljica - Naselbina Novi tali
11381 Babna Gorica - Arheološko območje Grmez
28100 Želimlje - Grad Falkenberg
11426 Škofljica - Arheološko najdišče Breg
arheološka dediščina
11379 Babna Gorica - Naselbina Babna Gorica
11819 Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje
18462 Želimlje - Kulturna krajina Želimeljska dolina
kulturna krajina
24390 Gumnišče - Kulturna krajina Rogoče
26304 Brezje pri Smrjenah - Grobnica padlih
26305 Zalog pri Škofljici - Grobnica padlim
28409 Gumnišče - Spomenik zbirališču borcev
26302 Lavrica - Spomenik bojem za osvoboditev
26301 Škofljica - Spomenik NOB
28410 Lavrica - Spomenik na Klenu pri Selah
29112 Lavrica - Grob borcev NOB v Srednji vasi
15937 Želimlje - Skupni grob talcev na pokopališču
memorialna dediščina
21571 Lavrica - Spominska plošča Francu Gerloviču
24391 Vrh nad Želimljami - Vas
24392 Pleše - Vas
naselbinska dediščina
24394 Orle - Vas
profana stavbna dediščina
9664 Škofljica - Hiša Ob pošti 23
897 Želimlje - Hiša Želimlje 10
12678 Želimlje - Župnišče
24399 Orle - Domačija Orle 11
24389 Orle - Pod nasproti hiše Orle 33
27362 Lanišče - Vodni zbiralnik v Lisičjem
12500 Babna Gorica - Ruševine tovarne Torfanstalt
12497 Lavrica - Železniško postajališče Lavrica
12537 Želimlje - Mlin
13431 Lavrica - Domačija Dolenjska 372
11918 Škofljica - Domačija pri Špančku
11923 Škofljica - Domačija Dolenjska 477
11919 Škofljica - Hiša Kočevska 1
11921 Škofljica - Domačija Šmarska 28
13432 Lavrica - Gostilna Božič
12674 Želimlje - Graščina Namršelj
19780 Vrh nad Želimljami - Toplar na domačiji Vrh nad Želimljami 11
18697 Pijava Gorica - Hiša Zagoriška brez številke
Vrh nad Želimljami - Gospodarsko poslopje severozahodno od hiše
23623 Vrh 9
24412 Lavrica - Domačija Srednjevaška 85
24413 Lavrica - Gospodarska poslopja in razpelo v Zadnji vasi
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sakralna stavbna dediščina

24396
24397
24385
24387
24388
24386
24398
24400
27647
18696
26729
9698
9820
9698
28736
28835
28834
28734
16561
20930
29130
29131
29132
2531
2718
2720
2532
4157
17264
26300
26306
26307
26308
26309
26310
26311
12675
12676
12677
17266
28481
28829
1854
2719
2620

Gorenje Blato - Domačija Gorenje Blato 18
Glinek - Domačija Glinek 7
Škofljica - Hiša Ob pošti 11
Zalog pri Škofljici - Toplar na domačiji Zalog pri Škofljici 6
Gorenje Blato - Kašča pri domačiji Gorenje Blato 11
Gumnišče - Toplar severozahodno od cerkve
Želimlje - Kozolec in sušilnici ob cesti
Pleše - Domačija Pleše 11
Lanišče - Toplar pri hiši Lanišče 29
Pijava Gorica - Hiša Gasilska 4
Škofljica - Znamenje
Lanišče - Grad Lisičje
Želimlje - Hiša Želimlje 9
Lanišče - Grad Lisičje
Zalog pri Škofljici - Domačija Zalog pri Škofljici 6
Lavrica - Domačija Jagrova 28
Lavrica - Domačija Jagrova 22
Želimlje - Hiša Želimlje 53
Lavrica - Šola
Želimlje - Šola
Lanišče - Skupina kozolcev v južnem delu vasi
Lanišče - Toplar nasproti hiše Lanišče 33
Pijava Gorica - Vaški skedenj
Gumnišče - Cerkev sv. Duha
Želimlje - Cerkev sv. Vida
Gradišče nad Pijavo Gorico - Cerkev sv. Primoža in Felicijana
Lanišče - Cerkev sv. Uršule
Škofljica - Cerkev sv. Cirila in Metoda
Gradišče nad Pijavo Gorico - Kapelica Matere božje
Škofljica - Kapelica Matere božje
Zalog pri Škofljici - Francoska kapelica
Reber pri Škofljici - Kapelica Srca Jezusovega
Pijava Gorica - Kapelica
Orle - Kapelica v Zgornjem Koncu
Lavrica - Kapelica v Hrastariji pod Debelim hribom
Gorenje Blato - Kapelica Matere božje
Želimlje - Kapelica Srca Jezusovega
Želimlje - Kapelica sv. Vida
Želimlje - Razpelo pri hiši Želimlje 28
Gumnišče - Kapelica Matere božje
Brezje pri Smrjenah - Kapelica Matere božje
Lavrica - Kapelica pri hiši Dolenjska 262
Pijava Gorica - Cerkev sv. Simona in Juda
Vrh nad Želimljami - Cerkev sv. Petra
Mali Ločnik - Cerkev sv. Ahaca

3.6.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
Strateški del OPN govori o zagotavljanju celostnega varstva arheološke dediščine,
stavbne, profane, sakralne, memorialne, naselbinske in krajinske kulturne dediščine
državnega in lokalnega pomena pri načrtovanju razvoja prostora. Varstvo se zagotavlja
z upoštevanjem predpisov in režimov, ki veljajo za kulturne spomenike in njihova
vplivna območja, arheološka najdišča in registrirano kulturno dediščino z vplivnim
območjem.
Pri prenovi naselij je potrebno načrtovanje ureditve podrediti ohranjanju prepoznavnih
značilnosti naselja in varovanju prvih stavbne in naselbinske kulturne dediščine.
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Celovita prenova se načrtuje z OPPN, pri tem je za prenovo izvornih jeder potrebno v
sklopu OPPN pripraviti konservatorski načrt za prenovo. Na območjih naselbinske
dediščine se zaščiti in varuje zgodovinski značaj naselja, prepoznano lego v prostoru,
značilno naselbinsko zasnovo, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom
robove naselja, veduto in okoliške krajine.
Na celotnem območju občine se ohranjajo kulturne kakovosti prostora, zato
ocenjujemo, da je vpliv strateškega dela plana na kulturno dediščino pozitiven – A.
Izvedbeni del
Izvedbeni del plana predvideva posege (širjenje, notranji razvoj in zaokroževanje
naselij) na evidentirano naselbinsko dediščino v občini, kjer pa obstaja nevarnost
negativnih vplivov na naselbinsko dediščino. Na območju naselbinske dediščine Pleše ni
predvideno širjenje naselij ali drugi posegi, zato se z izvedbo plana na pričakuje
pomembnejših vplivov na značilnosti naselbinske dediščine, kot so prepoznana lega v
prostoru, odnosi med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi naselja,
vedute, okoliška krajina. V tem naselju je predvidena le uskladitve plana z dejanskim
stanjem. Znotraj tega območja so izjemoma možne manjše zapolnitve s stanovanjsko
oz. gospodarsko funkcijo, ki pa ne bodo bistveno vplivale na naselbinsko dediščino.
Na območju naselbinske dediščine Orle – vas (EŠD 24394 ) je predviden OPPN-10-02:
Celovita prenova vasi Orle, v katerem je predvidena revitalizacije dela naselja. Območje
predvidenega OPPN v celoti leži znotraj območja naselbinske dediščine. Na območju
naselbinske dediščine Vrh nad Želimljami - vas (EŠD 24391) je z OPPN 16-03
predvidena prenova vasi. Sestavni del obeh občinskih podrobnega načrtov je tudi
predhodni konservatorski načrt za prenovo. Znotraj obeh območij so predvidena le
manjša območja širitev naselij.
Večina objektov in tudi območij kulturne dediščine se nahaja znotraj poselitvenih
območij. Potencialna nevarnost negativnih vplivov na kulturno dediščino obstaja pri
vsakem posegu na območju kulturne dediščine ali na objektu kulturne dediščine ali v
njegovi neposredni bližini. Tu mislimo predvsem na manjše širitve, obnovitvena in
vzdrževalna dela itd. Najbolj in najštevilčnejši objekti kulturne dediščine so v poseljenih
območjih oz. znotraj naselij in jih je potrebno ustrezno varovati in ohranjati so cerkve,
kapelice, znamenja, spomeniki, hiše, domačije in drugi objekti. Na nivoju OPN teh
vplivov, ki jih bodo povzročila vzdrževalna, obnovitvena in druga manjša dela, ni
mogoče natančneje ovrednotiti. Potencialen vpliv je lahko prisoten od najmilejših
vplivov, kot so začasna krnitev integritete kulturne dediščine, do bistvenih vplivov, kot
so fizični posegi v kulturno dediščino. Z ustreznimi ukrepi in omejitvami je možno in
potrebno zagotoviti, da so vplivi na kulturno dediščino čim manjši. Pri načrtovanju
gradenj in drugih prostorskih ureditev na območjih kulturne dediščine in njihovih
vplivnih območij je nujno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje.
Območja arheološke dediščine prekrivajo večje območje občine Škofljica. Novi posegi
znotraj območja arheološke dediščine so v naslednjih območjih:
- Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9386) – La73.jpp (poseg 9-104),
Šk60.ppn (posegi 9-64a, 9-65, 9-34a, 9-47), Šk23.ppn (poseg 15-9a), Šk22.ppn
(poseg 15-45b, 15-46, 15-11, 15-10, 8-1c), Šk10.zsr (poseg 15-49), Šk09.zsr
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-

-

(poseg 15-62a, 15-62b, 15-62c), La02.ppn (poseg 9-40, 9-41, 9-60), La04.ppn
(poseg 9-67).
Arheološko najdišče sv. Peter (EŠD 15947) – Vr14.js (poseg 16-19), Vr10.odi
(poseg 16-6c), Vr16.hp (poseg16-6b).
Arheološko najdišče Rupa (EŠD 16740) – Ln01.ppnm (OPPN 8-01), Ln05.od (poseg
8-9),
Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 16739) – posegi znotraj OPPN-14-02, posegi
znotraj OPPN 5-02, posegi znotraj EUP Gr14.hp, posegi znotraj OPPN 05-07,
posegi znotraj OPPN 05-09, Gr27.zdz, Gr26.hm, Gr25.js,
Naselbina Babna gorica (EŠD 11379) – La61.sb (poseg 9-67a).

Znotraj območij arheološke dediščine so še posamezna manjša območja sprememb
namenske rabe, kjer gre za uskladitev plana z dejanskim stanjem.
S spremembami namenske rabe se posega na območje stavbne dediščine gradu Lisičje
(EŠD 9698) in gradu Namršelj (EŠD 12674). V obeh primerih gre za opredelitev
ustrezne namenske rabe, s katero se omogoča revitalizacija gradu in nadaljnji razvoj,
hkrati se opredeli območje zelenih površin, ki varujejo vplivno območje gradu.
Ocenjujemo, da imajo ti posegi pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne dediščine.
Na območju stavbne dediščine domačija Pleše 11 (EŠD 24400) je predvidena
sprememba namenske rabe za razvoj turistične dejavnosti na kmetiji. Poseg bo imel
vpliv na vizualno podobo domačije, vendar pa ocenjujemo, da je poseg sprejemljiv ob
upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in soglasja ZVKD.
Na območju zaselka Skopačnik je v območju stavbne dediščine Kozolec in sušilnici ob
cesti (EŠD 24398) predvidena širitev zaselka. Območje se ureja z OPPN (OPPN 18-07).
Ker je območje predvidenega posega obdano z že pozidanimi stavbnimi zemljišči bo
vpliv nove stanovanjske soseske sprejemljiv, ob upoštevanju pogojev in usmeritev, ki
jih bo v postopku izvedbe OPPN podal pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.
V območju kulturne krajine Želimeljska dolina (EŠD 18462), kulturne krajine
Ljubljansko barje (EŠD 11819) in kulturne krajine Rogoče, je predvideno večje število
posegov.
Na območju kulturne krajine Rogoče se nahaja širitev naselja Pijava Gorica, ki se ureja
z OPPN 11-02. Ocenjujemo, da je poseg sprejemljiv ob upoštevanju meril in usmeritev,
ki jih bo v postopku izvedbe OPPN podal pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Vsi ostali posegi na območju kulturne krajine Rogoče (širitve naselja Gorenje Blato ter
predlog spremembe 6-5) so pogojno sprejemljivi. Potrebna je pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.
Na območju Kulturne krajine Želimeljska dolina je predvideno večje število posegov.
Širitev in sanacija območja razpršene gradnje Brezje se ureja z OPPN 18-01.
Ocenjujemo, da je poseg sprejemljiv ob upoštevanju meril in usmeritev, da se ne
spreminjajo značilnosti kulturne krajine zaradi katerih ima območje posebno
dediščinsko vrednost. Posegi 18-23a, 18-50, 18-36a, 18-29 ter 18-27 ocenjujemo, da
so sprejemljivi saj predstavljajo zgoščanje obstoječe pozidave in ne posegajo v odprt
prostor kulturne krajine. Posegi v južnem delu Želimeljske doline so sprejemljivi.
Predloga spremembe 18-75 in 18-76 predlagata spremembo namembnosti v območje
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zelenih površin za šport in rekreacijo. Ocenjujemo, da predloga ne bosta imela vpliva
na kakovost kulturne krajine saj, razen ureditve športnega igrišča večji posegi niso
predvideni. Za vse zgoraj naštete posege je potrebna predhodna pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.
Na območju kulturne krajine Ljubljansko barje je predvideno večje število posegov.
Posegi so strnjeni znotraj poselitvenih območij in predstavljajo zgolj zgoščanje
obstoječih naselij in ne posegajo v odprt prostor kulturne krajine. Območja širitev se
urejajo z OPPN (OPPN 15-02, OPPN 9-05, OPPN 9-01, OPPN 9-03). Pri gradnji je
potrebno upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžen tloris s
simetrično dvokapnico, gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni
sprejemljiva) kot tudi njihovo umestitev v prostor. Ocenjujemo, da so posegi
sprejemljivi ob upoštevanju navedenih meril in usmeritev Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Na območju Škofljice je predvidena sprememba v območje drugih zelenih površin
(predlog spremembe 15-49 in 15-62). Ocenjujemo, da poseg ne bo imel vpliva na
kakovost kulturne krajine, saj gre za opredelitev drugih zelenih površin z ureditvijo
sprehajalnih poti, ter umestitvijo otroških igral in klopi. Drugi posegi v območju niso
predvideni.
Na območju Lavrice je predviden poseg 9-104, za potrebe ureditve prehoda čez
železniško progo. Predlog spremembe je v neposredni bližini stanovanjskega območja
in železniške proge. Ocenjujemo, da poseg ne bo imel bistvenega vpliva na kakovost
kulturne krajine, saj gre za poseg znotraj poselitvenega območja.
Neposreden vpliv izvedbe plana pomeni posege na območja kulturne dediščine in
posledično negativne vplive na kulturno dediščino. Z izvedbo plana se mestoma posega
na območja kulturne dediščine, vendar je moč negativne vplive z ustreznimi ukrepi
omiliti. Neposredni vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Daljinski vpliv izvedbe plana pomeni posege na okolico oz. vplivna območja območij
in objektov kulturne dediščine, ki lahko imajo negativen vpliv na kulturno dediščino
(razvrednotenje okolice, zastiranje pogledov, itd.). Daljinski vpliv izvedbe plana na
kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov –
ocena C.
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov na območja in objekte kulturne dediščine ter njihove okolice.
Kumulativni vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Začasen vpliv izvedbe plana je pretežno omejen na obdobje izvajanja gradbenih del,
zaradi česar lahko pride do začasne krnitve integritete kulturne dediščine. Začasen
vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – ocena C.
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Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na celovitost
območja in objektov kulturne dediščine. Trajen vpliv izvedbe plana na kulturno
dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
3.6.4. Omilitveni ukrepi
Pri vseh posegih na objekte in območja kulturne dediščine ter njihovih vplivnih območij
je potrebno upoštevati varstvene režime in usmeritve, ki jih podajajo:
- Odloki s katerimi so razglašeni kulturni spomeniki na območju občine Škofljica,
- Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Škofljica, november
2009 in dopolnilne smernice, september 2010,
- Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je potrebno upoštevati pri prostorskem
načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine, Ministrstvo za
kulturo, december 2009.
Pred načrtovanjem in izvajanjem posegov na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov in varovane kulturne dediščine je skladno z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007
Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1) potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje za načrtovanje posegov in kulturnovarstveno soglasje na
predlagane rešitve, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana. Vplivi posegov na objekte in območja zavarovane kulturne dediščine za nova
območja urejanja bodo nebistveni ob upoštevanju standardov in predpisov varstva
kulturne dediščine.
Ključni omilitveni ukrepi in priporočila za ohranjanje kulturne dediščine so:
− Za vse posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje
kulturne dediščine.
- Na območju kulturnih spomenikov so možni zgolj posegi, ki so v skladu s funkcijo
kulturnega spomenika.
- Na območjih naselbinske dediščine se zaščiti in varuje zgodovinski značaj naselja,
prepoznano lego v prostoru, značilno naselbinsko zasnovo, odnos med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja, vedute in okoliško
krajino. Ponekod so možne manjše zapolnitve s stanovanjsko oz. gospodarsko
funkcijo.
- Na območju domačije Pleše 11 (EŠD 24400) naj se gradnja usmeri v zahodni del
območja.
− Objekte in območja kulturne dediščine znotraj poselitvenih območij je potrebno
ohranjati pri širjenju in notranjem razvoju naselij, vzdrževalnih in obnovitvenih delih,
itd. Pri tem se ne varuje zgolj samega objekta kulturne dediščine, temveč tudi
njegovo okolico.
− Na območjih profane stavbne dediščine – domačije, hiše in drugi objekti (npr.
znamenja) - se enote kulturne dediščine ohranja na način, da širitve pozidave oz.
novogradnje ne posegajo v zavarovano območje kulturne dediščine, ki se zaščiti in
varuje na avtentični lokaciji, največkrat v okviru parcele. Po potrebi se vzpostavi
cenzura. Potrebno je ohraniti oz. vzpostaviti vsebinski prostorski kontekst
zavarovane enote kulturne dediščine z okolico oz. načrtovano pozidavo.
− Območjem sakralne stavbne dediščine – znamenjem, ki se nahajajo na robu vasi ali
znotraj pozidanega območja, je potrebno zagotoviti dovolj odprtega prostora za
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ohranjanje prostorskega konteksta, zaradi katerega se znamenja varujejo. Najmanj
mora ostati nepozidano vplivno območje znamenja.
Na območju objektov sakralne stavbne dediščine – cerkva, so možni le posegi, ki so
v skladu s sakralno funkcijo predmetnega kulturnega spomenika oz. enote kulturne
dediščine in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika oz. dediščine.
Posegi na območja arheološke dediščine so pogojno sprejemljivi. Pred posegi je
potrebno opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije potrebne
za določitev natančnih ukrepov varstva dediščine. Predhodna arheološka raziskava
obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Dediščina se
lahko pred posegi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Glede na
ohranjenost dediščine ponekod obstaja možnost zahteve po prezentaciji
arhitekturnih ostalin na mestu (»in situ«).
Tudi na območjih kmetijske rabe na območjih arheološke dediščine je potrebno pred
večjimi zemeljskimi deli (globoko strojno oranje, agromelioracije, itd.) izvesti
predhodne arheološke raziskave.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je potrebno upoštevati splošni arheološki
varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo
del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
Pri predvidenih ureditvah Gradu Lisičje (EŠD 9698) je potrebno izdelati
konservatorki načrt v katerem morajo biti natančno opredeljene nove vsebine ter
potrebni posegi. Grad je potrebno obnoviti, gospodarska poslopja pa rekonstruirati.
Območje naj se nameni reprezentančno-turistično-kulturni funkciji.
Pri predvidenih ureditvah graščine Namršelj (EŠD 12674) je potrebno izdelati
konservatorki načrt v katerem morajo biti natančno opredeljene nove vsebine ter
potrebni posegi. Grad je potrebno obnoviti. Na mestu odstranjenih gospodarskih
poslopij je dopustna gradnja v tlorisni zasnovi in gabaritih enakih prvotnim. Drugi
posegi niso dopustni.

Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike je potrebno varovati
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.
Za vsak konkreten poseg (ko bodo znani npr. tip posega, obseg posega, tehnologije…)
bo treba v nadaljnjem postopku ugotoviti vplive tega posega na kulturno dediščino in
določiti ustrezne optimizacijske ukrepe (npr. prostorsko-lokacijske izboljšave,
tehnološke izboljšave, prostorsko-ureditvene izboljšave) oziroma predpisati ustrezne
omilitvene ukrepe. V nadaljnjih postopkih bo treba zagotoviti ustrezno varstvo in
ohranjanje objektov in območij kulturne dediščine, predvsem pa z nadaljnjimi ukrepi
(tudi z ukrepi t.i. "aktivnega varstva") zagotoviti primerno vzdrževanje in obnovo
objektov in območij kulturne dediščine. Ti ukrepi se morajo določiti in upoštevati tako v
času priprave planov, v času izvajanja planov, kot tudi v času po izvedbi plana.
Potrebno bo torej določiti pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine.
3.6.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji
Občinski prostorski načrt sicer umešča posamične rabe na območja kulturne dediščine,
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vendar pa gre v teh primerih večinoma za sanacije razvrednotenega prostora,
načeloma pa se območjem kulturne dediščine izogiba, kar pomeni da je v skladu z
okoljskimi cilji. S predvidenimi celovitimi sanacijami naselbinske dediščine OPN ohranja
celovitost območij in objektov kulturne dediščine ter se jih vključuje v razvoj občine. V
posebnih merilih PIP je za vsak objekt in območje kulturne dediščine predvideno
vzdrževanje in obnavljanje dediščine, predvsem pa je preprečeno nadaljnje
razvrednotenje dediščine. V postopku izdelave OPN so bili izločeni ali omejeni posegi s
katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine.
3.6.6. Predvideni načini spremljanja stanja
Poročilo o stanju kulturne dediščine z naslednjimi kazalniki stanja:
- število enot po zvrsteh,
- število enot po statusu,
- ogroženost,
- raba enot kulturne dediščine,
- višina investicij za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine.
Časovni interval spremljanja stanja znaša 5 let. Za pripravo poročila je odgovorna
občina oz. druge pooblaščene organizacije za varstvo kulturne dediščine, ki so
strokovno usposobljene za varovanje kulturne dediščine.
Posebej se spremlja stanje kulturne dediščine na vseh tistih območjih, kjer gre za
posege v bližino objektov ali v območja kulturne dediščine ter spremljanje stanja na
območju evidentiranih ter predvidenih arheoloških najdiščih pred in v času gradnje.
3.7.

Kulturna krajina

3.7.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
3.7.1.1.
Cilji plana
Okoljski cilji plana so:
- ohranjanje in vzdržno razvijanje območij in prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti
krajine,
- ohranjanje krajinske pestrosti,
- ohranjanje krajinske slike,
- določiti rabo prostora in razvoj dejavnosti v prostoru ob upoštevanju načel
vzdržnega prostorskega razvoja in zagotoviti aktivno ohranjanje in razvijanje
prepoznanih kakovosti v prostoru,
- sanirati degradirana zemljišča in preprečiti nastajanje novih (odprava posledic
rudarjenja v nadzemnih kopih),
- varovanje okolja, sonaravno upravljanje z vodnimi viri, zagotavljanje varstva
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti in raznolikosti kulturne
krajine ter izboljšanje degradiranega okolja.
Pri opredelitvi ciljev na področju krajine so upoštevana določila in smernice povzete iz
naslednjih dokumentov:
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur.l. RS, št. 76/2004, ),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije, Ur.l. RS, št. 122/2004),
- Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty
Series No.176, Council of Europe, 2000,
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Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK), Ur.l. RS, št. 19/2003).

Cilji SPRS so krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti
krajine ter ohranjanje vitalnosti in privlačnosti podeželja. Krajino se glede na značilnosti
in razvojne potenciale razvija kot naravno in kulturno krajino, kot urbano krajino in kot
kmetijsko intenzivno krajino. Spodbuja se ohranjanje in kakovostno upravljanje v
območjih s prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v povezavi z
gospodarskimi zmožnostmi, ki jih te posebnosti omogočajo.
Cilji Evropske konvencije o krajini in Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini
(Ur.l.RS, št. 19/03) so spodbujanje varstva, upravljanje in načrtovanje krajine ter
vzpostavitev evropskega sodelovanja pri reševanju vprašanj, povezanih s krajino ter
vključevanje krajine v politiko regionalnega in urbanističnega načrtovanja ter v
kulturno, okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko politiko in tudi v vse
druge politike, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na krajino.
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov.
Tabela 50: Okoljski cilji plani in kazalci za kulturno krajino
Okoljski cilji plana
Ohranjanje krajinske pestrosti

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
Spremembe krajine in vidne kakovosti okolja

Ohranjanje krajinske slike

Kakovost krajinske slike

Ohranjanje prvin, ki prispevajo k
prepoznavnosti in pestrosti kulturne krajine

Območja večje krajinske pestrosti

Ohranjanje kvalitetnih pogledov na
prostorske dominante

Degradirana območja zaradi površinskih kopov
Varovana območja: krajinski park

Sanacija degradiranih zemljišč in preprečevanje nastajanja novih
(odprava posledic rudarjenja v nadzemnih kopih)

Skupni in osrednji kazalec za vrednotenje vplivov je sprememba krajine in vizualnih
kakovosti okolja, ki je sestavljen iz več drugih kazalcev (kakovost krajinske slike,
območja in prvine prepoznavnosti krajine, kmetijsko okoljski ukrepi za ohranjanje
kmetijske dejavnosti in preprečevanje zaraščanja itd.)
3.7.1.2.
Merila vrednotenja vplivov na okolje
Krajinske značilnosti prostora določata predvsem raba tal in merilo med posameznimi
sestavinami krajine. Ti določajo krajinski vzorec, ki je odvisen še od mnogih drugih
dejavnikov (reliefne značilnosti, hidrografska mreža površinski pokrov, vpliv
človekovega delovanja).
Vplivi planiranih posegov na kulturno krajino so ocenjeni na podlagi javno dostopnih
podatkov, podatkov s terenskega ogleda in strokovnih podlag. Vsako poseganje plana
v kulturno krajino še ne pomeni negativnega vpliva nanjo, temveč je vpliv odvisen od
značilnosti posega in območja kulturne krajine in predpisanega varstvenega režima.
Območja dediščinske kulturne krajine so obravnavana v poglavju 3.9 kulturna
dediščina. Posamične ocene so opisane v tabeli 52.
Tabela 51: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na kulturno krajino
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
Ohranjanje krajinske pestrosti
Zakon o prostorskem načrtovanju
Kazalci:
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Ohranjanje krajinske slike
Ohranjanje prvin, ki prispevajo k
prepoznavnosti in pestrosti kulturne
krajine
Ohranjanje kvalitetnih pogledov na
prostorske dominante
Sanacija degradiranih zemljišč in
preprečevanje nastajanja novih
(odprava posledic rudarjenja v
nadzemnih kopih)

(Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09)

-

Evropska konvencija o krajini,
Zakon o ratifikaciji Evropske
konvencije o krajini (Ur. l. RS, št.
19/03)

-

Odlok o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št.
76/04)
Uredba o prostorskem redu
Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04)

-

Spremembe krajine in vidne
kakovosti okolja
Kakovost krajinske slike
Območja večje krajinske
pestrosti
Degradirana območja zaradi
površinskih kopov
Varovana območja: krajinski
park

Vir: Obstoječe in predvideno plansko
stanje, značilnosti predvidenih
posegov, usmeritve za vključevanje
značilnih elementov kulturne krajine
in arhitekturne identitete območja v
OPN.
Vrednotenje: Ekspertna ocena

Tabela 52: Merila vrednotenja za segment krajine
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva ni
možno

Ni vpliva / pozitiven vpliv. Izvedba plana ne vpliva na krajino, saj so posegi
predvideni na območjih brez prvin prepoznavnosti krajine ali na
razvrednotenih območjih. Stanje krajine se lahko tudi izboljša: vzpostavljanje
krajinske pestrosti ter območij in prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti krajine;
vzpostavljanje kvalitetnih pogledov na prostorske dominante; ohranjanje in
vzpostavljanje značilne naselbinske, krajinske in arhitekturne tipologije in
morfologije; spodbujajo se dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot
kulturne krajine.
Vpliv je nebistven. V manjši meri se posega v obstoječo krajinsko pestrost ter
v območja in prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti krajine. Posegi majhnega
obsega, ki nebistveno spreminjajo kakovost krajinske slike in krajinsko
pestrost. Kvalitetni pogledi na prostorske dominante ne bodo okrnjeni.
Minimalen obseg vpliva na značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo.
Vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Izvedba plana ima vpliv
na krajinsko sliko in krajinsko pestrost zaradi posegov v območja in prvine, ki
prispevajo k prepoznavnosti krajine, vendar so možne in izvedljive
rešitve za zmanjševanje vpliva ter izboljšanje ustvarjenega stanja (ozelenitev
območja posegov, ohranjanje površinskih vodotokov, ohranjanje kvalitetnih
pogledov, vzpostavljanje zelenih barier, zelenih površin, drevoredov)
Vpliv je bistven. Posegi posegajo na območja krajine na način, da se bistveno
poslabša kakovost krajine. Posegi so večjega obsega in dolgoročno
spreminjajo krajinsko sliko, ustrezni omilitveni ukrepi niso možni. Območja in
prvine,
ki prispevajo k prepoznavnosti krajine bodo bistveno okrnjeni. Bistvena
okrnitev kvalitetnih pogledov na prostorske dominante. Večji posegi na
značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.
Vpliv je uničujoč. Posegi so predvideni na območja izjemne / prepoznavne
krajine, kjer bodo ključne prvine in elementi prepoznavnosti krajine
spremenjene. Podoba prostora bo popolnoma spremenjena. Kvalitetni pogledi
na
prostorske dominante bodo degradirani. Značilna naselbinska, krajinska in
arhitekturna tipologija in morfologija bo spremenjena. Kakovost krajine in
njena pestrost je bistveno zmanjšana ali celo uničena. Reverzibilnost ni
možna.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.

3.7.2. Stanje okolja s stališča kulturne krajine
Ljubljansko barje spada med krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so
prepoznavna na nacionalni ravni. Območje Ljubljanskega barja je zavarovano kot
krajinski park z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. l. RS št. 112/2008),
znotraj katerega je kot naravni rezervat zavarovana naravna vrednota Strajanov breg.

135

Prvine prepoznavnosti krajin so opredeljene kot tisti krajinski vzorci, ki so pomembni za
prepoznavnost krajine določenega območja. Glede na pojavnost razlikujemo značilne in
redke vzorce. Prvine, ki so pomembne za prepoznavnost prostora občine Škofljica, so
naravne in ustvarjene:
- cerkve na izpostavljenih legah,
- obsežne kmetijske površine na območju Ljubljanskega barja z značilnimi omejki,
- sklenjena gozdna območja, značilna predvsem za strma pobočja,
- kmetijska zemljišča na pobočjih in slemenih, prevladujoče travniške površine,
značilen zlasti za obrobje naselbinskih jeder.
Glavni problem ohranjanja kulturne krajine in krajinskih vzorcev je spreminjanje načina
kmetovanja, ki je na eni strani posledica opuščanja kmetovanja s posledičnim
zaraščanjem kmetijskih površin ter hkrati na drugi strani intenziviranje kmetijske
obdelave z združevanjem kmetijskih zemljišč in gojenjem monokultur.
Razvrednotena in degradirana območja
Med večjimi lokalno omejenimi vplivi na kakovost krajine so površinski kopi. V občini je
aktiven kamnolom Pleše, ki se nahaja na vzhodnem delu občine. Območje kamnoloma
se nahaja v dokaj vizualno zaprtem ambientu doline, in kot tako vizualno ni
izpostavljeno v širšem prostoru. Samo območje kamnoloma je neporaščeno, z
izkopavanjem je spremenjena tudi mikroreliefna oblikovanost terena. V občini so še
nekateri opuščeni kamnolomi, pod naseljem Orle, ter posamezni manjši nelegalni kopi.
Na lokalni ravni lahko kot razvrednotenje krajine opredelimo tudi nekatera območja
razpršene gradnje, ki se pojavljajo predvsem na obrobju podeželskih vaških jeder.
Zanje je značilna stihijska pozidava, slaba komunalna opremljenost in pogosto likovno
neskladno oblikovanje objektov v odnosu do avtohtone pozidave. Tovrstna območja
razpršene gradnje se nahajajo predvsem na območju naselij Vrh nad Želimljami,
Gradišča in Smrjen. Območja razpršene gradnje zaradi izpostavljene lokacije negativno
vplivajo na vidno kakovost kulturne krajine v širšem prostoru.
3.7.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihovo vrednotenje
Strateški del navaja, naj se ohranjajo sklenjene gozdne površine, varovalni gozdovi ter
gozdovi s poudarjeno ekološko, socialno in /ali proizvodno funkcijo, ohranjajo,
vzpostavljajo in oblikujejo naj se gozdni robovi ter skupine drevja, posamezna drevesa,
obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj gozda, ohranjajo naj se
kvalitetne zelene cezure med naselbinskimi sklopi. Prav tako je potrebno ohranjati
travniške otoke, vendar pa jih je tako kot gozdni rob potrebno negovati in oblikovati.
Doline vodotokov naj se ohranjajo v obstoječem stanju, varovanje je usmerjeno k
ohranjanju območij razlivnih območij v obdobjih visokih voda in kvalitete vode, voda pa
se lahko uporablja na sonaraven način in skladno z zgodovinsko tradicionalno rabo.
Sanirati je potrebno degradirana območja površinskih kopov in nasutij, ohranja naj se
tipična mozaična pokrajina, predvsem v nižinskem delu občine na območju Barja.
Skladno z navedenim ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na krajino
pozitiven – ocena A.
Izvedbeni del
Večje širitve naselij v večjih naseljih Škofljica, Lavrica in Pijava Gorica so v okviru
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optimalnih in maksimalnih meja naselja. V večini primerov gre za zapolnjevanje
nepozidanih zemljišč na obrobju naselij, s čimer se oblikuje kvaliteten rob naselja.
Širitve naselij v okviru sanacije območja razpršene gradnje se izvajajo v naseljih
Gradišče, Vrh nad Želimljami in Smrjene. Gre za zgoščevanje neželene stihijske
pozidave, s čimer se bodo oblikovala strnjena naselja.
Območja večjih širitev se urejajo z OPPN. Razen nekaj izjem, območja širitev ne
posegajo na območja kakovostne kulturne krajine, ob upoštevanju predpisanih pogojev
iz akta ne pričakujemo negativnega vpliva na krajinsko sliko območja. V času gradnje
(objektov, infrastrukture…) lahko pride do vizualne degradacije okolja. Vendar pa so ti
posegi in posledično tudi njihovi vplivi navadno kratkoročni. Območja gradbenih del, se
morajo po posegu čim prej sanirati in ustrezno ozeleniti z avtohtono vegetacijo.
Za OPPN in DPN, ki posegajo na območja prepoznavnosti prostora, se v okviru
strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve, s katerimi mora biti tak
akt tudi utemeljen.
Sanacija razpršene gradnje je predvidena s povezovanjem in zaokroževanjem
posameznih naselij, zaselkov ali posameznih objektov. Sanacija območij razpršene
gradnje se ureja z OPPN, znotraj katerih se poda potrebne omilitvene ukrepe, da ne
pride do degradacije okolja in kulturne krajine. Načeloma pa ima sanacija razpršene
gradnje pozitiven vpliv na krajinsko sliko.
Objekti razpršene gradnje, ki jih ni mogoče priključiti naseljem ali kako drugače
sanirati, se v skladu s Pravilnikom 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) opredeli fundus, stavbno
zemljišča pa se renaturira v izvorno namensko rabo. S tem posegom je onemogočeno
širjenje novih objektov in nadaljevanje razpršene gradnje.
Večjih degradiranih površin v občini Škofljica ni. Na območju občine je nekaj manjših
dnevnih kopov, tako legalnih kot nelegalnih. Nelegalne kope je potrebno v najkrajšem
možnem obdobju sanirati – ozeleniti z avtohtono vegetacijo.
Izvedba plana ne predvideva večjih posegov na območjih strnjenih gozdnih
kompleksov, zato bo prišlo do krčitev gozda samo izjemoma in na manjših površinah.
Večjih vplivov na gozdno krajino ne pričakujemo.
Neposreden vpliv izvedbe plana pomeni posege z neposrednimi vplivi na krajino in
vidno kakovost okolja. Z izvedbo plana se bo kakovost krajine mestoma izboljšala
(sanacija razpršene gradnje) mestoma pa se bo stanje poslabšalo. Neposredni vpliv
izvedbe plana na krajino in vidno kakovost okolja ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju določil iz akta - ocena B.
Kot daljinski vpliv izvedbe plana bi lahko izpostavili predvsem vpliv na krajino in
vidno kakovost okolja, tako z vidika kvalitetnih pogledov na prostorske dominante, kot
z vidika vidne izpostavljenosti posameznih posegov. Daljinski vpliv ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju določil iz akta – ocena B.
Začasen vpliv izvedbe plana je pretežno omejen na obdobje izvajanja gradbenih del,
zaradi česar lahko pride do začasnih negativnih vplivov. Po končani gradnji se ne
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pričakuje večje spremembe krajinske slike. Začasen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju določil iz akta – ocena B.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na krajino in vidno
kakovost okolja. Trajen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju
določil iz akta – ocena B.
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na kulturno krajino bo neposreden,
daljinski, začasen in trajen, ter nebistven – ocena B.

3.7.4. Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
Podajamo nekatera priporočila in zakonske zahteve
Pri izdelavi projektne dokumentacije in prostorskih aktov je treba upoštevati smernice
varstva kulturne dediščine in zagotoviti sodelovanje s službo za varstvo kulturne
dediščine.
S krajinsko sanacijo lahko omilimo potencialen negativni vpliv na vidno kakovost
krajine. Zato mora biti območje urejanja koridorja trase ceste dovolj široko, da bo
zagotavljalo prostor za ureditev potrebnih sanacijskih zasaditev. V postopku
nadaljnjega načrtovanja je potrebno izvesti tudi načrt krajinske sanacije. Pri tem bo
potrebno zasaditev strukturno podrediti obstoječim krajinskim vzorcem. Izbor
rastlinskih vrst naj upošteva avtohtone vrste, ki se uporabljajo v kulturni krajini.
V postopku nadaljnjega načrtovanja območij, ki se urejajo z OPPN-ji bo potrebno iskati
zasnove, ki bodo omilile potencialen negativni vidni vpliv. Gre za zahtevnejše in zato
tudi dražje načrtovanje ter gradnjo kot v krajinsko manj kakovostnih območjih.
Minimalni omilitveni ukrep je zelenje kot sanacija spremembe krajinske slike. Za
ozelenitev je sprejemljivo avtohtono rastje.
Skladnost načrta z okoljskimi cilji
Občinski prostorski načrt sicer umešča posamezne dejavnosti v ali ob izjemne primerke
kulturne krajine in tudi ostale kakovostne krajinske vzorce v občini, vendar pa se
ocenjuje, da se bo kakovost in prepoznavnost kulturne krajine zaradi teh posegov
izboljšala. V ostalih primerih pa ob upoštevanju varstvenih režimov in usmeritev
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine vplivi ne bodo degradirali obstoječih
kakovostnih vzorcev kulturne krajine. Občinski prostorski načrt je tako v skladu z
okoljskimi cilji.
3.7.6. Predvideni načini spremljanja stanja
Posebni načini spremljanja stanja niso potrebni.
3.8.

Gozdarstvo in gozd
3.8.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
- Zakon o varstvu okolja / (Ur. l. RS, št 41/04, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: UI-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008,
108/2009, 48/2012),
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-

-

-

Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (Ur.l.RS, št.56/99,
(31,2000 popr), 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004UPB2, 61/2006-Zdru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007
Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B ),
Zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US:
U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006
Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14,
106/2010),
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l.RS, št.
88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13).

3.8.1.1.
Okoljski cilji plana
Cilji plana so zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvoj
trajnostnega in sonaravnega gozdarstva.
Gozdni prostor je treba razvijati v smislu večnamenskosti, pri čemer je treba posebno
pozornost namenjati varovalnim gozdovom, gozdovom s poudarjeno ekološko, socialno
in gospodarsko vlogo (Politika urejanja prostora RS).
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali
namen (Smernice Zavoda za gozdove Slovenije).
Cilji plana so:
- varovati gozdna zemljišča,
- v največji možni meri ohranjati lesno proizvodno, ekološko ter socialno funkcijo
gozdov ob upoštevanju smernic Zavoda za gozdove Slovenije,
- varovanje gozdnih robov in manjših gozdnih sestojev kot sestavin kulturne krajine
ali gozdov, ki so naravna vrednota,
- ohranjanje sklenjenosti gozdov zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in
ohranjanja habitatov prostoživečih živali,
- v gozdove na pobočjih se praviloma ne posega, kadar pa je to potrebno, se
prepreči možnost nastanka erozijskih žarišč in zagotovi čim manjšo vidnost
posegov.
Cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije: spodbuja
se gospodarsko ter rekreacijsko ali drugo rabo gozdov, ki ne ogroža gozdnih
ekosistemov. Njihov rekreacijski potencial se v bližini naselij primerno izkoristi v okviru
načrtovanja zelenih sistemov naselij. Sklenjenost gozdov je kakovost , ki se jo ohranja
zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in ohranjanja habitatov prostoživečih
živali. V ravninskih kmetijskih krajinah z majhnim deležem visoke vegetacije se
gozdove ohranja kot strukturne in ekološke prvine v krajini.
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu govori o trajnostnem razvoju gozda kot
ekosistema v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih ekoloških,
gospodarskih in socialnih funkcij, ohranitvi in razvoju populacij prostoživečih živali in
njihovega okolja, trajnostni rabi vseh materialnih danosti gozda za lastnike,
trajnostnem upravljanju z divjadjo, učinkovitem sistemu komuniciranje z lastniki
gozdov in javnostjo ter ugodnem javnopolitičnem, zakonodajnem in institucionalnem
okolju, ki bo podprlo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihovo večnamensko rabo.
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Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 so zagotavljanje
stabilnosti in vitalnosti gozdov , ki so sposobni opravljati socialne, ekološke in
proizvodne funkcije in vloge, zagotavljanje trajnostnega, sonaravnega in
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi skladno s Programom razvoja gozdov,
nadaljevati je potrebno z načrtnim strokovnim usmerjanjem razvoja gozdov na načelih
trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozda ter tako zagotavljati trajno optimalno
delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje vseh njegovih funkcij. Pri tem je
gozdni ekosistem potrebno obravnavati kot celoto – to je povezano obravnavati vse
njegove komponente (rastlinstvo, živalski svet) in na vsej njegovi površini, ne glede na
lastništvo.
Okoljski cilji plana so skladni z zgoraj navedenimi cilji planov in programov.
3.8.1.2. Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci:
- površina gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo,
- območja varovalnih gozdov,
- ranljivost potenciala za gospodarsko izkoriščanje gozda zaradi gradnje objektov,
- lesna zaloga s prirastkom in posekom,
- ohranjenost gozdov.
3.8.1.3. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Osnovni kazalec za vrednotenje in ocenjevanje vplivov je površina varovalnih gozdov.
Merila vrednotenja izhajajo iz okoljskih ciljev plana. Pri vrednotenju smo uporabili
merila vrednotenja podana v spodnji tabeli, ki izhajajo iz Uredbe o okoljskem poročilu

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS,
št. 73/05). Ugotavljali smo v kolikšni meri bo plan vplival na stopnjo ohranjenosti
funkcije gozda.

Tabela 53: Merila vrednotenja vplivov plana na gozdove
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv
Vpliv je nebistven

V planu ni predvidenih sprememb ali je predvideno povečanje površine
gozdov. Na funkcije gozdov dejavnosti ne vplivajo oz. jih krepijo.
Plan oz. načrtovane dejavnosti minimalno posegajo na območja gozdov in
ne onemogočajo gospodarjenja z gozdovi. Prav tako se ohranjajo ostale
funkcije gozdov.
Načrtovane dejavnosti sicer posegajo na območje gozdov, vendar je kot
kompenzacija predvideno povečanje površin gozdov na drugih območjih.
Dejavnosti bistveno posegajo v gozdni prostor in vplivajo na gozdne
funkcije. Predvideni so posegi v varovalne gozdove, ki lahko ogrozijo njihov
osnovni namen.
Dejavnosti bistveno posegajo v gozdni prostor, onemogočajo gospodarsko
izkoriščanje gozdov in vplivajo na ostale gozdne funkcije. Predvideni so
nedopustni posegi v varovalne gozdove.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.

B
C

3.8.2.

D

Vpliv je nebistven zaradi
omilitvenih ukrepov
Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva ni
možno

Stanje okolja s stališča gozdarstva
Gozdovi občine Škofljica spadajo pod območno enoto Ljubljana, Zavoda za gozdove
Slovenije. Gozdovi v občini Škofljica poraščajo zaleden hribovite dele, predvsem strma
pobočja hribov in predstavljajo večje ali manjše sklenjene gozdne površine, ki se
prepletajo s kmetijsko rabo in poseljenimi območji. Najbolj gozdnata so območja na

140

severovzhodnem delu občine, ter na jugozahodnem delu. Značilno gozdnati so tudi
osamelci. Posamezne gozdne zaplate se pojavljajo še na nekaterih strmih pobočjih.
Funkcije gozda delimo na ekološke, socialne in proizvodne (Zakon o gozdovih, Ur.l.RS,
št. 30/93, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON
(31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010).
Gozdni sestoji v občini Škofljica izpolnjujejo vse ekološke funkcije (varovalne,
hidrološke, biotopske, klimatske). Varovalne funkcije so najbolj opazne pri naravni
sanaciji nekaterih območij kamnolomov, ki so opuščeni.
Prevladujoče socialne funkcije v občini Škofljica so:
a) Higiensko-zdravstvena funkcija - sestoji gozda ščitijo in omejujejo škodljive
vplive motornega prometa, predvsem ob avtocesti in kočevski cesti (Kopijski
gozd, Jelšje, Hrastovec)
b) Rekreacijska funkcija gozda – gozdne poti, kolesarske poti…
c) Turistična funkcija
d) Naravovarstvena funkcija – gozdna vegetacija ob potokih ščiti kakovost pitne
vode, življenjski prostor favne in flore
e) Estetska funkcija gozda – zakriva degradiran prostor, ustvarja robove naselij…
Proizvodna funkcija gozdov ni dovolj izkoriščena. Za ogrevanje zasebnih stanovanj in
hiš malo prebivalcev uporablja lesno biomaso.
Varstveni režimi na področju gozdarstva
 Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom
Varovalni gozdovi so v Zakonu o gozdovih opredeljeni kot gozdovi, ki v zaostrenih
ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi,
v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija.
Z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je Vlada RS
razglasila 1 območje varovalnih gozdov v občini Škofljica.
Pri
-

gospodarjenju z varovalnimi gozdovi mora Zavod zagotavljati:
pravočasno obnovo oziroma posek prestarelega drevja,
malo površinsko izvajanje sečenj,
puščanje primerno visokih panjev pri poseku drevja na plazovitih območjih in
območjih, kjer je nevarnost snežnih plazov,
ročno spravilo oziroma spravilo z žičnimi napravami,
sanacijo poškodovanih tal zaradi preprečevanja erozije,
odstranjevanje drevja iz hudourniških strug,
pravočasno izvedbo vseh gozdno gojitvenih del, ki zagotavljajo ohranitev in
stabilizacijo varovalne vloge gozda in rabo biološko razgradljivih olj pri delu s stroji
in napravami.

Večnamenski gozdovi
To so vsi gozdovi, ki nimajo normativne zaščite ali posebnih omejitev pri gospodarjenju
ali poseganju vanje v smislu spreminjanja namembnosti. Njihove socialne, ekološke in
proizvodne funkcije so posebej ovrednotene in jih delimo v tri stopnje poudarjenosti:
- 1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenje z gozdom,
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- 2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenje z gozdom
- 3. stopnja: funkcija le delno vpliva na način gospodarjenje z gozdom.
Pri načrtovanju posegov v prostor je posebno pozornost potrebno posvetiti gozdovom s
poudarjeno katerokoli od ekoloških ali socialnih funkcij. To so predeli z razmeroma
veliko možnostjo nastanka konfliktnih situacij. Posegi v te predele so občutljivi in
zahtevajo temeljite predhodne razmisleke in presoje.
3.8.3.

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
V strateškem delu OPN je opredeljeno, da se ohranjajo sklenjeni kompleksi gozdov na
območju varovanih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Njihova lesno proizvodna
funkcija je omejena, posebej poudarjena je njihova ekološka funkcija pri izboljšanju
kakovosti zraka.
Pred posegi naj se varujejo posamezni kompleksi in gozdne zaplate na območju barja,
ki imajo poudarjeno hidrološko in biotopsko funkcijo. Večji in pomembnejši strnjeni
sestoji gozda so na želimeljskem prelomu (Kopijski gozd), ob avtocesti in na vzpetinah
od SV do JV dela občine. V občini se varuje eno izločeno območje varovalnega gozda.
Usmeritve iz strateškega dela OPN so v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji.
Ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na gozd pozitiven - A.
Izvedbeni del
Z izvedbo plana bodo površine gozdnih zemljišč ostale skoraj v nespremenjeni površini.
Površina gozdnih zemljišč se bo na določenih območjih skrčila, predvsem na račun
širitve stanovanjskih območij (7,25 ha) in zelenih površin (1,62 ha). Na drugi strani pa
se z izvedbo plana območje gozdnih površin na nekaterih območjih povečuje. V teh
primerih gre za vračanje stavbnih zemljišč v gozdna zemljišča - renaturacija, kjer
njihova pozidava ni smiselna ali mogoča. Večjo spremembo v območje gozdnih zemljišč
predstavlja tudi sanacija kamnoloma Orle, kjer se območje kamnoloma povrača v
območja gozdnih zemljišč.
Predlog spremembe 9-53a – gre za uskladitev dejanskega stanja, območje je že
pozidano zato predviden poseg ne bo imel vpliva na gozd.
Predlog spremembe 15-62 – sprememba namembnosti v območje drugih zelenih
površin. Predvidena je ureditev sprehajalnih poti, otroških igral in postavitev klopi. V
gozdne sestoje se z ureditvami predvidoma ne bo posegalo zato je predlog sprejemljiv.
Predlog spremembe 9-51 – sprememba namembnosti za gradnjo stanovanjske hiše.
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlogi sprememb 15-5, 15-6, 15-7 - sanacija območja razpršene gradnje in
zaokrožitev naselja. Predlogi posegajo na manjše zaplate gozdnih površin. Ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki jih je potrebno opredeliti v okviru OPPN 15-03 je
predlog sprejemljiv.
Predlog spremembe 12-8b – sprememba namembnosti za potrebe širitve kmetije.
Predlog posega na ozko zaplato obstoječega gozda. Ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov je predlog sprejemljiv.
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Predlog spremembe 4-6b - sprememba namembnosti za gradnjo stanovanjske hiše. Ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlogi spremembe 14-4a, 14-3b in 14-2a – sprememba namembnosti v območja
stanovanjskih površin. Gre za sanacijo območja razpršene gradnje in zaokrožitev
naselja. Predlog posega na ožjo zaplato gozdnega zemljišča. Ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlogi spremembe 14-18, 14-19, 14-25 – širitev stanovanjskih površin s priključitvijo
območja razpršene gradnje v območje naselja. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je
predlog sprejemljiv.
Predlogi spremembe 18-45 in 18-10c - sprememba namembnosti za gradnjo
stanovanjske hiše. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlogi spremembe 5-8a, 5-9 in 5-45 - sprememba namembnosti za stanovanjsko
gradnjo. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlogi spremembe 5-39, 5-37, 5-48b - sprememba namembnosti za stanovanjsko
gradnjo. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Prelogi spremembe 5-15, 5-16 - sprememba namembnosti za stanovanjsko gradnjo.
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlog spremembe 14-51 – sanacija območja razpršene gradnje in zaokrožitev
naselja. Gozdne površine na tem območju ne predstavljajo strnjenih gozdnih sestojev,
gre le za zaplate gozdnih zemljišč med že obstoječo pozidavo. Ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Predlog spremembe 14-26 - sanacija območja razpršene gradnje in zaokrožitev naselja.
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je predlog sprejemljiv.
Neposredni vpliv bo prisoten na območjih, kjer so predvidene nove dejavnosti na
obstoječih gozdnih površinah, saj gre v večini primerov za posek dreves oz. odstranitev
dreves na tem območju, kar je tudi trajen vpliv. Vpliv plana na gozd je ocenjen kot
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C.
Začasen vpliv je pretežno omejen na fazo gradnje, ki bo predvidoma prisoten le v ožji
okolici območja posegov, kjer lahko pride do začasnega poškodovanja gozdne
vegetacije. Začasen vpliv je ocenjen kot nebistven – ocena C.
Ostali vplivi (kumulativni, sinergijski…) niso pričakovani in niso vrednoteni.
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na gozdove bo neposreden in začasen,
ter nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
3.8.4.

Omilitveni ukrepi
Potrebni so omilitveni ukrepi. Ob tem, da je najpomembnejši omilitveni ukrep vračanje
posameznih nepozidanih stavbnih zemljišč v namensko rabo gozda, se opredelijo še
omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz priporočil in predpisov.
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V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali
namen (Smernice Zavoda za gozdove Slovenije).
Prepovedano je poseganje v gozdove izven območja gradnje. Prepovedano je
odlaganje materiala v gozdove.
Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in
rastju. Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in
zagotoviti čim manjšo vidnost posegov.
Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred
začetkom gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenija, da se drevje za
krčitev označi in posek ustrezno evidentira.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in
funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se morajo
sanirati takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na
obstoječi vrstni sestavi in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je
potrebno sanirati tako, da je le ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst, prednost naj
ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto
dvigujejo.
Pri gradnji ali drugih posegih v bližini rečnih bregov (obrečni gozdov) je potrebno
vegetacijo in brežine ohranjati v ugodnem stanju. Spravilo in odvoz lesa naj poteka po
že obstoječih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
Na območjih, kjer bo prišlo do posega v gozdni rob, je potrebno le tega sanirati in na
novo oblikovati.
Na območju varovalnih gozdov so dovoljeni le posegi v skladu z gozdnogospodarskim
načrtom in veljavno zakonodajo – Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s

posebnim namenom.

Prepovedano je krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in
snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča
območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja izvirov, itd. Na strmih predelih
(poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z
vegetacijo.
V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo
gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena
hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje,
odstranjevanje materiala in zasipavanje.
3.8.5.

Skladnost načrta z okoljskimi cilji
S predvidenim umeščanjem dejavnosti se praviloma izogiba večjim sklenjenim gozdnim
sestojem in obrečni vegetaciji na nabrežju. V ostalih primerih so predvideni ustrezni
omilitveni ukrepi, zato je opredeljeno, da so načrtovani posegi v skladu z okoljskimi
cilji.
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3.8.6.

Predvideni načini spremljanja stanja
Spremljanje stanja gozdov ostaja naloga javne gozdarske službe, ki to delo že opravlja
zaradi svojih potreb. V fazi gradnje naj predstavnik Zavoda za gozdove izvaja občasni
nadzor nad nepotrebnim posekom drevja in morebitnimi poškodbami na gozdnem
drevju. Tovrstno spremljanje bo aktualno tudi v časi izvedbe plana, zato ga je potrebno
vključiti in podrobneje opredeliti v poročilu o vplivih na okolje oz. v fazi izdelave PGD.
3.9.

Zdravje ljudi

3.9.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
3.9.1.1 Okoljski cilji plana
Cilji plana, ki se nanašajo na segment zdravje ljudi so: izboljšanje zdravstvenega stanja
prebivalcev (zmanjšanje števila obolenj in umrljivosti) ter preprečevanje konfliktne rabe
prostora z ustrezno razmestitvijo stanovanjskih območij in drugih območij s
potencialnimi negativnimi vplivi na zdravje ljudi - to so vplivi plana na varstvo tal,
zraka in vode ter vplivi plana na povečane hrupa, EMS, odpadkov ter svetlobnoega
onesnaževanja.
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur.l.RS, št. 2/06) so
zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo in zagotavljanje ustreznega zbiranja,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Cilji Tematske strategije na področju urbanega okolja so zmanjševanje števila
prebivalcev, ki so stalno izpostavljeni prevelikemu hrupu za 20% do leta 2020 glede na
izhodiščno leto 2000, zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni
prevelikemu hrupu za 50% do leta 2025 glede na izhodiščno leto 2000 in zmanjšanje
nevarnosti povzročitve nesreče velikega obsega.
Okoljski cilj plana je skladen s cilji zgoraj navedenih planov in programov.
3.9.1.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci opredeljeni pri posameznem obravnavanem segmentu plana z vplivom na
zdravje ljudi so uporabljeni s ciljem sinteze ugtovljenih vplivov . Kot dodatni kazalec se
uporabi tudi dravstveno stanje prebivalcev (obolenja in umrljivost po vzroku (bolezni
srca in ožilja, dihal, prebavil, raka, ..itd.). Tako se uporabijo kazalci za zrak, tla, vode,
hrup, EMS, ravnanje z odpadki in svetlobno onesnaževanje.
Tabela 54: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na bivalno okolje in zdravje ljudi
Cilji
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in ocenjevanja
Zakonska izhodišča
Kazalci zdravje ljudi:
Izboljšanje
opredeljena po posameznih
zdravstvenega stanja
segmentih okolja z vplivom
ljudi
na zdravje
Drugi posredni kazalci
Preprečevanje
negativnih vplivov na
zdravje ljudi

a.) zrak:

-

delež prebivalcev priključenih na daljinsko
ogrevanje ali plinovod
površine stavbnih zemljišč za industrijo
površina javnih stavb z izvedeno energetsko
sanacijo v občini;
obremenitve s prometom na glavnih cestah - PDLP;
števna mesta Škofljica, Škofljica in Želimlje
število potnikov v javnem potniškem prometu

-

površine kmetijskih zemljišč in predvidene

-

b.) tla:
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spremembe

c.) vode:
-

delež prebivalcev priključenih na vodovodno
omrežje
razvitost komunalne infrastrukture in čiščenje
odpadnih voda - delež prebivalcev priključenih na
vodovodno in kanalizacijsko omrežje

d.) Hrup
-

obremenitve s prometom na glavnih cestah - PDLP;
števna mesta Škofljica, Škofljica in Želimlje
obseg potniškega železniškega prometa

e.) EMS
-

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov
daljnovodov in drugih virov EMS

f.) Odpadki
-

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov
daljnovodov in drugih virov EMS

g.) Svetlobno onesnaževanje
-

K

Vrednotenje: Ekspertna ocena.

3.9.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje
Tabela 56: Merila vrednotenja vplivov plana na zdravje ljudi
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

Delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje ali plinovod in obnovljive
vire se bistveno poveča. Dolžina prometno obremenjenih prometnic skozi
naselje se zmanjša. Kakovost površinskih voda (kemijsko in biološko stanje)
se bo izboljšalo. Dolžina in kakovost kanalizacijskega sistema se bo izboljšala.
Čiščenje odpadnih voda bo ustrezno. Izvedba plana – spremembe NRP bo
imela pozitiven vpliv na kakovost podzemnih voda in vodnih virov v vseh
parametrih oz. vpliva ne bo. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke
podzemnih voda in vodnih virov, bodo preseljene izven vodovarstvenih
območij. Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se bo bistveno
povečalo, prav tako se bo povečala dolžina vodovodnega sistema. Z izvedbo
plana se bo število ogroženih prebivalcev oz. objektov zmanjšalo, saj se
namenska raba prostora na poplavnih območjih ne bo spreminjala oz. se bodo
stavbna zemljišča renaturirala v izvorno rabo. Obstoječi in predvideni viri
hrupa so od naselja oz. bivalnih objektov oddaljeni več kot 1000 m in ne
presegajo mejnih vrednosti hrupa v varovanjih prostorih. Dolžina odsekov
državnih cest skozi naselja se bo bistveno zmanjšala. Število železniškega
prometa se bo zmanjšalo. Konfliktnih rab na območju varstvenih pasov ni oz.
bodo s planom odpravljene.
Delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje ali plinovod in obnovljive
vire se bistveno ne spremeni – nekoliko poveča. Dolžina prometno
obremenjenih prometnic skozi naselja se ne spremeni. Kakovost površinskih
voda bo ustrezna. Dolžina, predvsem pa kakovost kanalizacijskega omrežja se
bo izboljšala. Čiščenje odpadnih voda bo ustrezno. Izvedba plana –
spremembe NRP bo nebistveno vplivala na količinsko in kakovostno stanje
podzemnih voda in vodnih virov. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke
podzemnih voda in vodnih virov, bodo ostale nespremenjene. Delež
prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje bo ostal nespremenjen, dolžina
vodovodnega sistema pa se bo nekoliko povečala. Izvedba plana bo
nebistveno vplivala na stopnjo ogroženosti. Z izvedbo plana se število
ogroženih prebivalcev oz. objektov ne bo spremenilo. Namenska raba na
poplavnih zemljiščih se bo sicer spremenila v stavbno zemljišč, vendar ne bo
novih objektov. Obstoječi in predvideni viri hrupa so od naselja oz. bivalnih
objektov sicer oddaljeni manj kot 1000 m vendar zaradi konfiguracije terena
ali izvedenih protihrupnih ukrepov ne presegajo mejnih vrednosti hrupa v
varovanih prostorih. Dolžina odsekov državnih cest skozi naselja se ne bo
bistveno spremenila. Število potniškega železniškega prometa se ne bo
spremenilo. Plan ne predvideva novih stanovanjskih površin in javnih objektov
znotraj varovalnih pasov daljnovodov oz. so le ti umeščeni tako, da mejne
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C

Vpliv je nebistven ob
izvedbi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

vrednosti EMS niso presežene.
Ob uvedbi omilitvenih ukrepov se delež prebivalcev priključenih na daljinsko
ogrevanje in obnovljive vire bistveno ne spremeni – nekoliko poveča. Dolžina
prometno obremenjenih prometnic skozi naselja se ne spremeni. Načrtovane
dejavnosti bi lahko vplivale na poslabšanje kakovosti voda, vendar je to
mogoče preprečiti z izvedbo omilitvenih ukrepov (npr. uporabo ustreznih
tehnologij za preprečevanje onesnaženja). Dolžina, predvsem pa kakovost
kanalizacijskega omrežja se ne bo spremenila. Čiščenje odpadnih voda bo
ustrezno. Načrtovane dejavnosti – spremembe NRP bi lahko vplivale na
poslabšanje kakovosti podzemnih voda in vodnih virov, vendar je to mogoče
preprečiti z izvedbo omilitvenih ukrepov. Dejavnosti, ki so potencialne
onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, bodo ostale nespremenjene.
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje bo ostal nespremenjen,
dolžina vodovodnega sistema pa se bo nekoliko povečala. Izvedba plana bo
nebistveno vplivala na spremembo stopnje ogroženosti ob izvedbi omilitvenih
ukrepov. Z izvedbo plana se število ogroženih prebivalcev oz. objektov ne bo
spremenilo. Namenska raba na poplavnih zemljiščih se bo sicer spremenila v
stavbno zemljišč, vendar ne bo novih objektov. Obstoječi in predvideni viri
hrupa so od naselja oz. bivalnih objektov sicer oddaljeni manj kot 1000 m
vendar zaradi konfiguracije terena ali izvedenih protihrupnih ukrepov ne
presegajo mejnih vrednosti hrupa v varovanih prostorih. Dolžina odsekov
državnih cest skozi naselja se ne bo bistveno spremenila. Število potniškega
železniškega prometa se bo nekoliko povečalo. Stanovanjske površine in
območja centralnih dejavnosti se mestoma umeščajo znotraj varovalnih pasov
daljnovodov, kjer bi lahko bili objekti in prebivalci izpostavljeni prekomerni
obremenjenosti z EMS.
Delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje in obnovljive vire se
nekoliko zmanjša. Dolžina prometno obremenjenih prometnic skozi naselja se
podaljša oz. so obstoječe prometnice bolj obremenjene. Izvedba plana bo
bistveno prispevala k povečanju onesnaženosti površinskih voda, kljub izvedbi
omilitvenih ukrepov. Kakovost kanalizacijskega omrežja se bo bistveno
poslabšala. Čiščenje odpadnih voda ne bo ustrezno urejeno. Izvedba plana –
spremembe NRP bo bistveno prispevala k povečanju onesnaženosti
podzemnih voda, kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Stanje podzemnih voda se
bo poslabšalo. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke podzemnih voda in
vodnih virov, se bodo še naprej razvijale na vodovarstvenih območjih. Delež
prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se bo znižal, prav tako se bo
zmanjšala dolžina vodovodnega sistema. Izvedba plana bo bistveno vplivala
na stopnjo ogroženosti ljudi in objektov, kljub izvedbi omilitvenih ukrepov.
Ogroženost prostora zaradi poplav, erozije itd. bo bistveno povečana in je z
običajnimi omilitvenimi ukrepi ne bo možno zmanjšati. Z izvedbo plana se
število ogroženih prebivalcev oz. objektov poveča. Namenska raba na
poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno zemljišče, na območju bodo
postavljeni novi objekti. Obstoječi in predvideni viri hrupa so od naselja oz.
bivalnih objektov oddaljeni manj kot 100 m in tudi z omilitvenimi ukrepi ni
mogoče nivo hrupa zmanjšati pod mejno vrednost. Dolžina odsekov državnih
cest skozi naselja se zelo poveča. Stanovanjske površine in območja centralnih
dejavnosti se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo
objekti in prebivalci izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS.
Delež prebivalcev priključenih na daljinsko ogrevanje in obnovljive vire se
bistveno zmanjša. Dolžina prometno obremenjenih prometnic skozi naselja se
podaljša oz. so obstoječe prometnice močno obremenjene. Izvedba plana bo
nesprejemljivo poslabšala kakovost površinskih voda. Ustreznih omilitvenih
ukrepov ni moč vzpostaviti.. Kakovost kanalizacijskega omrežja se bo bistveno
poslabšala. Čiščenje odpadnih voda ne bo rešeno, odpadne vode bodo
onesnaževale podtalnico in vodne vire. Ob izvedbi plana – spremembe NRP se
bo stanje podzemnih voda močno poslabšalo, kljub izvedbi omilitvenih
ukrepov. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke podzemnih voda in
vodnih virov, se bodo še naprej razvijale na vodovarstvenih območjih. Delež
prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se bo bistveno znižal, prav
tako se bo bistveno zmanjšala dolžina vodovodnega sistema. Izvedba plana bo
uničujoče poslabšala sposobnosti prostora kompenzirati negativne učinke
voda. Izvedba ustrezni omilitvenih ukrepov je nemogoča. Z izvedbo plana se
število ogroženih prebivalcev oz. objektov močno poveča. Namenska raba na
poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno zemljišče, na območju bodo
postavljeni novi objekti. Število EUP bo mnogo večje kot v veljavnem planu.
Obstoječi in predvideni viri hrupa so prepleteni s stanovanjskimi stavbami in
nivo hrupa ni možno zmanjšati pod mejne vrednosti. Dolžine odsekov državnih
cest skozi naselja se močno povečajo. Število potniškega železniškega
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Ugotavljanje vpliva ni
možno

prometa se bo močno povečalo. Stanovanjske površine in območja centralnih
dejavnosti se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo
objekti in prebivalci izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS.
Ugotavljanje vpliva ni možno.

3.9.2. Stanje okolja s stališča poselitve
Poselitev
Občina Škofljica ima 9401 prebivalcev (vir: http://www.stat.si, 13.7.2012), kar je za
površinsko majhno občino relativno veliko. Gostota poselitve (217,1 preb/km2) za
enkrat presega državno povprečje, ki znaša 101,4 preb/km2. Poseljenost občine je
dokaj neenakomerno razporejena, najgostejša je v urbanem delu na območju Škofljice
in Lavrice.
Naselja v občini Škofljica imajo različne stopnje centralnosti. Status lokalnega
občinskega središča ima Škofljica, Lavrica pa status lokalnega središča in sta tako
naselji z najvišjo stopnjo centralnosti v občini, sledijo pa naselja z elementi lokalnega
središča. Vsa ostala naselja dosegajo bistveno slabšo opremljenost s centralnimi
dejavnostmi po raznolikosti in številčnosti funkcij, nekatera pa so povsem brez njih in
so zgolj spalna naselja. Naselji Škofljica in Lavrica v zadnjih desetletjih doživljata
skokovit gospodarski razvoj, skokovito pa je naraslo tudi število prebivalcev. Največji
vpliv na razvoj naselij in občine ima njena lega v urbanem in suburbanem zaledju
prestolnice.
Na območju občine srečamo različne tipe poselitve. Večja strnjena naselja so značilna
za obrobje Ljubljanskega barja, na prehodu iz ravninskega mokrotnega površja na
prisojna pobočja. Manjša podeželska naselja se pojavljajo v hribovitem obrobnem delu
občine.
Območja razpršene gradnje z značilnim stihijskim vzorcem pozidave so značilna za
južni del občine, naselja Vrh nad Želimljami, Gradišče in Smrjene. Pojav razpršene
poselitve v obliki domačij in zaselkov je značilen za obrobna območja občine in
Želimeljsko dolino.
Pomembnejši del poselitvenih območij predstavljajo obrtne cone. Največja poslovna
cona je na območju Škofljice, ki se intenzivno razvija. Namenjena je predvsem
umeščanju storitvenih in obrtnih dejavnosti. Območje poslovne cone Reber je v večji
meri še neizkoriščeno.

Promet

Pomemben vir onesnaževanja z dušikovimi oksidi je promet. Druge vire povezujemo
predvsem s točkovnimi viri onesnaževanja, kot so npr. kotlovnice ter termoelektrarne
(Kazalci okolja, 2005). Na pojavnost dušikovih oksidov v občini Škofljica ob
pomembnejših prometnicah vpliva gostota prometa.
Za državne ceste so na voljo naslednji podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu
(vir: direkcija RS za ceste – promet 2011 - www.dc.gov.si/si/promet, Prometne
obremenitve 2011):
- Cesta G2 Ljubljana (Rudnik) - Škofljica – 2011 (števno mesto Škofljica): vsa vozila
18.536 (osebna vozila 16.280),
- Cesta G2 Škofljica - Rašica – 2011 (Števno mesto Želimlje): vsa vozila 8292
(osebna vozila 7.297),
- Cesta G2 Škofljica – Šmarje-Sap– 2011 (Števno mesto Škofljica 2): vsa vozila 4125
(osebna vozila 3.572).
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Prometno je najbolj obremenjena regionalna cesta Ljubljana – Škofljica – Kočevje, ki je
temeljna prometna povezava med Kočevjem - Ribnico in Ljubljano. Spada med
prometno najbolj obremenjene regionalne ceste v Sloveniji.
Kolesarske in pešpoti
V smeri proti severu je predvidena glavna kolesarska povezava Škofljica – Šentjakob,
proti jugu Škofljica – Velike Lašče. V smeri vzhod-zahod pa je načrtovana daljinska
povezava Škofljica – Ig – Brezovica ter Škofljica – Grosuplje. Prioritetno se ureja
kolesarska povezava Ig – Škofljica.

Komunalna opremljenost naselij

Na območju občine Škofljica se oskrba z vodo ureja na podlagi Uredbo o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Ur.l. RS, št. 115/07, 9/08). Cilj plana je da se vodovodno omrežje občine, ki
ga sestavlja sedem sistemov obnavlja in dograjuje tako, da bo oskrba z vodo iz
javnega vodovoda racionalna, varna pred onesnaženjem in stabilna pri obratovanju
omrežja ter zadovoljiva z vidika zadostnih količin potrebnih za načrtovane širitve
naselij. Pri oskrbi z vodo se Občina Škofljica povezuje s sosednjimi občinami saj so
posamezni vodovodi del širšega vodovodnega sistema. Zaradi dotrajanosti
vodovodnega sistema in vodnih izgub pri distribuciji se prvenstveno obnavljajo sistemi
z največjimi izgubami.
Delno zgrajen sistem kanalizacije s čistilno napravo ima naselje Škofljica, delno je
kanalizacijsko omrežje zgrajeno tudi na območju Daljne vasi. Predvidena je
izgradnja povezovalnega kanala Škofljica-Lavrica, ki se bo navezoval na centralni
kanalizacijski sistem Ljubljane. Po izgradnji se ČN Škofljica ukine. Komunalna
odpadna voda iz naselij Lavrica, Škofljica, Lanišče in Zalog pri Škofljici se bo
odvajala preko centralnega kanalizacijskega omrežja sistema CČN Ljubljana. Na
območju naselja Pijava Gorica se bodo komunalne odpadne vode odvajale v
predvideno čistilno napravo Pijava Gorica, v Želimljah pa na obstoječo čistilno
napravo Želimlje in predvideno čistilno napravo Podreber. Na JZ delu naselja
Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih odpadnih vod na predvideno čistilno
napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna ČN Gradišče.
Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda zbira v
nepretočni greznici ali čisti v mali ČN, do poteka roka za prilagoditev odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, določene v predpisih, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
V občini se zagotavlja sodoben sistem ločenega zbiranja in obdelave odpadkov pred
odlaganjem. Sistem obstoječih ekoloških otokov se nadgradi tako, da bodo
zagotovljena racionalna in občanom dostopna zbirna mesta. Obstoječi zbirni center za
ravnanje z odpadki se nadalje razvija v celovit komunalni center občine.

Turizem

Turistična dejavnost v občini ni izrazito razvita. Dejavnost je v večji meri vezana na
naravne danosti prostora, kulturno zgodovinske znamenitosti in ostalo turistično
ponudbo. Med kulturno zgodovinskimi objekti sta najpomembnejša cerkev sv. Uršule v
Lanišču ter grad Lisičje.
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Med naravnimi izletniško rekreativnimi območji je najpomembnejše območje
Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki omogoča številne prostočasne in izobraževalne
dejavnosti. Na območju so urejene pešpoti in kolesarske poti. Razgledne in izletniške
točke so na Molniku, v vasi Orle in na Vrhu nad Želimljami pri cerkvi sv. Petra.
Po območju občine poteka tudi Svarunova pot, ki je pohodna pot, ki zajema
večstoletno kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino krajev na obrobju
Ljubljanskega barja. Gozdna učna pot, ki je namenjena spoznavanju gozda, kot
celostnega naravnega sistema je speljana je krožno od naselja Zalog do občinske meje
na vzhodu, ter nazaj proti zaselku Drglerija. Na območju občine je še Molniška pot.
Pomembni sestavni del turistične dejavnosti predstavlja tudi obstoječa gostinska
ponudba. Nastanitvene kapacitete v občini nudi le Grandvid hotel ki ima 56 ležišč.

Družbeno okolje

Občina Škofljica po zadnji regionalni razdelitvi spada v Ljubljansko urbano regijo.
Naselje Škofljica je upravno in gospodarsko središče občine, v katerem so locirane vse
pomembnejše družbene dejavnosti, storitve in javna uprava. V Škofljici je lociran sedež
organov in ustanov: občina, zdravstveni dom, lekarna, vzgojnovarstvene ustanove,
osnovne šole in kulturne inštitucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe prebivalcev občine.
Občina ne zagotavlja zaposlitvenih možnosti za večji del delovno aktivnih občanov, zato
so značilne intenzivne dnevne migracije. Te zaradi povečanih prometnih tokov vplivajo
na zmanjšano kakovost bivalnega okolja.
Demografska analiza občine Škofljica kaže na predvideno naraščanje števila prebivalcev
na račun priseljevanja predvsem mlajšega prebivalstva. Približno polovica občanov živi
v naseljih Škofljica in Lavrica, večji naselji sta še Želimlje in Pijava Gorica. Naraščanje
števila prebivalcev je značilno tudi za naselja Gradišče, Vrh nad Želimljami in Smrjene,
vendar pa se ta naselja razvijajo v vse večja spalna naselja, brez oskrbnih funkcij.
Opremljenost s komunalno infrastrukturo v občini ne dosega zadovoljivih standardov
opremljenosti. Problem predstavlja še neurejeno čiščenje komunalnih odpadnih voda,
ki pa se dodatno ureja z OPN.
Glavna prometna os skozi občino je regionalna cesta G2 106 Ljubljana - Rudnik –
Škofljica – Kočevje. Državne ceste regionalnega značaja so Škofljica – Ig ter Škofljica –
Šmarje-Sap. Pomembnejše lokalne povezave, ki povezujejo naselja in se navezujejo na
državno prometnico so Rudnik – Orle, Lavrica – Orle, Pijava Gorica – Turjak ter Vrh
nad Želimljami – Rašica.
Delež aktivnega prebivalstva je v začetku leta 2012 znašalo 4037 prebivalcev, kar je
cca. 44% vsega prebivalstva občine. Stopnja registrirane brezposelnosti pred
gospodarsko krizo je znašala 4 %, aprila 2012 pa je znašala 7,6 % in je pod
slovenskim povprečjem, ki znaša 11,8 %.

Zdravje ljudi

Območje občine Škofljica spada v zdravstveno regijo Ljubljana.
V letu 2009 je v občini Škofljica zabeleženih 113 rojstev ter 47 smrti, tako da ima
pozitiven naravni prirast, ki je značilen za vse občine v ožjem urbanem zaledju
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Ljubljane. V letu 2009 je na območju občine Škofljice umrlo 47 ljudi, od tega 27 moških
in 20 žensk. Umrljivost moških je bila značilno višja od umrljivosti žensk.
Največ ljudi v letu 2009 v je umrlo zaradi bolezni obtočil, sledijo smrti zaradi raka, nato
smrti zaradi poškodb in zastrupitev, ter bolezni dihal in prebavil.
Incidenca samomora je bila v regiji v letu 2009 nižja kot na ravni Slovenije.
V upravni enoti Ljubljana, kamor spada občina Škofljica, je v letu 2009 največji delež
bolniškega staleža zaradi bolezni (67 %) ter nege (23 %). Delež poškodb pri delu je v
UE Ljubljana najnižji med vsemi UE v regiji Ljubljana.
Najpogostejše poškodbe v letu 2009 so bile glede na delovno okolje v industriji
(32,4%), sledijo poškodbe na javnih površinah (31,1 %) ter na področju terciarnih
dejavnosti, pisarne, področja za zabavo (14,7 %) (Zdravstveni statistični letopis 2009,
Zdravstvena regija Ljubljana, ZZV Ljubljana, april 2011).
Izpostavljenost (prekomernemu) hrupu
Hrup na območju občine Škofljica je podrobno obravnavan v poglavju 3.5.
Izpostavljenost (prekomernemu) elektromagnetnemu sevanju
Elektromagnetno sevanje je podrobno obravnavano v poglavju 3.6.
Oskrba s pitno vodo
V poglavju 3.2. je opisano kateri vodni viri se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo.
Stopnja onesnaženosti zraka
Kakovost zraka in prisotni onesnaževalci zraka so podrobno obravnavani v poglavju
3.1.
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3.9.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja
Strateški del
V strateškem delu OPN je poudarjena vzpostavitev ugodnih pogojev za bivanje,
izboljšanje opremljenosti večjih naselij v občini s centralnimi dejavnostmi, ohranjanje in
razvoj proizvodnih zmogljivosti. Za privabljanje novih vlaganj v gospodarski sektor ter
ohranjanje in razvijanje človeških virov je potrebno povečati privlačnost občine z
izboljšanjem bivalnih razmer s posodobitvijo družbene in komunalne infrastrukture,
sanacijo degradiranih zemljišč ter zagotavljanjem učinkovite prometne in
komunikacijske povezanosti.
V okviru dvigovanja bivalnega standarda ter nadaljnjega razvoja prostočasnih
dejavnosti se razvija prostorske možnosti za šport in rekreacijo na celotnem območju
občine. V okviru razvoj turizma se obnavljajo, posodabljajo in dopolnjujejo ureditve za
razvoj rekreacije in sicer na območjih z opredeljeno namensko rabo za te dejavnosti in
ustrezno urejeno komunalno infrastrukturo. V območjih z naravnimi kakovostmi se
načrtuje prilagojene, ne množične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v
naravnem okolju. Cilj razvoj centralnih naselij je tudi čim večja oskrba s centralnimi
dejavnostmi, ter omogočanje novih zaposlitvenih kapacitet. Veliko upov občina polaga
tudi na izgradnjo 3. razvojne osi s čimer bi se izboljšala prometna pretočnost v središču
občine in povečala prometna varnost. Zmanjšala bi se tudi obremenitev s hrupom.
Vpliv strateškega dela plana je skladen s cilji in ocenjujemo, da bo vpliv na bivalno
okolje in zdravje ljudi pozitiven – A.
Izvedbeni del
Izvedba plana bo predvidoma pozitivno vplivala predvsem na bivalno kakovost –
predvidena so nova območja za poselitev in centralne dejavnosti v večjih naseljih
(Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica), sanira se območja razpršene gradnje, varuje
območja razpršene poselitve, ki prispevajo k pestrosti in ohranjenosti kulturne krajine,
nadgrajuje se družbena in gospodarska javna infrastruktura (ČN, kanalizacija,
vodovod), zagotavlja se površine za šport in rekreacijo v občini, preprečuje se pozidava
neustreznih območij, ohranjajo se naravne in kulturne kakovosti v prostoru. S sanacijo
območij razpršene gradnje se uredi družbena in komunalna infrastruktura, kar bo imelo
pozitiven vpliv na onesnaženost voda in tal. Z novimi območji poselitve pričakujemo
povečanje kakovosti bivalnega okolja, zaokrožena območja poselitve in s tem tudi
spodbujanje in prihod novih funkcij v bivalno okolje.
Na območju novih poselitvenih območij in območij centralnih dejavnosti je potrebno
zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih
voda ter zagotoviti ostalo družbeno infrastrukturo. Predvsem stanovanjske stavbe je
potrebno umeščati na območja, ki niso prekomerno obremenjena s hrupom ali
elektromagnetnim sevanjem.
V osrednjem delu naselja Škofljica, Lavrica ter Pijava Gorica se območje centralnih
dejavnosti umešča neposredno ob glavno prometnico, ki je prometno najbolj
obremenjena v občini in predstavlja pomemben vir hrupa, ter ob železnico..Po potrebi
se izvedejo protihrupni ukrepi, ter tako preprečijo morebitni negativni vplivi na zdravje
ljudi. Nove stanovanjske površine se ne umeščajo neposredno ob virih hrupa, kot sta
cesta in železnica.
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Večje stanovanjske površine v območjih koridorjev daljnovodov, temveč gre le za
sanacijo že obstoječega stanja.
Ugotavljamo, da plan predvideva ugoden oz. logičen prostorski razvoj obstoječih in
novih centralnih in poselitvenih območij. Smotrna izraba prostora in poselitve omogoča
vzpostavitev gospodarske javne infrastrukture, družbenih dejavnosti in prometne
povezanosti. Na območjih pričakovanih konfliktnih območjih, kot so npr. stiki
stanovanjskih območij in območij za industrijo in proizvodnjo, pa je potrebno zagotoviti
tako umeščanje dejavnosti oz. posegov, da povzročene emisije v okolje ne bodo
presegale mejnih vrednosti in ne bodo moteče za okoliške prebivalce.
Površinski kopi na območju občine zagotavljajo oskrbo z mineralnimi surovinami, imajo
pa tudi negativne vplive na kakovost bivanja in posredno tudi na zdravje ljudi (hrup,
prah, vibracije, vidna izpostavljenost). V občini je le en aktiven kamnolom, ki je
umeščen na obrobje doline. Območje se ureja s PIP (KGV01.ek) v okviru katerih so
predvideni sanacijski ukrepi. Območje je oddaljeno od večjih poselitvenih jeder, prav
tako ni vizualno izpostavljeno. Skladno s tem ne pričakujemo bistvenih vplivov na
zdravje ljudi.
Z vzpostavitvijo novih zelenih površin v naseljih Škofljica (Šk09.zsr, Šk10.zsr), Lavrica
(La74.zsr, La75.zdz ), Pijava Gorica (Pi20.zdz) in Želimlje (Že06.zsr, Že31.zsr)
namenjenih športu in rekreaciji ter drugim urejenim zelenim površinam, bodo bistveno
prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnega okolja in zdravja ljudi, saj dostopnost
rekreacijske in športne infrastrukture pomeni boljše pogoje za vsakodnevno rekreacijo
in tako bolj zdrav način življenja.
Temeljni pogoji za razvoj turizma v občini Škofljica so omogočanje različnih oblik
izletniškega turizma predvsem na območju Ljubljanskega barja.
Pozitiven vpliv na zdravje ljudi bo imela tudi rekonstrukcija in razvoj okoljske
infrastrukture, zlasti oskrbe s pitno vodo ter priključitvijo na čistilne naprave in
kanalizacijsko omrežje. Z vidika vodooskrbe in vpliva na vodne vire so pomembne
dejavnosti, ki se odvijajo v zaledju zajetij za pitno vodo. Izvedba plana ne predvideva
dejavnosti, ki bi predstavljale večjo nevarnost za onesnaženje vodnih virov občine.
Potrebno pa je upoštevati veljavne režime na vseh obstoječih vodovarstvenih območjih.
Ugotavljamo, da je stopnja brezposelnosti v občini Škofljica v času gospodarske krize
še vedno znatno nižja od državnega povprečja. S predvidenim razvojem gospodarskih
dejavnosti ter prometne dostopnosti bo omogočen nadaljnji razvoj občine. Občina
sama ni sposobna zagotoviti zadostnega števila delovnih mest za občane, vendar pa z
boljšo prometno povezanostjo lahko omogoči hitrejše dnevne migracije v večja
zaposlitvena jedra.
Neposreden vpliv plana je pričakovati na izboljšanje bivalnih pogojev in večji
privlačnosti naselij za bivanje. Predvidoma se bo povečala prometna varnost, na
razpolago bodo nove površine za stanovanja in centralne dejavnosti, prepreči se
nadaljnja razpršena gradnja in sanira obstoječa, posodablja in dograjuje se družbena in
gospodarska javna infrastruktura. Neposredni vpliv plana na bivalno okolje je zato
ocenjen kot pozitiven – ocena A.
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Pri daljinskem vplivu vrednotimo posredne vplive izvedbe plana na bivalno kakovost
in zdravje ljudi. Z razvojem centralnih dejavnosti in gospodarskih con, ki bodo
omogočale boljšo oskrbo s centralnimi dejavnostmi, ter območij za rekreacijo se bo
izboljšala kakovost in privlačnost bivalnega okolja. Daljinski vpliv na bivalno kolje je
ocenjen kot pozitiven – ocena A.
Kumulativni vplivi predstavljajo skupen vpliv posameznih posegov na kakovost
bivalnega okolja in zdravje ljudi. Pri tem je potrebno upoštevati tudi obstoječe stanje,
saj se vsi navedeni vplivi med seboj prepletajo in skupaj vplivajo na kakovost bivalnega
okolja in zdravje ljudi. Kumulativni vpliv na bivalno kolje je ocenjen kot pozitiven –
ocena A.
Dolgoročen oz. trajen vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven –
ocena A.
Zdravje ljudi
Povzemamo ocene iz segmentov zrak, vode, hrup, elektromagnetno sevanje.
Natančnejše opredelitve in razlage so podane v prej naštetih poglavjih.

Zrak

Neposreden vpliv na kakovost zraka ima predvsem promet in individualna kurišča.
Posledično ima onesnažen zrak lahko negativne vplive na prebivalce, ki se dlje časa
zadržujejo v neposredni bližini bolj obremenjenih prometnic.
Ocenjujemo, da se bo delež objektov, ki se bodo ogrevali z zemeljskim plinom povečal.
S tem se bo zmanjšalo število individualnih kurišč in posledično bo tudi neposreden in
trajen vpliv na kakovost zraka pozitiven.
Ocenjujemo, da je neposreden vpliv na zdravje ljudi nebistven ob upoštevanju
zakonsko predpisanih določil in usmeritev iz akta – ocena B. Trajni vpliv prav tako
ocenjujemo kot nebistven – ocena B, saj se z oddaljenostjo od vira onesnaževanja
koncentracije emisij manjšajo in dolgoročno gledano se bodo zaradi uporabe čistejših
tehnologij emisije v zrak postopno zmanjševale.

Podzemne vode in vodni viri

Neposreden in trajen vpliv na podzemen vode in vodne vire ocenjujemo kot nebistven
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C. Na vodovarstvena območja 3.
varstvenega režima posegajo nekateri manjši posegi, na območju 2. varstvenega
režima pa so obsežna območja obstoječe pozidave.

Hrup

Z izvedbo plana ni predvidenih novih konfliktnih območij, kjer se stikata stanovanjska
raba in gospodarske cone, so pa nekatera že obstoječa območja. Prav tako so ob
osrednji prometnici posamezna območja obstoječih stanovanjskih sosesk. Na teh
območjih, ki so ocenjena z oceno C, so predvideni omilitveni ukrepi. Ocenjujemo, da z
ustrezno protihrupno zaščito vrednosti hrupa v bivalnih objektih ne bodo presežene.
Neposredni in trajni vpliv hrupa na zdravje ljudi ocenjujemo kot nebistven – B.

Elektromagnetno sevanje
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Z izvedbo plana so predvideni posamezni posegi, ki segajo v varovalne koridorje
daljnovodov in bi lahko imele negativen vpliv na zdravje ljudi. Ocenjujemo, da bo
neposredni vpliv elektromagnetnega sevanja nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov, ki smo jih navedli v poglavju Elektromagnetno sevanje. Enako velja za trajni
vpliv, ki bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven – ocena C.
3.9.4. Omilitveni ukrepi
Skupen vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven – A, medtem ko
je skupen vpliv na zdravje ljudi ocenjen kot nebistven – B oz. nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov v segmentu EMS - C. Omilitveni ukrepi so podani za segment EMS
v poglavju 3.5 in za poglavje podzemne vode in vodni viri, za ostale segmente
omilitveni ukrepi niso potrebni.
Zakonske obveznosti in priporočila:
Območja površinskih kopov naj bodo ograjena (žična ograja, nasip), da se preprečijo
padci ljudi in živali. Dostopne poti je potrebno zapreti z zapornico in postaviti
opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi vstopa nepooblaščenim osebam na
območje kamnoloma in nevarnost padca v globino. Upravljavec površinskega kopa je
dolžan upoštevati omilitvene ukrepe in priporočila za segment zrak, hrup, kulturna
krajina).
Gradnja objektov je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih oz. kjer
bo sočasno z gradnjo zagotovljena tudi izgradnja komunalne infrastrukture. V primeru,
da priključitev na komunalno infrastrukturo ni mogoča, si morajo investitorji zagotoviti
lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z veljavnimi predpisi. Kjer ni možna
priključitev na kanalizacijski sistem , ki se zaključuje s čistilno napravo, je potrebno
odvodnjo in čiščenje odpadnih voda urediti z malimi ali rastlinskimi čistilnimi
napravami. Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode ali le ta ni zadovoljiva, je
potrebno urediti ustrezno pripravo vode, uvesti HACCP sistem. Potrebno je redno
vzdrževanje in čiščenje vodnih zajetij.
Z odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo za ravnanje z različnimi
vrstami odpadkov, ki bodo nastajali v času izvajanja plana. Spodbuja se ločeno zbiranje
odpadkov na izvoru.
V primeru umestitve novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva
pred hrupom, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja emisije hrupa pri
njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju. V posamezna
območja je dovoljeno umeščati le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega
hrupa glede na zakonsko predpisane vrednosti za posamezno območje varstva pred
hrupom. V primeru, da je dovoljena raven hrupa presežena, je umestitev v območje
dovoljena le, če je možno s protihrupno zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa in znižati
splošno raven hrupa, da ne bodo presežene mejne vrednosti. V gospodarskih conah je
potrebno na obrobje con umeščati manj hrupne dejavnosti. V primeru, da so v okolici
tudi stanovanjski objekti ali zavarovana območja je investitor dolžan poskrbeti, da
stopnja hrupa ni presežena.
Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov
hrupa je potrebno zagotoviti ustrezen nivo hrupa za predvidena območja, ter po
potrebi zagotoviti protihrupne ureditve in ukrepe.
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Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira elektromagnetnega sevanja je potrebno
izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne
vrednosti niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev
okolja zaradi sevanja.
Nujno je potrebno upoštevati omejenost rabe prostora v varovalnem pasu daljnovodov
(elektroenergetski koridorji) v skladu z zakonskimi predpisi s področja varstva pred
elektromagnetnim sevanjem in gradnje visokonapetostnih elektroenergetskih vodov.
Območja stavbnih zemljišč namenjena za stalno prebivanje ljudi naj se ne širijo v
elektroenergetske koridorje daljnovodov. Gradnja stanovanjskih in drugih objektov na
stavbnih zemljiščih znotraj varstvenih pasov daljnovodov je možna samo v primeru
predhodne podzemne izvedbe daljnovodov, pri čemer je potrebno upoštevati varovalne
pasove podzemnih daljnovodov.
Za zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo in izboljšanje stanja
svetlobnega onesnaženja morata občina Škofljica in upravljavec javne razsvetljave
zagotoviti ustrezne ukrepe za doseganje zahtev Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. št. 81/07, 109/07, 62/10).
V času gradnje je potrebno uporabljati tehnično brezhibno gradbeno mehanizacijo ,
delovne naprave in transportna sredstva. Pri vseh posegih naj se izvaja sprotna
sanacija in rekultivacije na območjih posegov v skladu z usmeritvami. V čim večji meri
je potrebno preprečiti poškodovanje sosednjih zemljišč in vegetacije. V primeru
poškodb ali degradacije je potrebno sosednja zemljišča in vegetacijo sanirati. Na
površinah, kjer so načrtovani začasni objekti za izvedbo posegov se po dokončanju del
vzpostavi prejšnje stanje.
3.9.5. Predvideni načini spremljanja stanja
Stanje bivalnega okolja se spremlja na podlagi monitoringa drugih segmentov: zrak,
vode, tla, hrup, kulturna dediščina, naravna dediščina in vrednote, kulturna krajina.
Poseben monitoring za zdravje ljudi ni potreben, saj je zagotovljen v okviru spremljanja
posameznih segmentov okolja: zrak, vode, hrup, elektromagnetno onesnaževanje,
svetlobno onesnaževanje…
3.9.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji
OPN z načrtovanimi prostorskimi ureditvami omogoča preprečevanje negativnih vplivov
na okolje in je skladen z okoljskimi cilji plana. Z uresničevanjem plana je mogoče
pričakovati, da se bo bivalno okolje ljudi ne bo poslabšalo, v večini segmentov pa se bo
ob doslednem izvajanju plana ter omilitvenih ukrepov izboljšalo.
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3.10. Svetlobno onesnaženje
3.10.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
3.10.1.1. Izhodišča so podana v zakonskih okvirih:
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07,
109/07, 62/10).
3.10.1.2. Okoljski cilji plana za segment svetlobno onesnaževanje
Ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij ter
z učinkovito rabo energije.
Cilji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so:
- varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,
- varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih
površin,
- varstvo ljudi pred bleščanjem,
- varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in zmanjšanje porabe električne
energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.
Tabela 57: Okoljski cilji plana za področje svetlobnega onesnaževanja s kazalci
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
Preprečevanje negativnih vplivov na okolje; poraba
Količina porabljene električne energije za javno
električne energije za javno razsvetljavo pod 44,5 kWh
razsvetljavo na prebivalca letno
na prebivalca stalnim ali začasnim prebivališčem v občini
Škofljica
Delež ustrezno oblikovanih svetilk (ne sevajo navzgor)

3.10.1.3. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Za izdelavo lestvice vrednotenja so uporabljene zakonsko predpisane mejne vrednosti
in ciljne vrednosti za obremenitev z umetno svetlobo, ki jih določa Uredba o mejnih

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Uredba določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin glede letne porabe
elektrike vseh svetilk, ki je 44,5 kWh na prebivalca na leto.
Uredba določa tudi mejne vrednosti za naslednje vire svetlobe: razsvetljavo
proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove, fasad, razsvetljavo kulturnega
spomenika, objektov za oglaševanje, mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo
svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih stavb.
Uredba tudi določa prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti
nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu.
Lestvica vrednotenja temelji na zakonsko predpisanih mejnih in ciljnih vrednostih za
obremenitev okolja z umetno svetlobo, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja.
Uredba določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin glede letne porabe
elektrike vseh svetilk, ki znaša 44,5 kWh na prebivalca na leto.
V Uredbi so določene mejne vrednosti za naslednje vire svetlobe:
- Razsvetljava proizvodnega objekta znaša 0,090 W/m2 med izvajanjem
proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa.
0,015 W/m2 zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa. Ne glede na izračun
povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta
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uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300W.
Razsvetljava poslovne stavbe znaša 0,075W/m2 v obratovalnem času za izvajanje
dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015
W/m2 zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti. Ne glede na izračun iz
prvega stavka te alineje se lahko za razsvetljavo poslovne stavbe uporabi ena ali
več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180W.
Razsvetljava ustanov znaša 0,060 W/m2 v obratovalnem času ustanove ter 30
minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 zunaj
obratovalnega časa. Tudi v tem primeru se lahko za razsvetljavo ustanove uporabi
eno ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180W.
Razsvetljava fasad znaša 1 cd/m2, če je stavba na območju naselja, ki je
opremljeno z javno razsvetljavo.
Razsvetljava kulturnega spomenika znaša 1 cd/m2.
Razsvetljava objektov za oglaševanje znaša 17 W/m2 za oglasne površine večje od
18,5m2, 27/W/m2 za oglasne površine večje od 12,5 m2 in manjše od 18,5 m2,
35W/m2 za površine večje od 3,5 m2 in manjše od 12,5 m2, 60W/m2 za površine
večje od 2 m2 in manjše od 3,5 m2 ter 80W/m2 za oglasne površine manjše od 2
m2.

-

-

-

Tabela 58: Okoljski cilji in uporabljeni
Cilji
Preprečevanje negativnih vplivov
na okolje; poraba električne
energije za javno razsvetljavo pod
44,5 kWh na prebivalca stalnim ali
začasnim prebivališčem v občini
Škofljica

kazalci pri obravnavi segmenta svetlobno onesnaževanje
Zakonsko izhodišče
Metodologija vrednotenja in ocenjevanja
Uredba o mejnih
Kazalci:
vrednostih svetlobnega
Količina porabljene električne energije za javno
onesnaževanja okolja
razsvetljavo na prebivalca letno
(Ur.l. RS, št. 81/07,
109/07, 62/10)
Delež ustrezno oblikovanih svetilk (ne sevajo
navzgor)
Vir podatkov: kataster javne razsvetljave
Vrednotenje: Ekspertna ocena. Primerjava
količine porabljene električne energije za javno
razsvetljavo s ciljnimi
vrednostmi. Analiza ustreznosti svetilk, ki se
uporabljajo za javno razsvetljavo.

Tabela 59: Vrednotenje vplivov za segment svetlobnega onesnaževanja
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C

Vpliv je nebistven ob
izvedbi omilitvenih
ukrepov

D

Vpliv je bistven

Število svetlobnih teles se ne poveča. Obstoječa razsvetljava javnih površin
in objektov v naseljih se z obnovo in zamenjavo oz. vgradnjo varčnih sijalk s
sijem usmerjenim v tla, s posodobitvijo sistema avtomatskega upravljanja
ter z drugimi varčevalnimi ukrepi izboljša do te mere da bo do leta 2016
poraba električne energije zmanjšana pod 44,5 kWh na prebivalca s stalnim
ali začasnim bivališčem v občini Škofljica.
Število svetlobnih teles se poveča v manjši meri (za cca 5 %) vendar se na
drugi strani izboljša stanje z ukrepi racionalizacije javne razsvetljave z
ugašanjem svetil na manj pomenih površinah in odstranitvijo svetil z
nepotrebnim osvetljevanjem. Ob tem se izvajajo ukrepi racionalizacije javne
razsvetljave in učinkovite rabe energije na podlagi načrta upravljanja javne
razsvetljave v občini. Doseganje cilja zmanjšanja porabe električne energije
pod 44,5 kWh na prebivalca občine ni ogroženo.
Število svetlobnih teles se poveča za do 10 % glede na obstoječe stanje. Ob
tem se izvajajo ukrepi racionalizacije javne razsvetljave in učinkovite rabe
energije in investicije v obnovo obstoječe javne razsvetljave na podlagi
načrta upravljanja javne razsvetljave v občini. Doseganje cilja zmanjšanja
porabe električne energije pod 44,5 kWh na prebivalca občine ni ogroženo
ob pogoju izvajanja omilitvenih ukrepov in sprotni spremljavi uresničevanja
ciljev vsakoletnega programa iz načrta upravljanja z javno razsvetljavo v
občini.
Delež svetlobnih teles javne razsvetljave v občin se bo zaradi pozidave na
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E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva ni
možno

novih povečanih območjih poselitve do leta 2016 povečal za okoli 20 %.
Sistem javne razsvetljave se ne prenavlja, načrtuje se zastarele tehnološke
sisteme javne razsvetljave. Izvedba plana bo bistveno vplivala na stopnjo
ogroženosti okolja saj ne bo dosežen cilj zmanjšanja porabe energije pod
mejno vrednostjo iz Uredbe, kljub izvajanju omilitvenih ukrepov.
Zaradi aktiviranja nova stavbnih zemljišč se bo delež svetlobnih teles javne
razsvetljave v občin se bo povečal za več kot 20 %. Izvedba plana bo
bistveno vplivala na stopnjo ogroženosti okolja saj ne bo dosežen cilj
zmanjšanja porabe energije pod mejno vrednostjo iz Uredbe. Ker pa se ne
izvajajo omilitveni ukrepi in ne uresničuje načrt upravljanja z javno
razsvetljavo v občini, bo vpliv plana na okolje s svetlobnim onesnaževanjem
v osrednjem poselitvenem območju občine uničujoč.
Ugotavljanje vpliva ni možno.

3.10.2. Stanje okolja za segment svetlobne emisije
Svetlobno onesnaževanje povzročajo viri svetlobe s povečanjem naravne osvetljenosti
okolja. Odraža se kot moteča osvetljenost človekovega vida, lahko ogroža varnost v
prometu zaradi bleščave in v naravi moti življenje ptic, netopirjev, žuželk in drugih
živali. Umetna svetloba usmerjena v nebo povzroča nepotrebno porabo energije in moti
astronomska in druga opazovanja neba. Neprimerno in nevarčno osvetljevanje ter
širitev območij z javno razsvetljavo v Sloveniji povzroča nepotrebne stroške, rabo
energije in s tem obremenjevanje okolja ter vse večje motnje s svetlobnim
onesnaževanjem.
Omrežje javne razsvetljave v občini Škofljica se postopoma prenavlja. Občina ima
izdelan načrt javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
Trenutno je v občini vse skupaj 1.094 svetilk od tega jih je 55 že v skladu z
zakonodajo. Po podatkih iz Načrta javne razsvetljave Občine Škofljica znaša poraba na
prebivalca 102,2 kWh, kar je za 1 krat več kot je ciljna poraba na prebivalca, ki znaša
44,5 kWh. Po podatkih Elektra Ljubljana pa znaša poraba na prebivalca 78 kWh (LEK
občine Škofljica, 2011). Pri tem je potrebno poudariti, da je bila poraba električne
energije glede na Načrt javne razsvetljave opredeljena glede na število luči in tako
izračunano moč, pri podatkih Elektra Ljubljane pa izhajamo iz dejanske porabe
električne energije za javno razsvetljavo (LEK občine Škofljica, 2011).
Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v letu 2010 znašala 679.048 kWh,
kar predstavlja 2 % delež porabe od celotne rabe električne energije. To pomeni, da
poraba za javno razsvetljavo na prebivalca znaša 74 kWh, kar je za več 57 % kot je
ciljna poraba na prebivalca, ki znaša 44,5 kWh (LEK občine Škofljica, 2011).
Načrt javne razsvetljave zajema 32.680m občinskih cest, 7.410 državnih cest, 8000 m2
osvetljenih javnih površin, 900 m2 osvetljenih površin fasad ali kulturnih spomenikov.
Načrt zajema 985 svetilk.

3.10.3.

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Strateški del
V strateškem delu OPN je zapisano, da se javna razsvetljava ob prometnicah in drugih
javnih površinah v naseljih dograjuje zaradi prometne in splošne varnosti prioritetno na
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območjih gostejše poseljenosti in pomembnejših prometnicah. Na ta način se bo sicer
povečalo število virov osvetlitve vendar pa se zaradi uporabe sodobnejše tehnologije in
prenove obstoječih svetilk predvideva, da ne bo prišlo do povečane rabe električne
energije in svetlobnega onesnaževanja. Skupaj s predvideno postopno prenovo
obstoječega omrežja javne razsvetljave se na ta način zagotavlja zmanjševanje
svetlobnega onesnaženja, kot tudi porabo energije za potrebe javne razsvetljave.
Ocenjujemo da bo vpliv strateškega dela nebistven – ocena B.
Izvedbeni del
Z izvedbo OPN so na območju občine predvidene nove ureditve in območja, na katerih
bo potrebno zagotoviti javno razsvetljavo: širitev naselij (npr. Škofljica, Pijava Gorica,
Smrjene…), območja centralnih dejavnosti (Škofljica, Pijava Gorica), območja za šport
in rekreacijo (Škofljica, Lavrica, Želimlje) parkirišča (»park&ride« Gumnišče),
kolesarske in pešpoti, itd.
V okviru načrta javne razsvetljave so v občini Škofljica predvideni naslednje
prilagoditve javne razsvetljave v skladu z uredbo (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10):
- obstoječa razsvetljava kulturnih spomenikov se bo prilagodila določbam uredbe do
31. decembra 2013,
- obstoječa razsvetljava cest in javnih površin se bo prilagodila določbam uredbe do
31. decembra 2016, tako da bo najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave
prilagojeno zahtevam uredbe 3 leta pred rokom popolne prilagoditve.
Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je potrebno
upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št.
81/07, 109/07, 62/10). Pri razsvetljavi cest in javnih površin je potrebno upoštevati
ciljne vrednosti te uredbe, kar je ustrezno vključeno tudi v izvedbeni del dopolnjenega
osnutka OPN (38. člen).
Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne
razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja
javne razsvetljave na odjemnih mestih. Ob upoštevanju navedenih pogojev
ocenjujemo, da zaradi izvedbe novih posegov ne predvidevamo bistvenega vpliva na
svetlobno onesnaženje. Neposredni vpliv izvedbe plana na svetlobno onesnaženje
ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv s svetlobnim onesnaženjem. Ker bo vpliv
v prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja javne razsvetljave, se vrednoti trajen
vpliv na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno neposrednega vpliva, je vpliv
svetlobnega onesnaževanja ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
- ocena C.
Začasnih, daljinskih, sinergijskih in kumulativnih vplivov ne vrednotimo.
Ocenjujemo neposreden in trajen vpliv.
Tabela 60: Skupna ocena vplivov
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Poraba električne energije za
javno razsvetljavo pod 44,5 kWh
na prebivalca stalnim ali
začasnim prebivališčem v občini
Škofljica.

Delež ustrezno oblikovanih
svetilk (ne sevajo navzgor)

C

C

Trajni
C

Začasni

C

Sinergijski

Količina porabljene električne
energije za javno razsvetljavo na
prebivalca letno

Kumulativni

Preprečevanje negativnih vplivov
na okolje

Daljinski

Kazalci
Neposredni

Okoljski cilj

Skupna ocena vplivov izvedbe plana na okolje in zdravje ljudi, ki so
neposredni in trajni je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov –
ocena C.
3.10.4. Omilitveni ukrepi
Skladno s predpisi mora občina v prihodnjih letih z vsakoletnimi investicijskimi ukrepi
pri obstoječi javni razsvetljavi zmanjševati svetlobno onesnaževanje tako, da dosežena
poraba električne energije, kljub povečanju obsega javne razsvetljave na novih
poselitvenih območjih, ne bo presegla 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v občini. Občina Škofljica naj zagotovi izvajanje Načrta javne razsvetljave
v občin v okviru katere so predvideni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja
(prioritete zamenjave svetilk, ustrezna moč sijalk, avtomatsko krmiljenje z
izklapljanjem, …itd.).
3.10.5. Predvideni načini spremljanja stanja
Občina mora skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
zagotoviti obratovalni monitoring. Izvedbo obratovalnega monitoringa mora
upravljavec javne razsvetljave zagotoviti v obsegu in na način , ki sta podrobneje
določena s predpisom, ki ureja monitoring svetlobnega onesnaževanja. Obveznosti
monitoringa morajo biti urejene v sestavinah koncesijske pogodbe o upravljanju z
javno razsvetljavo.
3.10.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Občina na področju javne razsvetljave upošteva in dosega predpisana merila glede
dopustnih meja svetlobnega onesnaževanja. Pri nadaljnjem razvoju poselitve uveljavlja
zahteve varstva zdravja ljudi in narave pred svetlobnim onesnaževanjem. V planu se
zagotavlja usklajenost z okoljskimi cilji.

3.11. Obremenjevanje z odpadki
3.11.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
- Zakon o varstvu okolja - uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 41/04,
17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012),
- Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo /110/02, 97/2003
Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-
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-

-

I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS,
111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,
57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.),
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34,
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08, 103/11),
Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08, 61/11),
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l. RS, št.
39/10),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 39/10),
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06, 98/07,
62/08, 53/09, 61/11),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št.
34/08),
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06,
106/06, 110/07, 67/11, (68/11 popr.)),
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08,
61/11),
Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest(Ur. l. RS, št. 60/06),
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 25/08, 24/12),
Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. l. SRS, št. 3/79, 104/09),
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS,
št. 49/06, 114/09),
Odredba o ravnanju z ločenimi zbirnimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja z odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01).

3.11.1.1. Okoljski cilji plana
Na podlagi OPN bo na področju ravnanja z odpadki omogočen nadaljnji razvoj sistema
za ravnanje z odpadki tako, da bodo zagotovljene prostorske možnosti in pogoji za
urejanje odjemnih mest za odpadke z ločenim zbiranjem odpadkov, ekoloških otokov
za različne frakcije koristnih odpadkov ter zbirnih centrov (načrtovana je ureditev
komunalnega centra na območju obstoječega komunalnega centra). Sistem ravnanja z
odpadki se razvija s ciljem približevanja storitev gospodarske javne službe
uporabnikom v gospodinjstvih in gospodarskih dejavnostih, zniževanja količin odpadkov
za končno odlaganje ter ozaveščeno ravnanje z okoljem. Pri tem je pa je glavni namen
varčno trošenje dobrin, surovin in energije ter skrbno ravnanje z odpadki vseh vrst,
posebej pa z nevarnimi odpadki, ki naj se na varen, urejen in nadzorovan način
predajajo pristojnim javnim službam v nadaljnjo obdelavo in zakonito ravnanje.
Negativnih pojavov z nastajanjem nelegalnih odlagališč tako ne bi bilo več, količine
odpadkov se bodo zmanjševale, stanje v okolju in zdravje ljudi zaradi neprimernega
ravnanja z odpadki ne bodo ogroženi.
3.11.1.2. Uporabljeni kazalci stanja okolja
Tabela 61: Okoljski cilji in kazalci za obremenjevanje z odpadki
Okoljski cilji plana
Kazalci za spremljanje doseganja ciljev
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Zmanjšanje količin in volumna odloženih
odpadkov
Ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nevarnih
in nenevarnih odpadkov
Zmanjšanje negativnih vplivov na zdravje ljudi

Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz
odpadkov (mreža ekoloških otokov, zbirni center, CERO)
Način ravnanja z različnimi vrstami nevarnih in nenevarnih
odpadkov
Število divjih odlagališč odpadkov
Kakovost podzemne in pitne vode (fizikalno kemijski parametri
onesnaženja)

3.11.1.3. Merila vrednotenja vplivov na okolje
Tabela 62: Cilji in metodologija vrednotenja in ocenjevanja
Cilji
Zakonsko izhodišče
Zmanjšanje količin in
volumna odloženih odpadkov
Ustrezno ravnanje z
različnimi vrstami nevarnih
in nenevarnih odpadkov
Zmanjšanje negativnih
vplivov na zdravje ljudi

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Škofljica Uredba o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08, 103/11)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06,
110/07, 67/11, (68/11 popr))
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10)
Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in
drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih
surovin (Ur.l. RS, št. 34/08, 30/11)
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.
l. RS, št. 25/08, 24/12)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08, 61/11)
Uredba o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06, 98/2007,
62/2008, 53/2009, 61/11)
Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. l. RS, št.
68/08, 41/09)

Metodologija vrednotenja in
ocenjevanja
Kazalci:
Razvitost sistema in infrastrukture za
ločeno zbiranje in odvoz odpadkov
(mreža ekoloških otokov, zbirni
center, CERO)
Način ravnanja z različnimi vrstami
nevarnih in nenevarnih odpadkov
Število divjih odlagališč odpadkov
Kakovost podzemne in pitne vode
(fizikalno kemijski parametri
onesnaženja)
Vir podatkov: Občina Škofljica
Vrednotenje: Ekspertno mnenje
(Hidromorfološki parametri na podlagi
kategorij iz Kategorizacije urejanja
vodotokov, ARSO;

Tabela 63: Vrednotenje vplivov plana za segment odpadki
Razred

Opis vpliva

Merilo vrednotenja

A

Ni vpliva, oziroma je
pozitiven vpliv

B

Vpliv je nebistven

C
D

Vpliv je nebistven
zaradi omilitvenih
ukrepov
Vpliv je bistven

E

Vpliv je uničujoč

X

Ugotavljanje vpliva ni
možno

Zagotovljeno je ustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, ki izboljšuje.
Količina in volumen odpadkov se bo zmanjšala. Divja odlagališča odpadkov se
prioritetno sanira.
Zagotovljeno je ustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov. Količina in
volumen odloženih odpadkov se ne bo bistveno spremenila. Divja odlagališča
odpadkov se postopno sanira.
Količina in volumen odloženih odpadkov se ne bo bistveno spremenila v
primeru zagotavljanja ustreznega ravnanja z različnimi tipi odpadkov. Divja
odlagališča odpadkov bodo deloma sanirana.
Ustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov ni predvideno niti
zagotovljeno. Količina in volumen odloženih odpadkov se bo povečala. Divjih
odlagališč se ne sanira.
Pričakuje se neustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov. Količina in
volumen odloženih odpadkov se bo močno povečala. Divjih odlagališč se ne
sanira, pojavila se bodo nova.
Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti.
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3.11.2. Stanje okolja na segmentu ravnanja z odpadki
Občina Škofljica ima vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki v katerega so vključena
vsa naselja. V procesu zbiranja odpadkov je vzpostavljena mreža individualnih zbirnih
mest, skupinskih zbirnih mest in zbirnih centrov. Skupinska zbirna mesta so
organizirana v območjih večstanovanjskih hiš in blokov, stanovalci hiš pa imajo
samostojne zabojnike. Ekološki otoki so sestavljeni iz zabojnikov za zbiranje embalaže,
papirja in kartona. Na območju občine Škofljica deluje tudi začasni zbirni center.
Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne
odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, kovine in kovinsko
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo,
avtomobilske gume, stiropor in ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti. Zbiranje in redni
odvoz odpadkov zagotavlja Snaga d.o.o. Odpadki se odvažajo na odlagališče
nenevarnih odpadkov Barje in na Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO.
Na območju sedanjega zbirnega centra v Rebri občina načrtuje izgradnjo komunalnega
centra. Občina Škofljica načrtuje ureditev komunalnega centra za izvajanje tistih
komunalnih gospodarskih javnih služb, ki jih že izvaja ali jih bo v prihodnje razvijala v
okviru režijskega obrata oziroma drugih oblik kot jih dopušča Zakon o gospodarskih
javnih službah. Namenjen bo prvenstveno izvajanju komunalnih dejavnosti, kot so
vzdrževanje in upravljanje zelenih in drugih javnih površin, športnih in otroških igrišč,
upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, javnih poti in pešpoti in drugih komunalnih
dejavnosti za katere se bo v prihodnosti izkazala potreba oziroma ugotovila možnost za
racionalno izvajanje v okviru takšnega centra. Za izvajanje in razvoj teh dejavnosti
občina potrebuje objekt v velikosti 350m2 z možnostjo fazne gradnje ter zunanje in
manipulativne površine v velikosti najmanj 1000 m2. Komunalni center bo imel
predvidoma tri prostorske sklope, upravni del, prostori za komunalno operativo–
objekt z garažo in skladiščem, odprti prostor- parkirišče za komunalna vozila in
manipulativni prostor ter nadstrešnico (Vir: Idejna zasnova komunalnega centra občine
Škofljica, Struktura 2012).
Divja odlagališča odpadkov
Na območju občine Škofljica je po podatkih registra divjih odlagališč, ki je bilo izdelano
v okviru projekta očistimo Slovenijo evidentirano večje število divjih odlagališč. Med
njimi so tudi takšna, ki vsebujejo nevarne odpadke.
Ocenjujemo, da je segment zbiranja, ločevanja in predelave odpadkov na ravni občine
zadovoljivo urejen z občinskimi Odlokom o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov (Ur. l. RS, št. 79/04) ter Pravilnikom o minimalnih pogojih za ureditev
odjemnih mest za zbiranje odpadkov (Ur.l.RS, št. 66/95, 37/08). Izdelana je tudi
novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju občine
Ljubljana in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, kamor j umeščena tudi
občina Škofljica.
Obravnavamo neposredni, daljinski in trajni vpliv.
3.11.3.

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Strateški del
Občina Škofljica z drugimi občinami Ljubljanske urbane regije sodeluje pri načrtovanju
in izgradnji novega odlagališča. V občini se zagotavlja sodoben sistem ločenega
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zbiranja in obdelave odpadkov pred odlaganjem. Obstoječi zbirni center za ravnanje z
odpadki se nadalje razvija v celovit komunalni center občine.
OPN ne obravnava divjih odlagališč odpadkov na območju občine. V OPN bi bilo
potrebno dodati strateško usmeritev, da se divja odlagališča odpadkov sanira ter
prepreči nadaljnje odlaganje odpadkov na teh območjih.
Ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na ravnanje z odpadki pozitiven –
ocena A.
Izvedbeni del
Z izvedbo plana se pričakuje porast količine nastalih odpadkov, predvsem na račun
ureditve novih centralnih in stanovanjskih območij, ki bodo predstavljale nov vir
odpadkov. Kljub širitvi posameznih poselitvenih območij dolgoročno ni pričakovati večje
rasti prebivalstva in s tem povečanja skupne količine odloženih odpadkov. Zaradi
sodobnega življenjskega sloga sicer naraščajo nastale količine odpadkov na prebivalca,
vendar pa se hkrati s pričakovano večjo okoljsko osveščenostjo in spodbujanjem
ločenega zbiranja odpadkov zmanjšuje količina odloženih odpadkov. Nastajali bodo
pretežno komunalni odpadki, ki se bodo zbirali ločeno in s katerimi se bo ravnalo v
skladu s predpisi. Neposredni vpliv OPN ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Obstoječi začasni zbirni center odpadkov v Rebri se z izvedbo plana preureja v
komunalni center s čimer se s prostorskega vidika omogoča ustrezno ravnanje z
odpadki v občini.
Pri storitvenih in obrtnih dejavnostih bodo nastajali pretežno nenevarni in v manjši meri
tudi nevarni odpadki, vendar se z njimi ravna v skladu s predpisi. Z rednim
monitoringom vodnih virov ni ugotovljeno poslabšanje kakovosti pitne vode za katero
vzrok bi bili nevarni odpadki nastali z izvajanjem plana.
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv na okolje in zdravje ljudi. Ker bodo vplivi
v prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja dejavnosti oz. objektov nastalih z
uresničitvijo plana, se vrednoti trajen vpliv na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno
neposrednega vpliva, je vpliv odpadkov ocenjen kot nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – ocena C.
Začasnih, daljinskih in sinergijskih vplivov ne vrednotimo.
Ocenjujemo neposreden, kumulativni in trajen vpliv.

Trajni

Začasni

Sinergijski

Kumulativni

Daljinski

Neposredni

Kazalci

Okoljski cilj

Tabela 64: Skupna ocena vplivov

Zmanjšanje količin in
volumna odloženih
odpadkov

Razvitost sistema in
infrastrukture za ločeno zbiranje
in odvoz odpadkov (mreža
ekoloških otokov, zbirni center,
CERO)

B

-

B

-

-

B

Ustrezno ravnanje z

Način ravnanja z različnimi

C

-

C

-

-

C
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različnimi vrstami
nevarnih in
nenevarnih odpadkov
Zmanjšanje negativnih
vplivov na zdravje
ljudi

vrstami nevarnih in nenevarnih
odpadkov
Število divjih odlagališč
odpadkov

C

-

C

-

-

C

Kakovost podzemne in pitne
vode (fizikalno kemijski
parametri onesnaženja)

Skupna ocena vplivov izvedbe plana na okolje in zdravje ljudi, ki so
neposredni, trajni in kumulativni je nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov – ocena C.
3.11.4. Omilitveni ukrepi
Izvajalec javne službe naj vzpostavi in vodi kataster divjih odlagališč odpadkov, ki jih je
potrebno postopoma sanirati ter preprečiti nadaljnje odlaganje odpadkov na teh
območjih. Prednostno naj se sanira divja odlagališča odpadkov na vodovarstvenih
območjih in njihovi bližini.
Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlokom o javni
službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 79/04).
3.11.5. Predvideni načini spremljanja stanja
Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki in pristojne službe občine naj tekoče
spremljajo stanje glede vrst in količin odpadkov na vseh odjemnih mestih in ekoloških
otokih z namenom prilagajanja potrebam ter ukrepanja ob negativnih pojavih in
trendih.
Evidenca nelegalnih odlagališč naj se ažurno dopolnjuje s podatki o stanju na tovrstnih
odlagališčih. Ob tem naj občina spremlja stanje virov pitne vode in ugotavlja morebitne
povezave poslabšanja stanja kakovosti pitne vode na izviru in stanja na nelegalnih
odlagališčih.
Tabela 65: Kazalci za spremljanje in nosilci spremljanja stanja
Kazalci
Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz
odpadkov (mreža ekoloških otokov, zbirni center, CERO)
Način ravnanja z različnimi vrstami nevarnih in nenevarnih
odpadkov
Število divjih odlagališč odpadkov
Kakovost podzemne in pitne vode (fizikalno kemijski parametri
onesnaženja)

Nosilec monitoringa
Občina, Snaga d.o.o.
Občina, Snaga d.o.o.
Občina, Snaga d.o.o.
Občina, Vodovod-kanalizacija

3.11.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Občina zagotavlja vključenost vseh obstoječih in novih površin za bivanje in razvoj
dejavnosti v sistem ravnanja z odpadki. Z zmanjševanjem količin odpadkov in
ustreznim ravnanjem z njimi zagotavlja preprečevanje nevarnosti pred
onesnaževanjem okolja. Ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskimi cilji na področju
ravnanja z odpadki.
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3.12. Narava
3.12.1.
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. l. RS-MP, št. 7/96),
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča
močvirskih ptic – Ramsarska konvencija (Ur. l. RS, št. 15/92),
- Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Ur. l. RS-MP, št. 5/95),
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih
naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Ur. l. RS-MP, št. 17/99),
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija (Ur. l.
RS-MP, št. 18/98, 27/99),
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. l. RS, št. 15/92),
- Sporazum o ohranjanju afriško evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Ur. l. RS-MP, št.
16/03),
- Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih,
- Direktiva sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic –
Direktiva o pticah,
- Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, Svet Evropske Unije, Bruselj,
26.6.2006 (10917/06),
- Pan – European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS), Sofija
1995,
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99) oz. Resolucija o
nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 02/06)
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade,
dne 20. 12. 2001),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Ur. l. RS, št. 76/04),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04),
- Zakon o ohranjanju narave – ZON (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2),
- Zakon o urejanju prostora – ZUreP (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03),
- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09),
- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št.
39/06, 70/08, 108/09, 48/12),
- Zakon o gozdovih – ZG (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98, 67/02, 115/06, 110/07,
106/10),
- Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Ur. l. RS, št. 2/04, 61/06),
- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10),
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS,
št. 82/02, 42/10),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04),
- Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Ur. l. RS, št. 58/11),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04,
110/04, 115/07, 36/09),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11),
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-

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03),
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št.
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12),
Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 20072013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007),
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št.
81/07, 109/07, 62/10),
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 16/95, 28/95,
35/01),
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. l. RS, št. 112/08).

3.12.1.1.

Okoljski cilji in metodologija ocenjevanja vplivov plana

Splošni okoljski cilji (spodnja tabela) so določeni glede na nacionalno zakonodajo in
glede na okoljske cilje, ki izhajajo z obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih
mednarodnih obveznosti in veljavnih predpisov.
Tabela 66: Splošni okoljski cilji okoljskega poročila (povzeti so le tisti cilji, ki se neposredno nanašajo na naravo) in cilji
OPN Škofljica.
Strategija/Program
Cilji
Nacionalni program varstva okolja
Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti:
(MOP, 1998)
Ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih
tipov
Ohranitev oz doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov
vrst in raznovrstnosti
Učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z
upravljavskimi načrti in drugimi ukrepi
Celovita obravnava voda kot sistema, v katerem podzemne in površinske
vode ter pripadajoči habitatni tipi sestavljajo enovito celoto in prilagajanje
rabe prostora naravnim zakonitostim voda.
Strategija ohranjanja biotske
Ohranjanje biotske raznovrstnosti:
raznovrstnosti v Sloveniji (MOP,
ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih
2002)
tipov
ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko
biotske raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine,
ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst
(in njihovih habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom
na kvalifikacijskih vrstah,
preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih
populacij za ohranjanje pretoka genov,
Trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti
Strategija prostorskega razvoja
Ohranjanje narave:
Slovenije (Odlok o strategiji
Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in
prostorskega razvoja Slovenije
naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.
(OdSPRS), Uradni list RS, št.
Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih
76/2004)
vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom.
- Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij.
A European Union Strategy for
Zaustaviti upad biotske raznovrstnosti do leta 2010 in prispevati k
Sustainable Development (Council
bistvenemu zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti na svetovni ravni.
of the EU, 2006)
Pan – European Biological and
Ohranitev, razširitev in obnova ključnih ekosistemov, habitatov, vrst in
Landscape Diversity Strategy
krajinskih prvin,
Vzpostavitev in razširitev panevropske ekološke mreže
Zmanjšanje ali odstranitev groženj evropski biološki in pokrajinski
raznovrstnosti skozi trajnostni razvoj
Vključevanje najširše javnosti v ohranjanje biološke in krajinske
raznovrstnosti na vseh nivojih.
Cilji OPN Škofljica (dopolnjen
Cilji in prioritete prostorskega razvoja (8. člen osnutka odloka).
osnutek)
Občina želi s prostorskim načrtom doseči naslednje splošne cilje prostorskega
razvoja:
- zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru,
- ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko

168

dediščino.
Prioritetni razvojni cilji občine so:
- izboljšanje stanja v okolju z zmanjšanjem onesnaževanja – zrak, podtalnica,
hrup,
- ohranjanje sonaravnega gospodarjenja z zemljišči v območju Krajinskega
parka Ljubljansko barje,
- ohranjanje kakovostne kulturne krajine z njenimi naravnimi značilnostmi in
biotsko pestrostjo.
Pomembni projekti regionalnega pomena v občini Škofljica, za katere se z OPN
zagotavljajo prostorski pogoji oziroma upoštevajo omejitve, so:
- upoštevanje načrtovanja gradnje obvoznice Škofljica - odsek 3.a razvojne osi
(varianta IIa),
- načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje,
- sodelovanje pri izgradnji komunalne infrastrukture regionalnega pomena s
področja ravnanja z odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe s
pitno vodo.

3.12.1.2. Metodologija vrednotenja
Metodološka izhodišča temeljijo na usklajenosti okoljskih ciljev, normativnih izhodiščih
ter metodologiji vrednotenja in ocenjevanja, ki so podani v nadaljevanju.
Pri ugotavljanju in vrednotenju vplivov plana na okoljske cilje smo upoštevali:
- prisotnost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, varovanih območij narave,
evidentiranih, predlaganih in pričakovanih naravnih vrednot ter ekološko
pomembnih območij,
- vpliv plana na možnosti uničenja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov,
varovanih območij narave, evidentiranih, predlaganih in pričakovanih naravnih
vrednot ter ekološko pomembnih območij.
Terenske oglede smo opravili v decembru 2011 in marcu 2012. Zaradi kratkega
časovnega roka terenov nismo mogli opraviti v vegetacijski sezoni.
Tabela 67: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na rastlinstvo, živalstvo
in habitatne tipe.
Okoljski cilji
Kazalci
Metodologija
Preprečevanje zmanjševanja biotske Kvalitativno in
A – vpliva ni:
raznovrstnosti na ravni ekosistemov, kvantitativno stanje
Vplivi oziroma učinki programa bodo ohranjali
habitatnih tipov, vrst (in njihovih
(populacij) redkih,
obstoječe stanje ali celo povečali biološko
habitatov) ter genomov (in genov)
ogroženih ter
raznovrstnost.
(NPVO).
zavarovanih
B – vpliv je nebistven:
rastlinskih in živalskih
Občasna prisotnost manjšega števila ogroženih,
Ohranitev oz. doseganje ugodnega
vrst.
redkih in zavarovanih vrst, ni uničenja ali
stanja ogroženih vrst in habitatnih
fragmentacije redkih in ogroženih habitatnih tipov,
tipov (NPVO).
Sprememba površin
minimalno porušenje naravnega ravnovesja. Pri
pomembnejših
pripravi plana je potrebno upoštevati standardne in
Ohranitev oz. doseganje ugodnega
habitatnih tipov.
zakonsko predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso
stanja (obsega in kvalitete) habitatov
predvideni.
vrst in raznovrstnosti (NPVO).
Povezanost oz.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
razdrobljenost
omilitvenih ukrepov:
Preprečitev drobljenja populacij in
habitatov rastlinskih
Stalna prisotnost ogroženih, redkih ali zavarovanih
povezovanje nekoč povezanih
in živalskih vrst.
vrst, fragmentacija ali delno uničenje redkih,
populacij za ohranjanje pretoka
ogroženih ali prednostnih habitatnih tipov, zmerno
genov (Strategija ohranjanja biotske Prisotnost tujerodnih
porušenje naravnega ravnovesja.
raznovrstnosti).
vrst.
D – vpliv je bistven:
Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in
Odpravljanje posledic
zavarovanih vrst, katerih populacije se zaradi posega
obremenjevanja okolja, izboljšanje
zmanjšajo, uničenje redkih, ogroženih ali
porušenega naravnega ravnovesja in
prednostnih habitatnih tipov, bistveno porušenje
ponovno vzpostavljanje njegovih
naravnega ravnovesja.
regeneracijskih sposobnosti (ZVO-1E – vpliv je uničujoč:

169

UPB1).
Trajnostna raba sestavin
biotskraznovrstnosti (Strategija
ohranjanja biotske raznovrstnosti).

Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in
zavarovanih vrst ter kritično zmanjšanje ali popolno
uničenje njihovih populacij, uničenje redkih,
prednostnih ali ogroženih habitatnih tipov, bistveno
porušenje naravnega ravnovesja. Velika verjetnost
izumrtja katere od vrst.

Tabela 68: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na varovana območja
narave
Okoljski cilji
Kazalci
Metodologija
Preprečevanje zmanjševanja biotske
Vpliv na kvalifikacijske
A – vpliva ni:
raznovrstnosti na ravni ekosistemov
vrste in habitatne tipe
Lokacija je od varovanih območij oddaljena več kot
in vrst (PEBLDS).
za vsako posamezno
znaša v Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov
območje Natura 2000.
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
Odpravljanje posledic
območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)
obremenjevanja okolja, izboljšanje
Zmanjšanje površine
določeno območje neposrednega ali daljinskega
porušenega naravnega ravnovesja in kvalifikacijskih
vpliva, zato ni potrebno izvesti postopka celovite
ponovno vzpostavljanje njegovih
habitatnih tipov.
presoje vplivov na varovana območja ali je lokacija
regeneracijskih sposobnosti (ZVO-1od varovanih območij oddaljena manj kot znaša v
UPB1).
Ohranitev celovitosti
Pravilniku določeno območje neposrednega ali
varovanih območij.
daljinskega vpliva.
Ohranitev ugodnega stanja vseh
B – vpliv je nebistven
domorodnih živalskih in rastlinskih
Ohranjanje lastnosti,
Vplivi plana na varstvene cilje posameznih
vrst (in njihovih habitatov) ter
procesov in struktur,
zavarovanih območij in njihovo celovitost ter na
genomov (in genov), s posebnim
zaradi katerih je del
povezanost niso škodljivi. Specifični omilitveni ukrepi
poudarkom na kvalifikacijskih vrstah
narave opredeljen za
niso predpisani.
(Strategija ohranjanja biotske
varovano območje.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
raznovrstnosti).
omilitvenih ukrepov:
Vpliv plana na varstvene cilje posameznih varovanih
Zagotavljanje ustrezne vključitve
območij in njihovo celovitost ter na povezanost niso
biotske raznovrstnosti in naravnih
škodljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Ocena
vrednot v gospodarjenje z naravnimi
C se uporabi tudi v primeru, da postopek presoje v
viri in prostorom (OdSPRS).
skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)
ni bil izveden, bo pa to potrebno, če gre za poseg v
varovana območja, storiti na izvedbenem nivoju.
D, E – vpliv je bistven, 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, št. 130/04,
53/06, 38/10, 3/11) na izvedbenem nivoju.
Tabela 69: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na naravne vrednote
Okoljski cilji
Kazalci
Metodologija
Preprečevanje uničenja naravnih
Prisotnost in zvrsti
A – vpliva ni:
vrednot
naravnih vrednot.
V bližini so naravne vrednote. Vpliva ne bo ali bo
Ohranitev lastnosti, zaradi katerih so Stanje naravnih
pozitiven.
deli narave opredeljeni za naravno
vrednot.
B – vpliv je nebistven:
vrednoto določene zvrsti ter v
Ohranjanje lastnosti,
Na območju posegov oz. v njihovi neposredni bližini
največji možni meri tudi vseh drugih procesov in struktur,
so naravne vrednote. Naravne vrednote ne bodo
lastnosti,
zaradi katerih je del
prizadete oziroma bo vpliv nebistven. Specifični
omilitveni ukrepi niso predpisani.
Obnovitev poškodovanih oz. uničenih narave opredeljen za
naravnih vrednot,
naravno vrednoto.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
Zagotovitev rabe naravnih vrednot na
omilitvenih ukrepov:
način, ki jih ne ogroža,
Na območju plana oz. v njegovi neposredni bližini se
Zagotovitev ex-situ varstva naravnih
nahajajo naravne vrednote, na katere bi poseg lahko
vrednot, katerih ohranjanje v naravi,
vplival. Pri pripravi plana bodo upoštevane smernice,
na mestu nahajališča ni možno.
ki jih je predpisala organizacija pristojna za
ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP.
D – vpliv je bistven:
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Na območju plana se nahajajo naravne vrednote.
Vpliv bo bistven, ukrepov, ki jih je predpisala
organizacija pristojna za ohranjanje narave in/ali
izdelovalci OP, ni mogoče v celoti upoštevati.
E – uničujoč vpliv:
Na območju plana se nahajajo naravne vrednote.
Vpliv bo uničujoč, ukrepov, ki jih je predpisala
organizacija pristojna za ohranjanje narave in/ali
izdelovalci OP, ni mogoče upoštevati.
Tabela 70: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na ekološko pomembna
območja (EPO)
Okoljski cilji
Kazalci
Metodologija
Preprečevanje zmanjševanja biotske Prisotnost in stanje
A – vpliva ni:
raznovrstnosti.
vrst, njihovih
V bližini je EPO. Vpliva ne bo ali bo pozitiven.
populacij ter HT
B – vpliv je nebistven:
Ohranjanje ekosistemov skozi
ključnih za EPO.
Na območju posegov oz. v njihovi neposredni bližini
ohranjanje ugodnega stanja
je EPO. EPO ne bodo prizadeti oziroma bo vpliv
habitatnih tipov (Strategija
Ohranitev celovitosti
nebistven. Specifični omilitveni ukrepi niso
ohranjanja biotske raznovrstnosti).
in biotske
predpisani.
raznovrstnosti na
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
Ohranitev, razširitev in obnova
EPO.
omilitvenih ukrepov:
ključnih ekosistemov, habitatov, vrst
Na območju plana oz. v njegovi neposredni bližini se
in krajinskih prvin (PEBLDS).
Ohranjanje lastnosti,
nahajajo EPO, na katere bi poseg lahko vplival. Pri
procesov in struktur,
pripravi plana bodo upoštevane smernice, ki jih je
Zmanjšanje ali odstranitev groženj
zaradi katerih je del
predpisala organizacija pristojna za ohranjanje
biološki in pokrajinski raznovrstnosti
narave opredeljen kot
narave in/ali izdelovalci OP.
skozi trajnostni razvoj (PEBLDS).
EPO.
D – vpliv je bistven:
Na območju plana se nahajajo EPO. Vpliv bo bistven,
ukrepov, ki jih je predpisala organizacija pristojna za
ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP, ni mogoče v
celoti upoštevati.
E – uničujoč vpliv:
Na območju plana se nahajajo EPO. Vpliv bo
uničujoč, ukrepov, ki jih je predpisala organizacija
pristojna za ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP, ni
mogoče upoštevati.

3.12.2. Analiza kazalcev stanja za naravo
Priprava okoljskega poročila kot strokovnega gradiva temelji predvsem na podatkih, ki
so javno dostopni. Na območju Ljubljanskega barja je bil izveden popis in kartiranje
habitatnih tipov (Kotarac & Grobelnik 1999; Rozman in sod. 2003), kar velja tudi za del
Ljubljanskega barja na ozemlju Občine Škofljica. Poleg tega obstajajo za Ljubljansko
barje raziskave, popisi in podatki za nekatere živalske skupine ter rastline. V
nadaljevanju podajamo podatke o obstoječem stanju na podlagi javno dostopnih
podatkov in terenskega ogleda območja Občine Škofljica.
Kratice v nadaljevanju imajo sledeči pomen:
- RS (Rdeči seznam Republike Slovenije) glede na Pravilnik o uvrstitvi ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10),
- UZRV: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04,
110/04, 115/07, 36/09),
- UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04,
109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11).
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3.12.2.1.
Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
Rastlinstvo
Rastline so primarni producenti in s tem glavni gradniki biomase ter s tem ustvarjajo
življenjska okolja za večino drugih organizmov (Jogan 2007). Od približno 3500 vrst in
podvrst rastlin, zabeleženih na slovenskem ozemlju, jih je nekaj več kot 3100
samoniklih ali naturaliziranih (Martinčič in sod. 2007). Nekatere vrste so splošno
razširjene, druge so omejene na določene (fito)geografske regije, uspevanje nekaterih
pa je še bolj omejeno, pogosto vezano na specifične ekološke razmere. Predvsem iz
slednje skupine je precej vrst ogroženih in vključenih na rdeče sezname ter
zavarovanih z nacionalnimi in mednarodnimi uredbami. Zaradi vse večjega človekovega
vpliva, zlasti urbanizacije in intenzivnega kmetijstva, je ogroženih vse več vrst rastlin
(Bačič in sod. 2008). Med višjimi rastlinami (semenkami in praprotnicami) je ogroženih
skoraj 20 % v Sloveniji prisotnih vrst. Zaradi različnih posegov so ogrožene predvsem
rastline suhih in vlažnih travišč (ARSO 2005). Florna pestrost je povezana predvsem s
pestrostjo habitatnih tipov, ta pa je pogojena z različnimi dejavniki, od
naravnogeografskih (razpon nadmorskih višin, ekspozicije, geološka zgradba) preko
florogenetskih do čisto antropoloških (intenziteta vpliva na naravo, urbanizacija,
ekstenzivnost kmetovanja...) (Jogan 2007).
Ljubljansko barje je določeno tudi kot IPA (Important plant area; Botanično pomembno
območje). Za celotno IPA območje Ljubljansko barja je zabeleženo pojavljanje 1136
vrst višjih rastlin, od tega jih je kar 145 iz Rdečega seznama, med njimi so 3 izumrle na
območju Barja (in tudi Slovenije) (Jogan 2005) (češljasta glistovnica (Dryopteris
cristata) najdena zadnjič l 1967, prava predenica (Cuscuta epilinum) in Bremova
mešinka (Utricularia bremii), ki ima dokumentirano le eno samo nahajališče v celi
Sloveniji pri Babni Gorici) (Jogan 2005, Skoberne 2001). Skoberne (2001) prave
predenice ne navaja, da bi bila znana iz Barja, ampak je najbližji potrjeni podatek iz
Rakitne. Sistematični popis flore na območju Občine Škofljica po nam znanih podatkih
ni bil izveden. Števila rastlinskih vrst v kvadrantih, kjer se nahaja Občina Škofljica
(9953/3 in 4, 0053/1, 2, 3 in 4 ter 0153/2), v literaturi nismo zasledili, a je flora
relativno raznolika zaradi različnih abiotskih dejavnikov (predvsem vodnega režima ter
različne morfologije območja Občine) in človekovega vpliva, kar ima za posledico
raznolikost biotopov ter nanje vezanih posameznih rastlinskih (in živalskih) vrst. Popisi
so bili izvedeni v okviru izbire variant za obvoznico Škofljica (Geateh d.o.o. 2008). Na
območju Jelšja so popisali ostroluski šaš (Carex acutiformis), ki ima na Rdečem
seznamu RS status ranljive vrste (V). Za močvirsko logarico (Fritillaria meleagris), ki
uspeva na ekstenzivno gojenih vlažnih travnikih in je uvrščena na Rdeči seznam RS kot
prizadeta vrsta (E), so obstoječi podatki o uspevanju vrste iz neposredne bližine možne
obvoznice ob kanalu Prošca zahodno od Lavrice s Havptmanc (severno od Grmeza) in
Maha (južno od Grmeza). Glede na ekološke zahteve jo z veliko verjetnostjo lahko
pričakujemo na travnikih severno od Havptmanc ter travnikih severno od Jelšja vse do
Babne gorice na zahodnem delu vplivnega območja trase. Med ostalimi popisanimi
nevodnimi vrstami iz območja predvidene obvoznice sta na rdečem seznamu kot
ranljive (V) še robati luk (Allium angulosum) in navadna božja milost (Gratiola
officinalis). Isti avtorji navajajo tudi nekatere naravovarstveno pomembne makrofite za
Ižico (Iščico) ter da te vrste lahko pričakujemo tudi v kanalih oz. reguliranih potokih z
dovolj vode (Geateh d.o.o. 2008).
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Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih travišč v Sloveniji, ki so
zaradi načina obdelave ohranila visoko biotsko raznovrstnost. Vendar se ta prostor
vedno hitreje spreminja in seznam tukaj živečih rastlinskih in živalskih vrst se
polagoma, a stalo in dokumentirano skrajšuje (Gabrovšek in sod. 2007).
Rastlinstvo Ljubljanskega barja se je razvijalo pod vplivom posebnega vodnega režima,
kamor se stekajo vode z okoliškega hribovitega sveta. Na barjanski ravnici voda zaradi
nepropustne podlage zastaja v tleh in ob viških padavin povzroča sezonske poplave.
Mokrišča se iz bolj vodnatih preobražajo v bolj kopna življenjska okolja, vendar je v
pospešitev teh procesov odločilno posegel človek. Izgradnja Gruberjevega prekopa je
povzročila padec nivoja talne vode na Barju in omogočila začetek uspešnega
izsuševanja tega območja in preobražanje v kulturno krajino, ki zaznamuje podobo
tega območja (Bartol 2008).
Prava barjanska flora je močno okrnjena, saj so prava šotišča že izginila (zaradi
osuševanja ter rezanja in požiganja šote), posledično pa tudi na šotišča vezana flora.
Nižinsko visoko barje, ki se je pojavljalo na Ljubljanskem barju (šotnih površin je bilo
nekdaj 11.000 ha), je bila posebnost, ki se je od gorskih visokih barij močno
razlikovalo, poleg tega je bilo Ljubljansko barje najjužnejše evropsko visoko barje.
Najprej so se razvila nizka barja, ki so jih sčasoma nadomestila visoka barja. Visoko
barje ni nastalo na vsej površini Ljubljanskega barja, temveč le na najbolj ugodnih,
zakisanih površinah. Predvsem ni nastalo ob vodah, ki so pritekale s kraškega sveta in
so bile bogate z apnencem. Zniževanje nivoja talne vode je povzročilo znatno hitrejši
potek naravnega zaraščanja močvirskih površin. Ohranili so se le majhni predeli, ki
imajo visokobarjanski značaj oz. spominjajo na nekdanja visoka barja, pravih
fragmentov visokega barja pa danes ni več. Taka območja so jasno omejeni biotopi, ki
se povsem razlikujejo od neposredne okolice. Kjer je človek rezal šoto in posledično
približal površino talni vodi, so se zopet (sekundarno) naselile ombrotrofne,
visokobarjanske vrste. Ena takih površin je bila Na Mahu, ki je še v 19. st. predstavljal
največje področje močvirskih površin in se je razprostiral med Grmezom in Babno
Gorico, segal je skoraj do Škofljice-Lavrice na vzhodu ter do Iščice na zahodni strani,
na površini pa so bili dokaj pogosti izviri mineralno bogate podtalnice, ki so gradili
manjša barjanska okna, pa tudi razmeroma velike vodne površine in obsežna
minerotrofna močvirja (Martinčič, 1987). Že v začetku 80-ih let 20. st. je bilo zaradi
izsušenosti tal na tem območju prisotnost ombrotrofnih elementov neznatno in so se
pojavljale le nekatere sfagnumske vrste (Sphagnum magellanica, S. rubellum in S.
nemoreum) in še te na majhnih površinah, med minerotrofnimi elementi pa se je
pojavljala le vrsta češljasta glistovnica (Dryopteris cristata), zato niti fragmentarno ni
bilo več mogoče govoriti o visokobarjanski vegetaciji, saj so bila tla že takrat na
celotnem predelu povsem izsušena (Martinčič 1987).
So pa na Ljubljanskem barju ohranjena nizka barja. Tipična nizka barja so se ohranila v
stranskih dolinah (eno takih je dolinica pri vasi Drenik - Strajanov breg na območju
občine Škofljica), v osrednjem delu ravnice pa se nizkobarjanske vrste pojavljajo na
uleknjenih delih vlažnih travnikov skupaj s travniškimi vrstami. Nizka barja uspevajo na
zelo vlažnih, občasno ali trajno poplavljenih površinah. Ker se vodni rezervoar Barja
napaja predvsem iz kraškega zaledja, je talna voda na tukajšnjih nizkih barjih precej
trda, bogata z nekaterimi minerali, a revna s hranili. Nižinska nizka barja predstavljajo
pomembno rastišče za številne redke in ogrožene rastlinske vrste. Strajanov breg je
edino znano rastišče Loeselove grezovke (Liparis loeselii) na Ljubljanskem barju. Poleg
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te uspevajo še druge vrste vlagoljubnih kukavičevk kot navadni kukovičnik
(Gymnadenia conopsea) in navadna močvirnica (Epipactis palustris), medtem ko je
barjevka (Hammarbya paludosa) na Ljubljanskem barju že izumrla. Druge vrste nizkih
barij ali sorodnih rastišč, ki so na Rdečem seznamu in se pojavljajo v Občini Škofljica,
so še močvirski ušivec (Pedicularis palustris), navadni mrzličnik (Menyanthes trifoliata),
širokolistni in ozkolistni munec (Eriophorum latifolium, E. angustifolium), srednja rosika
(Drosera intermedia) (Bartol 2008). Med vrstami iz RS mahov imajo z območja Občine
Škofljica lokalitete še sledeče vrste: Bryum creberrimum (V) – Havptmance, Calliergon
stramineum (V) – med Lavrico in Grmezom, pri Babni gorici, pri Grmezu, Campylopus
pyriformis (Ex?), Meesia longiseta (Ex) – pri Grmezu, med Grmezom in Babno gorico,
Lavrica, Meesia triquetra (E) – pri Babni gorici, Physcomitrium pyriforme (V) – Grmez,
Sphagnum centrale (V) – Grmez, S. fimbriatum (E) – pri Grmezu, S. papillosum (V) pri Grmezu, S. platyphyllum (V) - pri Grmezu, Splachnum ampullaceum (E) – Grmez
(op.: na Barju je vrsta izumrla), Trematodon ambiguus (V) - pri Grmezu, med
Grmezom in Babno gorico (Martinčič 1992).
Tudi trajno zamočvirjenih površin je danes na Barju le še malo. Vodni kanali in jarki so
sicer umetne strukture, a predstavljajo pomembno življenjsko okolje, saj jih naseljuje
pestra vegetacija in predstavljajo zadnje zatočišče številnih vodnih in močvirskih vrst.
Vrste rastlin, ki se pojavljajo na tovrstnih rastiščih z globljo vodo, so npr. dristavci
(Potamogeton sp.) (Bartol 2008). Seliškar (1986) navaja dve lokaliteti z globino vode
do 20 cm združbe Hottonietum palustris iz območja južno od Škofljice ter severno od
Grmeza z vrstami močvirska grebenika (Hottonia palustris), navadni žabji las
(Callitriche palustris), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum), močvirska ludvigija
(Ludwigia palustris) ter spremljevalkami. Na bregovih stalnih voda se pojavljajo vrste
kot so ježki (Spareganium sp.) in že redka navadna streluša (Sagittaria saittifolia). V
občasno poplavljenih jarkih je precej pogost troptčasti porečnik (Alisma plantagoaquatica), redkejši pa suličastolistni porečnik (A. lanceolatum). Jarki so ugodno rastišče
tudi za mnoge redke vrste šašev, ponekod uspevata mehurjasti (Carex vesicaria) in
ostri šaš (C. gracilis), poleg teh pa tudi navadni vodni popnjak (Hydrocotyle vulgaris),
ki ima v Sloveniji na Barju svoje najpomembnejše rastišče v Sloveniji (Bartol 2008).
Južno od Dragela je v mokrotni dolini rastišče navadne rezike (Cladium mariscus),
območje je sicer zaradi tega tudi naravna vrednota.
Potisk (2005) je med popisom makrofitov na Ljubljanskem barju v petih vodotokih
pregledal tudi Želimeljščico, za katero je zabeležil 12 taksonov.
Osrednje mesto na Barju zavzemajo travniki, saj prekrivajo največji delež površin. Za
vlažne travnike je značilna modra stožka (Molinia caerulea), ki uspeva na kislih šotnih
tleh. Na teh travnikih raste močvirska logarica (Fritillaria meleagris), na posebej vlažnih
delih travnikov, kjer je podtalnica tik pod površino, uspeva poletni veliki zvonček
(Leucojum aestivum). Travniki na Barju so tudi rastišče navadnega kačjega jezika
(Ophioglossum vulgatum) ter rastišče številnih vrst kukavičevk kot npr. močvirska
kukavica (Orchis palustris), mesnatordeča in pegasta prstasta kukavica (Dactylorhiza
incarnata, D. maculata), navadna močvirnica (Epipactis palustris). Predvsem
izsuševanje, gnojenje in prepogosta košnja ustvarjajo neugodne pogoje za številne
vrste vlažnih travnikov. Z vlagoljubnimi lesnatimi vrstami se danes zarašča več kot
polovica vseh vlažnih travnikov z modro stožko (Bartol 2008).
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Več od polovice celotne površine Ljubljanskega barja pa prekrivajo gojeni travniki, ki so
z redno vzdrževanimi vodnimi jarki ostro ločeni od bolj vlažnih rastišč. Med vrstami
prevladuje visoka pahovka (Arrhenatherum elatuis) ter druge splošno razširjene vrste
(Bartol 2008).
Na barju se pojavljajo tudi številne tujerodne vrste rastlin, med njimi so številne
invazivne. Opuščene njive in druge površine preraščajo enoletna suholetnica (Erigeron
annuus) ter orjaška in kanadska zlata rozga (Solidago gigantea, S. canadensis). Ob
vodotokih se agresivno širi japonski dresnik (Fallopia japonica) (Bartol 2008), v
vodotokih in kanalih pa vodna kuga (Elodea canadensis), ki izpodriva avtohtone vodne
vrste rastlin. Druge tujerodne vrste so še širokolistna streluša (Sagittaria latifolia),
vodna škarjica (Stratiotes aloides) (Bartol 2008), pri Grmezu pa je edino obstoječe
rastišče polstene medvejke (Spiraea tomentosa) v Sloveniji (Jogan 2000). Poleg teh se
na območju pojavljajo še druge tujerodne vrste oz. križanci iz rodu dresnik kot sta
češki dresnik (F. × bohemica) in sahalinski dresnik (F. sachalinesis). V številnih državah
po Evropi so pričeli ugotavljat, da se v naravi dejansko pogosteje pojavlja križanec
japonskega in sahalinskega dresnika t.i. češki dresnik, kot pa se je doslej domnevalo
(da gre predvsem za japonskega). Prav slednji križanec je predvsem v osrednji
Sloveniji bolj razširjen kot japonski dresnik (Strgulc Krajšek in sod. 2010). Problem pri
križancu je, da se širi hitreje kot starševske vrste (Mandák in sod. 2004) ter ima večji
regeneracijski potencial (Bímová in sod. 2003) kot vsi drugi taksoni iz te skupne
(Fallopia sect. Reynoutria). Prav tako je najtežje odstranjevati hibride, med tem ko so
starševske vrste manj problematične (DAISIE 2006). Vse to ima znatne posledice za
okolje ter posledično za ukrepe proti invazivnim vrstam (in križancem) iz te skupine.
Habitatni tipi (HT)
Habitatni tip je rastlinska in živalska združba kot značilni živi del ekosistema, povezana
z neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe itd.) na
prostorsko opredeljenem območju. Osnova za opredelitev in poimenovanje habitatnih
tipov so Habitatni tipi Slovenije – tipologija (v nadaljevanju HTS 2004). Izbor habitatnih
tipov Slovenije je narejen po palearktični klasifikaciji (Physis).
Popis habitatnih tipov je bil izveden na območju Ljubljanskega barja (Kotarac &
Grobelnik, 1999; Rozman in sod. 2003) in s tem tudi na območju Ljubljanskega barja,
ki je del Občine Škofljica. V spodnji tabeli navajamo HT, ki so prisotni na območju
Občine Škofljica na Ljubljanskem barju ter naravovarstveno vrednost, kot je bila
določena v poročilu Rozmana in sod. (2003). Površin HT na območju občine ne
navajamo, saj so se od popisa do izdelave tega dokumenta površine in razmerja med
posameznimi HT že spremenile.
Tabela 71: Habitatni tipi na območju Ljubljanskega barja v Občini Škofljica ter njihova naravovarstvena vrednost (vir:
Rozman in sod. 2003)
Koda HT
Ime HT
NV
vrednost
22.4
Vegetacija stoječih sladkih voda
4
24.1
Reke in potoki (vključuje: Potoki s pretežno naravnimi bregovi ter Regulirani
5 in 3
potoki)
31.8C
Leščevje
3
31.8D/44.9
Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi
4
vrstami / Močvirni listnati gozdovi
37.11
Visoka steblikovja z brestovolistnim osladom
4
37.21
Mezotrofni mokrotni travniki
4
37.311
Mokrotni travniki z modro stožko
5
37.311×54.2
Mokrotni travniki z modro stožko × Bazična nizka barja
5
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38.22
38.221
38.222
41.11
41.2
41.2×41.1
44.3
44.32
44.91
51.1
53.1
53.21
54.23
54.23×31.8/ 44.91
81
82.11
83.151
84.2
84.3
85.3
86.2
86.413
86.43
87.1
87.2

Srednjeevropski mozotrofni do evtrofni nižinski travniki
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s
prevladujočo visoko pahovko
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi
Hrastovo-belogabrovi gozdovi
Hrastova belogabrovja × Bukovja
Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah
Črna jelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah
Močvirna črnojelševja
Naravna in naravnim podobna visoka barja
Trstišča in podobne združbe
Trstišča in podobne združbe
Nizka barja s srhkim šašem
Nizka barja s srhkim šašem × Grmišča pred zaraščanjem v gozd/ Močvirna
črnojelševja
Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki
Njive
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki
Mejice in manjše skupine dreves in grmov
Gozdni otoki
Vrtovi
Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe
Opuščeni kamnolomi
Železniški nasipi, postaje, premikališča in ostale odprte površine
Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine
Ruderalne združbe (vključuje Ruderalne združbe pretežno tujerodnih visokih
steblik)
Kanali in Večji kanali na Ljubljanskem barju
Ceste in kolovozi

3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
1
1
3
3
3
1
0
1
0
2
2

89.22
3 in 4
C
0
Legenda:
Na terenu se pogosto pojavljajo površine, ki jih težko opredelimo na osnovi vegetacije in na podlagi tipologije habitatnih
tipov (HTS, 2004). Za tovrstne površine smo uporabili opisne oznake (MAKADAMSKE CESTE, KOLOVOZI in POTI,
ASFALTIRANE POVRŠINE), brez uvrstitve v sistem HT;
+
Physis koda HT je koda po tipologiji Habitatni tipi Slovenije (Jogan s sod., 2004) in je usklajena s tipologijo klasifikacije
palearktičnih habitatov.
1
Naravovarstvena vrednost HT je določena na podlagi obstoječe zakonodaje (Uredba o habitatnih tipih, Ur.l. RS, št.
112/03) in stanja HT (ter njihove pomembnosti predvsem za ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste),
opredeljenega ob terenskem ogledu ter njihov pomen na regionalni/lokalni ravni.
1 – nepomembno za naravo
2 – majhna naravovarstvena vrednost
3 – srednja naravovarstvena vrednost
4 – velika naravovarstvena vrednost (med drugim vključuje HT, ki se prednostno ohranjajo)
5 – velika naravovarstvena vrednost (vključuje predvsem prednostne HT)
*prednostni habitatni tip

Poleg naštetih HT se na območju Občine Škofljica izven Ljubljanskega barja pojavljajo
še sledeči HT, ki smo jih popisali na terenu in so našteti v spodnji tabeli.
Tabela 22: Drugi habitatni tipi na območju Občine Škofljica
Koda HT
Ime HT
31.87
Gozdne čistine
31.8D/41.2
Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi
drevesnimi vrstami / Hrastovo-belogabrovi gozdovi
34.3
Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, pretežno na karbonatih
41.1C
Ilirska bukovja
42.5E
Pogozditve z rdečim borom
62.414
Apnenčaste skale in skalovja v nižinah
65
Jame
85.5
Pokopališča
86.3
Delujoča industrijska območja

NV vrednost
2
4
5
4
2
3
5
1
0

Živalstvo
Nevretenčarji
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Podatki o pojavljanju nevretenčarjev iz območja Občine Škofljica oz. Ljubljanskega
barja obstajajo vsaj za nekatere skupine.

Metulji

Kljub pretežno intenzivni kmetijski rabi površin in majhni pestrosti habitatov
pomembnih za dnevne metulje, ima Ljubljansko barje izredno veliko vrstno pestrost
dnevnih metuljev. Na Ljubljanskem barju je bila opažena skoraj polovica vseh v
Sloveniji živečih dnevnih metuljev, in sicer 89 vrst (Kotarac in sod. 2000). Upoštevajoč
podatke Atlas metuljev je bilo za območje Barja vključno z njegovim obrobjem
zabeleženih 109 vrst po letu 1989, poleg tega še 8 vrst (pred 1989, ki so verjetno
izumrle), iz bližine so znane še dodatne 3 vrste, pojavljanje še dveh pa je prav tako
možno, skupaj torej 121 vrst (Verovnik in sod. 2012). Velik delež k pestrosti prispevajo
suhi travniki na osamelcih na južnem obrobju Barja (npr. Sv. Lovrenc pri vasi Jezero,
kjer je bilo najdenih 40 vrst metuljev in kar nekaj takih, ki jih drugje na Barju niso našli
(Verovnik 2008)) oz. jih na Ljubljanskem barju najdemo samo tam, zato teh habitatov
in nanje vezanih vrst dnevnih metuljev v nadaljevanju ne bomo več obravnavali, saj
nam ni znano, da bi se tovrstni habitati pojavljali na območju Občine Škofljice na
Ljubljanskem barju, čeprav je možno pojavljanje vsaj nekaterih od teh vrst na
severnem in vzhodnem (vzhodno od Dolenjske ceste) delu Občine). Navajamo
naravovarstveno pomembne vrste (iz Rdečega seznama RS, iz Uredbe o zavarovanih
prostoživečih živalskih vrstah, kvalifikacijske Natura 2000 vrste in Evropsko pomembne
vrste) in redkejše vrste (še) brez statusa. Skopolijev okar (zlatook) (Lopinga achine) se
na širšem območju Ljubljanske kotline pojavlja zelo lokalno v robnem gričevju, opažen
je bil pri Podblatu vzhodno od Pijave Gorice, kjer manjša močvirna dolinica prehaja v
listnat gozd. Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je razširjen na več območjih
vzhodnega dela Barja in predvsem habitati na območju Občine Škofljica (Gorenje Blato,
vzhodno od Pijave Gorice, ob cesti Škofljica-Ig, dolina Želimeljščice) so pomembni za
vrsto. Čeprav je na Ljubljanskem barju mogoče marsikje naleteti na za travniškega
postavneža (Euphydryas aurinia) navidezno ustrezne habitate, je bil do sedaj najden le
v dolinicah pri Gorenjem Blatu in Podblatu vzhodno od Pijave Gorice. Grahovčev
iskrivček (Glaucopsyche alexis) se lahko pojavlja na toplih in suhih travnikih, vendar je
mestoma prisoten tudi v vlažnih, celo močvirnih tipih habitatov. Na Barju se pojavlja le
v dolinici pri Gorenjem Blatu, kjer najdemo tudi mnoge druge redke in ogrožene vrste
(Kotarac in sod. 2000). Vrsta je imela status ranljive vrste na evropski ravni (Van
Swaay & Warren 1999), vendar tega statusa nima več (Van Swaay in sod. 2010).
Sviščev mravljiščar (Maculinea alcon) se sicer pojavlja v zahodnem delu Barja (Kotarac
in sod. 2000), vendar njegova prisotnost ni izključena tudi v vzhodnem delu, saj je tudi
tam prisoten močvirski svišč (Gentiana pneumnanthe) (Jogan 2001), ki je hranilna
rastlina vrste. Strašničin modrin (Maculinea teleius) je dokaj enakomerno razpršen po
celotnem Barju, hranilna rastlina gosenic in večine odraslih osebkov vrste je velika
strašnica (Sanguisorba officinalis). Ker je travnikov z navedeno hranilno rastlino na
celotnem Barju več kot je najdenih lokalitet s to vrsto, predstavlja Ljubljansko barje
potencialno zelo pomembno območje za njeno ohranitev v osrednji Sloveniji. Močvirski
debeloglavec (Carcharodus flocciferus) zaradi teritorialnosti samcev potrebuje velike
površine ustreznega habitata s hranilno rastlino močvirnim (Stachys palustris) ali s
pokončnim čišljakom (S. recta). Vsaj pokončni čišljak je tudi prisoten na območju
Občine Škofljica. Takih območji je v Sloveniji zelo malo in ravno Ljubljansko barje je
verjetno med najpomembnejšimi za dolgoročno ohranitev močvirskega debeloglavca
pri nas. Jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus) je tipična nižinska vrsta, po
nižinskih predelih se povsod pojavlja zelo lokalno na vlažnih travnikih v ekstenzivni
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rabi. Pisani poplesovalček (Heteropterus morpheus) je na Ljubljanskem barju precej
redek in je bil najden le v Črnem logu ter v zgornjem delu Želimeljske doline. Splošno
so razširjeni močvirski cekinček (Lycaena dispar), še pogostejši je purpurni cekinček
(Lycaena hippothoe), pogosta sta tudi srebrnolisi bisernik (Clossina selene) in močvirski
pisanček (Melitaea diamina). Na vzhodnem obrobju Ljubljanskega barja, v dolinicah pri
Gorenjem Blatu in Podblatu ter Želimeljski dolini so razširjene nekatere vrste, ki na
ravninskem delu niso bile opažene. Mednje sodijo veliki spreminjavček (Apatura iris),
modri trepetlikar (Limenitis reducta) in grmovni okarček (Coenonympha arcania). Tu
najdemo tudi termofilnega argusovega modrina (Plebejus argus) in lepega argusa
(Lysandra bellargus). Slednji je v osrednjem delu Barja prisoten le na vzpetini v okolici
cerkve Sv. Lovrenca. Prave gozdne in grmovne vrste so na Ljubljanskem barju zelo
redke in se pojavljajo le ob njegovem robu. Zelo redko se pojavljajo nekatere vrste
odprtih travnatih površin. Med redke vrste sodijo tudi termofilni predstavniki rodu
Melitaea, ki se pojavljajo na različnih predelih Ljubljanskega barja, kar je verjetno
povezano s prisotnostjo njihovih hranilnih rastlin. Veliki pisanček (Melitaea phoebe) je
razširjen v vzhodnem, bolj gozdnatem delu območja, na vlažnih travnikih, medtem ko
je bil rdeči pisanček (Melitaea didyma) najden le na suhih travnikih na različnih delih
Ljubljanskega barja. (Kotarac in sod. 2000). Južni rob sklenjene razširjenosti v Sloveniji
dosega na Barju glogov belin (Aporia crataegi), značilna vrsta kulturne krajine s
pogostimi mejicami, v SV Sloveniji je skoraj v celoti izginila in tudi na Barju so
populacije majhne (Verovnik 2008).
Slabše pa so raziskani nočni metulji Ljubljanskega barja. Med njimi prevladujejo
vlagoljubne travniške vrste, vendar so tudi drevesne vrste dokaj dobro zastopane.
Vsega je bilo doslej na Barju evidentiranih 527 vrst metuljev z dnevnimi vred, zagotovo
pa je vrst še več, saj se jih pričakuje za to območje skoraj enkrat več. S podatkom,
katere od vrst so prisotne na območju Občine Škofljica, žal ne razpolagamo. Po
družinah (doslej registriranih družin metuljev na Barju je 46) so zastopani: sovke
(Noctuidae) 136 vrst, pedici (Geometridae) 87 vrst, zavijači (Tortricidae) 67 vrst,
travniške vešče (Crambidae) 36 vrst, hrbtorožke (Notodontidae) 13 vrst, preostale
družine pa so zastopane z 11 ali manj vrstami. Iz Rdečega seznama RS (vse naštete
vrste so prizadete (E)), nekatere pa so uvrščene tudi na seznam vrst iz Uredbe o
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Z – vrste ki so zavarovane, H – vrste katerih
habitate se varuje) se na Barju pojavljajo sledeče vrste: močvirske vrste izmed
travniških vešč Agriphila selasella, Elophila nymphaeata, Donacaula mucronella,
Diasemia reticularis, iz družine kokljic Euthrix potatoria in iz družine sovk Diachrysia
zosimi (Z, H), Plusia festucae (Z, H), Eucarta amethystina (H), Amphipoea fucosa,
Rhizedra lutosa (H), Archanara sparganii (H), Mythimna straminea (H), Calaena
leucostigma (H) (Gomboc 2008).

Kačji pastirji

Pirnat (1998) je naštela 48 vrst kačjih pastirjev na Ljubljanskem barju, kar je skoraj 2/3
v Sloveniji prisotnih vrst. Po besedah iste avtorice so danes posamezni habitati in
območja že tako spremenjeni, da se je posledično tudi favna kačjih pastirjev na
posameznih območjih spremenila (A. Pirnat, pisno). Na območju Barja je bilo v zadnjih
letih najdenih 32 vrst kačjih pastirjev, razvoj pa je potrjen za 27 vrst (Kotarac in sod.
2000). Poplavnih površin in trajnih stoječih voda, ki bi zagotavljale pogoje za razvoj
ličink nekaterih kačjih pastirjev na območju Ljubljanskega barja ni. Habitati kačjih
pastirjev so tako predvsem kanali (Kotarac in sod. 2000). Z izjemo tekočih voda
(Ljubljanica, Iščica) se edina oblika "naravnega" habitata nahaja na jugovzhodnem
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obrobju Barja. Ostanki nizkega barja (Gorenje Blato - Dragel) gostijo združbo kačjih
pastirjev značilno za manjša povirja: sestavljajo jo pasasti bleščavec (Calopteryx
splendens), rani plamenec (Pyrrhosoma nymphula), koščični škratec (Coenagrion
ornatum), povirni studenčar (Cordulegaster bidentata) ter mali modrač (Orthetrum
coerulescens) (Kotarac in sod. 2000). Na potoke oz. povirja je vezan prodni studenčar
(Cordulegaster heros). Na Barju redko najdemo vrsti primerne habitate, zato je ozko
razširjena (Kotarac in sod. 2000), je pa možna prisotnost te vrste v gozdnih potokih
drugje na območju Občine Škofljica. Suhljati škratec (Coenagrion pulchellum) je skupaj
z zgodnjim trstničarjem (Brachytron pratense) na Barju skrajno lokalno razširjen.
Najdemo ju le v jarkih na območjih z ostanki šote. Vrstama primerni so le tisti, v
katerih voda nikoli ne usahne, pa tudi primerna obremenjenost z organskimi snovmi in
vsaj minimalen tok vode spadata med zaznane ekološke pogoje. Lisasti lesketnik
(Somatochlora flavomaculata) je v primernih vremenskih razmerah poleti ena najbolj
pogostih vrst kačjih pastirjev na Ljubljanskem barju. Samci lisastega lesketnika
pogosto, ob sončnem vremenu pa skoraj izključno, letajo po čistinah gozdov, gozdnih
obronkih ali ob osamljenih jelšah. Na Barju so njihovi teritoriji v senci drevesnih mejic
ob kanalih in med parcelami. Ličinke so na Ljubljanskem barju relativno neizbirčne in
jih najdemo v skoraj vseh vodotokih od potokov preko kanalov do jarkov. Prav
mozaičnost Barja s številnimi mejicami, skupinami dreves in grmovnic omogoča obstoj
tako številčne populacije lisastega lesketnika. Ljubljansko barje je eden od treh centrov
razširjenosti črnega ploščca (Libellula fulva) v Sloveniji. Ličinke vrste najdemo
predvsem v organskem drobirju na dnu kanalov zaraščenih z emerzno vegetacijo.
Druge vrste kačjih pastirjev iz Rdečega seznama RS (sicer so na RS uvrščene vse vrste
kačjih pastirjev vsaj z oznako O1) najdenih na Barju so še grmiščna zverca (Lestes
barbarus), obrežna zverca (Lestes dryas), rjava deva (Aeshna grandis) in popotni
porečnik (Gomphus vulgatissimus) (Kotarac in sod. 2000).

Hrošči

Ljubljansko barje še vedno velja za z vodnimi hrošči zelo bogato okolje. Nekatere vrste
vodnih hroščev so bile prvič najdene prav na Ljubljanskem barju, za nekatere pa barje
predstavlja celo edino znano nahajališče pri nas, kot npr. za vrsto Hydraena melas.
Barjanski potapnik (Hydrophilus (Hydrous) atterimus) velja za prizadeto vrsto (E) in je
že zelo redek, saj ga je najverjetneje prizadela obcestna razsvetljava. Nosorožec
(Oryctes nasicornis) (E) nekoč ni bil redek, po l. 1945 je bil najden v okolici Ljubljane le
en sam primerek in je velika verjetnost, da je na Barju že izumrl. Med Natura 2000
vrstami je na Barju moč najti vsaj 4 vrste hroščev, in sicer močvirskega krešiča
(Carabus variolosus), na hrastove gozdove vezana rogač (Lucanus cervus) in hrastove
kozliček (Cerambyx cerdo) ter predvsem na glavate vrbe vezanega saproksilnega
puščavnika (Osmoderma eremita), na obrobju v bukovih gozdovih tudi bukovega
kozlička (Morimus funereus) (Vrezec 2008). Močvirski krešič ima sicer nahajališča izven
SAC Ljubljansko barje (območja severno od SAC Ljubljansko barje) (Vrezec in sod.
2008a), podobno velja za hrastovega kozlička (severno od Barja) ter za puščavnika
(pojavlja se v Z in S delu Barja) (Vrezec in sod. 2008b). Bukov kozliček ima najdišča
južno od SAC Ljubljansko barje, vendar je njegovo pojavljanje zelo verjetno v bukovih
gozdovih Občine Škofljica izven Natura 2000 območij, saj je zelo množičen na SAC
Krimsko hribovje-Menišija (Vrezec in sod. 2008b). Ima pa na območju Škofljice
lokalitete rogač (Vrezec in sod. 2008b). Vsekakor pa je ohranjanje (in vzpostavljanje za
dolgoročno ohranitev) nekaterih habitatov (glavate vrbe, hrastovi gozdiči in posamezna
drevesa, neregulirani in zaraščeni gozdni naravni vodotoki) ključno za preživetje teh
vrst oz. kot habitat, kamor bi se lahko naselile v prihodnosti, saj so njihovi habitati tudi
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na Barju ogroženi. Brelih in sod. (2006) navajajo sledeče vrste kozličkov
(Cerambycidae) iz območja Občine Škofljica (in Barja): Pseudovadonia livida,
Agapanthia villosoviridescens, Strangalia attenuata, Musaria affinis, Oberea (Oberea)
oculata, Rhagium inquisitor, Stictoleptura rubra, Hylotrupes bajulus, Phymatodes
testaceus, Saperda carcharias ter Lamia textor, ki razen slednje (prizadeta vrsta)
nimajo naravovarstvene vrednosti v Sloveniji oz. so pogoste ali celo »škodljivci«.

Kobilice

Tudi kobilice (Orthoptera) so slabo raziskane na Ljubljanskem barju. Tudi v tej skupini
se pojavlja na Barju več vlagoljubnih vrst, ki so v večini Slovenije danes že ogrožene.
Doslej je zabeleženih 28 vrst, med njimi je 24 travniških vrst, pričakovanih pa je še 1015 vrst. Med vrstami iz Rdečega seznama RS se pojavljajo na Barju Conocephalus
dorsalis (V), Poecilimon gracilis (V), močvirski muren (Pteronemobius heydenii) (V),
Mecostethus parapleurus (V), Stethophyma grossum (V), kobilica selka (Locusta
migratoria) (E1). Slednja je bila najdena blizu Črne vasi (živi na zelo mokrih rastiščih,
predvsem strnjenih trstiščih) in je kritično ogrožena (Gomboc & Šegula 2008). Med
naštetimi vrstami sta Stethophyma grossum in Locusta migratoria uvrščeni na seznam
vrst iz Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (vrste katerih habitate se
varuje). Posebej pa velja omeniti najdbo vrste Zeuneriana marmorata, vrste, ki je bila
doslej znana le kot severnoitalijanski endemit in je lokaliteta v bližini Iga edina znana
za Slovenijo (Gomboc & Šegula 2008). Veenvliet (2009) je v letu 2008 zaradi te vrste
pregledal Ljubljansko barje in nekatera območja med Barjem in italijanskim Tržičem.
Vrsto je našel le na nekaj km2 na območju med Škofljico in Igom ter naštel 915 samcev
(celotna populacija verjetno ni večja kot dobrih 2000 osebkov; Veenvliet, ustno). Vrsta
naseljuje močvirna šašja, manj trstičja. Optimalen življenjski prostor vrste je sicer pod
pritiskom intenzifikacije kmetijstva in zaraščanja travnikov z invazivno kanadsko zlato
rozgo. Majhne površine in ogroženost habitatov vrsto uvrščajo med zelo ogrožene
vrste in Veenvliet (2009) se sprašuje, ali ni morda najbolj ogrožena vrsta kobilice v
Sloveniji.
Mladoletnice
Na Barju je bilo doslej najdenih 75 vrst mladoletnic (30 % vseh v Sloveniji najdenih
vrst), kar 17 vrst so našli v kraških izvirih (prav med temi vrstami so številne uvrščene
na Rdeči seznam RS), med slednjimi so tudi take, ki so značilne za hitro tekoče odseke
rek v alpskem in dinarskem območju. Sicer prevladujejo vrste, ki živijo v bolj
umirjenem toku in stoječih vodah. Obstajajo tudi podatki o pojavljanju izključno
barjanskih vrst, vendar jih v drugi polovici 20. st. niso več našli na Barju. Na Barju pa
ima edino znano lokaliteto v Sloveniji Lasiocephala basalis (Urbanič 2008). Ličinke
dajejo prednost organskemu substratu (predvsem odpadlemu listje in lesu) in
koreninam (predvsem) jelš kot glavnemu habitatu, vrsta je fakultativni ksilofag
(Hoffmann 2000). Na Barju so bile doslej najdene še sledeče redke vrste kot
Athripsodes dalmatinus (poleg Barja znana le še iz Bohinja in Dalmacije) in vrste iz
Rdečega seznama RS: Wormaldia occipitalis (R) (značilna za majhne izvirne potoke),
Hydropsyche siltalai (I), Hagenela clathrata (E), Goera pilosa (I), Beraea dira (R) (najti
jo je mogoče na obrobju Barja) (Urbanič 2008).

Drugi nevretenčarji

Barje je edino nahajališče rogozovih stenic (Chilachis typhae, Heteroptera) v Sloveniji.
Vrsta je vezana na rogoz oz. njegovo osemenje in je na Rdečem seznamu RS uvrščena
v kategorijo redka (R). Le na Barju je bila najdena tudi stenica Pachybrachius luridus,
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ki je vezana predvsem na šašja (Gogala 2008) in je na Rdečem seznamu RS uvrščena v
kategorijo redka (R). Na območju Občine Škofljica je tudi evidentirana prisotnost
koščaka (Austropotamobius torrentium) (Smernice ZZRS, 2009) v sledečih vodotokih:
Škofeljski graben, Benšetov graben, Krvavica, Reberski potok 1, Pleški potok, Pleše,
Črni graben, Čičev žleb (ZZRS 2009) in Škofeljščice (ZRSVN 2011). Iz juga
Ljubljanskega barja je bila nedavno opisana nova vrsta vrbnice (Plecoptera) Perla
carantana, ki ima lokalitete le še v Avstriji (Sivec & Graf 2002). Na območju občine
Škofljica je bil na nekaj lokalitetah pri Lavrici najden ozki vrtenec (Vertigo angustior), ki
je Natura 2000 vrsta (Slapnik 2009), poleg tega so na območju Barja primerni habitati
za še dve pomembni vrsti mehkužcev: navadnega škržka (Unio crassus) in drobnega
svitka (Anisus vorticulus). Med drugimi žuželkami in nevretenčarji so vsaj na delih Barja
raziskane še parazitske muhe kožuharice (Diptera, Hippoboscidae) (Žižek 1999),
komarji (Diptera, Culicidae) (Tovornik 1969, 1975), raki ceponožci (Copepoda,
Crustacea) in postranice (Amphipoda, Malacostraca, Crustacea) (Rejic 1958), počasniki
(Tardigrada) (Čuček 1982), vendar so objave starejšega datuma ali pa skupine v
Sloveniji (še) niso naravovarstveno ovrednotene.
Vretenčarji

Ribe

Na območju Ljubljanskega barja je znano pojavljanje 39 vrst rib vključujoč eno vrsto
piškurja, od tega je 6 vrst rib tujerodnih (Povž 2008). Po podatkih ZZRS (2009)
naseljuje vodotoke na območju Občine Škofljica 16 ribjih vrst in ena vrsta piškurja, in
sicer je to donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi) v Škofeljskem grabnu.
Naravovarstveno pomembne ribe, ki se pojavljajo na območju Občine Škofljica, so:
potočna postrv (Salmo trutta. m. fario) v vseh vodotokih, sulec (Hucho hucho), lipan
(Thymallus thymallus), nežica (Cobitis elongatoides) v Želimeljščici, linj (Tinca tinca) v
Škofeljskem grabnu, pohra (Barbus balcanicus) in ščuka (Esox lucius) v Želimeljščici in
Škofeljskem grabnu ter barjanski kapelj (Cottus metae) v vseh vodotokih. Poudariti
velja, da je bil barjanski kapelj opisan prav iz Ljubljanskega barja nedavno kot nova
vrsta pri reviziji evropskih vrst tega rodu (Freyhof in sod. 2005; Povž 2008). Med
tujerodnimi vrstami se pojavlja šarenka (Oncorhynchus mykiss) v Želimeljščici (ZZRS
2009).

Dvoživke

Na Ljubljanskem barju živi 14 vrst dvoživk (od 19 živečih v Sloveniji). Na območju
gozdov Barja ter v drugih gozdovih na obrobju Barja in Škofljice živi navadni močerad
(Salamandra salamandra). Na Barju živita navadni pupek oz. podvrsta robati pupek
(Triturus (Lissotriton) vulgaris ssp. meridionalis) in veliki pupek (Triturus carnifex).
Populacije slednjega so med večjimi v Sloveniji in je tudi kvalifikacijska vrsta za Natura
2000 območje SAC Ljubljansko barje. V nižinskem gozdu na robu Barja je moč najti še
planinskega pupka (Triturus (Mesotriton) alpestris). Kvalifikacijska vrsta za Natura 2000
območje Ljubljansko barje je tudi hribski urh (Bombina variegata). Na Barju se
pojavljata tudi obe vrsti krastač, in sicer navadna krastača (Bufo bufo) in zelena
krastača (Bufo (Pseudepidalea) viridis), ki ima na Barju eno največjih populacij vrste v
Sloveniji (Tome S., 2008) oz. se dejansko pojavlja na njegovem obrobju (Trilar T.,
ustno). Na obrežnem rastlinju rek, mlak in kanalov ter na vlažnih travnikih in ob robu
gozda živijo predstavniki vrste zelena rega (Hyla arborea). Med rjavimi žabami se
pojavljata na Barju sekulja (Rana temporaria) in rosnica (Rana dalmatina), med
zelenimi pa pisana žaba (Pelophylax lessonae), debeloglavka (Pelophylax ridibundus),
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zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus) (Tome S., 2008; Sopotnik 2009). Nedavno je
bila na Barju (ponovno) odkrita populacija plavčkov (Rana arvalis) in na območju Jelšja
je za vrsto drugo najpomembnejše območje na Barju (Cipot 2011). V in ob drenažnih
jarkih se pojavljajo predvsem urhi, zelene žabe, veliki pupki in rege, manj pogosto
rjave žabe in navadni pupki, redko pa navadne krastače (Sopotnik 2009). Za Barje je
kvalifikacijska vrsta močeril (Proteus anguinus), ki pa se verjetno na območju Občine
Škofljica ne pojavlja, znan je podatek iz izvira Ljubljanice. Po podatkih CKFF Bioportal
(2012) na območju Občine sicer ni črnih točk povozov za dvoživke, vendar zelo
verjetno do povozov prihaja vsaj na nekaterih lokalnih cestah na območju Barja (lastna
opažanja iz preteklih let). Ključni habitati za dvoživke so predvsem stoječa vodna telesa
in tudi tekoče vode (poleti) ter gozd. Življenjski prostor dvoživk predstavlja sistem
mrestišč, poletnih bivališč (kopenski ali vodni habitati), prezimovališč (navadno
kopenski habitati) in selitvenih območij med prej omejenimi. Glavni vzroki za upadanje
populacij dvoživk so lokalna uničenja habitatov (zasipavanje in izsuševanje mokrišč,
regulacije vodotokov, fragmentacija), sledijo onesnaženje, globalne klimatske
spremembe, invazivne tujerodne vrste (vključuje plenilce in neavtohtone dvoživke kot
kompetitorje in prenašalce bolezni), bolezni in patogeni organizmi, trgovanje z živalmi,
lovljenje zaradi hrane. Pri več kot polovici evropskih vrst dvoživk je zabeležen upad
popualcij (Poboljšaj 2000; Temple & Cox 2009).

Plazilci

Od 22 v Sloveniji živečih plazilcev jih na Barju živi manj kot polovica. Mnogo vrst
najdemo le na obrobju in na suhih prisojnih območjih. Je pa območje zelo pomembno
za močvirsko sklednico (Emys orbicularis), ki je tudi kvalifikacijska vrsta za SAC
Ljubljansko barje. V 60-ih in 70-ih letih 20. st. so na Barju stresli več tovornjakov
različnih vrst želv iz juga tedanje Jugoslavije, ki niso dobile dovoljenja za uvoz v
Nemčijo. Toploljubne vrste (grška in mavrska kornjača ter rečne sklednice) niso
preživele, so se pa iz juga prinesene močvirske sklednice verjetno pomešale z lokalno
populacijo te vrste. Na Barju je pogosta neavtohtona želva rdečevratka (Trachemys
scripta elegans). Med kuščarji je najpogostejši slepec (Anguis fragilis), ki živi predvsem
ob robu gozda ter na travnikih in bližini človeka. Na bolj hladno okolje je prilagojena
živorodna kuščarica (Lacerta vivipara), ki je pogostejša v gozdu in na robu gozda. Na
bolj suhih delih in nasipališčih živi pozidna kuščarica (Podarcis muralis), na bolj suhih
travnikih na obrobju z redkim grmovjem živi zelenec (Lacerat bilineata/viridis). Zelo
redek je že postal martinček (Lacerta agilis). Med kačami je na Barju najpogostejša
belouška (Natrix natrix), ob stoječih vodah in vodah z ribami je prisotna kobranka
(Natrix tessellata). V bolj suhih in gozdnatih predelih, pa tudi v bližini človeka, živi
smokulja (Coronella austriaca). V večjih sestojih svetlih in listnatih gozdovih in obrobju
Barja lahko srečamo goža (Elaphe longissima) (Tome S. 2008). Plazilce na območju
Občine kot drugod v Sloveniji (in tudi Evropi) ogrožajo promet, izguba habitata
(intenzifikacija kmetijstva, urbanizacija, infrastrukturni razvoj, izguba mozaika
zaraščenih in odprtih delov v krajini, plantažno/monokulturno pogozdovanje),
fragmentacija obstoječih habitatov ter opuščanje tradicionalnih kmetijskih praks,
degradacija, poleg teh pa tudi način košnje, namerno pobijanje (kače), onesnaženje,
pri močvirski sklednici predstavlja potencialno grožnjo vnos tujerodnih vrst želv v
okolje. Ti dejavniki vodijo v zmanjšanje populacij in celo do lokalnih izumrtij vrst (Cox
& Temple 2009; Žagar 2009).

Ptice
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Ljubljansko barje je zagotovo eno najbolj raziskanih območij v Sloveniji iz vidika ptic
(npr. Tome in sod. 2005; Trontelj 1994; idr.), za številen vrste so se ali se še
spremljajo tudi populacijski trendi, poleg tega je na robu Barja tudi obročkovalna
postaja PMS za ptice, kjer so ugotovljene tudi nove vrste za Slovenijo (npr. Tekavčič
2009) (Tome in sod. 2005). Med leti 1976 in 2002 je bilo na Barju opaženih 258 vrst
ptic. Ocenjuje se, da na Barju gnezdi 102 vrsti ptic, od tega redno 87 vrst, 9 neredno in
6 verjetno, 72 vrst pa je izključnih preletnic. 14 je takih, ki so nedavno še gnezdile, a
sedaj ne več, se pa vsaj nekatere na Barju še pojavljajo (izginule gnezdilke) in se zanje
upa, da bodo nekoč spet gnezdile. Takšne so črna štorklja (Ciconia nigra), južna
postovka (Falco naumanni) in kozica (Gallinago gallinago). Slednji sta gnezdili nekoč v
velikem številu (Tome D. 2008). L. 1990 je še gnezdilo 8 parov južne postovke, od l.
1994 pa že velja za izumrlo gnezdilko. Opazujemo jo lahko le še na spomladanski
selitvi. Prav tako je negotova usoda bičje trstnice (Acrocephalus schoenobaenus) in
trstnega strnada (Emberiza schoeniclus) (Polak 2000). Med vrstami, ki ne gnezdijo že
10 ali več let, so smrdokavra (Upupa epops), močvirska uharica (Asio flammeus) in
črnočeli srakoper (Lanius minor). Med leti 1989 in 1996 so bile ptice Barja proučene
precej podrobno, saj je na vsakem kvadratnem kilometru bilo določeno, katere vrste
tam gnezdijo in koliko gnezd imajo. Vrste, ki so imele vsaj 10 % slovenske populacije
na Barju, so bile prepoznane kot »nacionalno pomembne vrste ptic« (13 vrst) in so
hkrati tudi najbolj značilne vrste za ta del Slovenije. Te vrste so prepelica (Coturnix
coturnix), kosec (Crex crex), priba (Vanellus vanellus), sloka (Scopolax rusticola), veliki
škurh (Numenius arquata), poljski škrjanec (Alauda arvensis), drevesna cipa (Anthus
trivialis), repaljščica (Saxicola rubetra), kobiličar (Locustela fluviatilis), močvirska
trstnica (Acrocephalus palustris), pisana penica (Sylvia nisoria) in rjava penica (Sylvia
communis) (Tome D. 2008). Repaljščica dosega na Barju za srednjeevropske razmere
izjemno visoke gostote in domneva se, da gre za največjo koncentracijo in eno
največjih lokalnih populacij v Srednji Evropi (Božič 2003). Iz vidika življenjskih
prostorov ptic je Ljubljansko barje precej heterogena površina, zato večina nacionalno
pomembnih ptic in tistih, ki so pomembne po drugih merilih, živi na manj kot polovici
površine celotnega Barja: eno od treh so travniki med Vnanjimi Goricami, Igom in
Babno Gorico, ki se delno nahaja znotraj Občine Škofljica (Tome D. 2008). Na delu
Barja, ki obsega Občino Škofljica, so pomembni za ptice predvsem odprti biotopi (Tome
in sod. 2005). Površine na območju Občine Škofljica so bile že zgodaj prepoznane kot
izrednega pomena za ptice (Sovinc & Šere 1984). Pticam so največja grožnja zgodnja
košnja ekstenzivnih travnikov, spreminjanje travnikov v njive, paša (Tome D. 2008) ter
urbanizacija (Polak 2000). V spodnji tabeli so navedene vrste ptic, za katere so znani
podatki o njihovem pojavljanju na območju Občine Škofljica na Ljubljanskem barju
(Tome in sod. 2005) ali na območju drugih delov Občine Škofljica glede na habitat in
območje (Geister 1995; Tome in sod. 2005; Sovinc & Šere 1984). Navedene so tudi
vrste, ki so bile registrirane le posamično ali vrste, za katere je velika verjetnost
njihovega pojavljanja na območju Občine.
Tabela 73: Vrste ptic, katerih pojavljanje na območju Občine Škofljica je potrjeno ali pričakovano.
Slovensko ime
Latinsko ime
Čapljica
Ixobrychus minutus
Kvakač
Nycticorax nycticorax
Čopasta čaplja
Ardea ralloides
Velika bela čaplja
Egretta alba
Siva čaplja
Ardea cinerea
Rjava čaplja
Ardea purpurea
Bela štorklja
Ciconia ciconia
Siva gos
Anser anser
Žvižgavka
Anas penelope
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Konopnica
Kreheljc
Mlakarica
Dolgorepa raca
Reglja
Zvonec
Sršenar
Črni škarnik
Kačar
Rjavi lunj
Pepelasti lunj
Močvirski lunj
Kragulj
Skobec
Kanja
Južna postovka
Navadna postovka
Rdečenoga postovka
Škrjančar
Sokol selec
Gozdni jereb
Jerebica
Prepelica
Fazan
Mokož
Kosec
Zelenonoga tukalica
Mali deževnik
Zlata prosenka
Priba
Togotnik
Kozica
Sloka
Veliki škurh
Črni martinec
Zelenonogi martinec
Pikasti martinec
Močvirski martinec
Rečni galeb
Črnonoga čigra
Črna čigra
Mestni golob
Duplar
Grivar
Turška grlica
Divja grlica
Kukavica
Veliki skovik
Čuk
Lesna sova
Kozača
Mala uharica
Močvirska uharica
Koconogi čuk
Vodomec
Smrdokavra
Vijeglavka
Pivka
Črna žolna
Veliki detel
Mali detel
Poljski škrjanec
Breguljka
Kmečka lastovka
Mestna lastovka
Drevesna cipa

Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Bucocephala clangula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Tetrastes bonasia
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Crex crex
Gallinula chloropus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Phylomachus pugnax
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Larus ridibundus
Gelochelidon nilotica
Chlidonias niger
Columbia livia f. domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Strix uralensis
Asio otus
Asio flammeus
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Upupa epops
Jynx totquilla
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
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Mala (travniška) cipa
Rdečegrla cipa
Vriskarica
Siva pastirica
Bela pastirica
Povodni kos
Stržek
Taščica
Slavec
Šmarnica
Pogorelček
Repaljščica
Prosnik
Kupčar
Komatar
Kos
Cikovt
Carar
Svilnica
Kobiličar
Bičja trstnica
Plevelna trstnica
Močvirska trstnica
Rakar
Pisana penica
Rjava penica
Vrtna penica
Črnoglavka
Grmovščica
Vrbji kovaček
Rumenoglavi kraljiček
Rdečeglavi kraljiček
Sivi muhar
Dolgorepka
Močvirska sinica
Gorska sinica
Čopasta sinica
Menišček
Plavček
Velika sinica
Brglez
Kratkoprsti plezalček
Plašica
Kobilar
Rjavi srakoper
Črnočeli srakoper
Veliki srakoper
Šoja
Sraka
Kavka
Poljska vrana
Siva vrana
Krokar
Škorec
Domači vrabec
Poljski vrabec
Ščinkavec
Pinoža
Grilček
Zelenec
Lišček
Čižek
Repnik
Brezovček
Krivokljun
Škrlatec

Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes trodglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Locustella naevia
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia nisoria
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus (corone) cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis (Spinus) spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrina
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Kalin
Dlesk
Rumeni strnad
Trstni strnad
Veliki strnad

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Milaria calandra

Ljubljansko barje je eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. Velik
naravovarstveni pomen imajo predvsem vlažni, ekstenzivni travniki. Ti so prebivališče
številnih ogroženih ptic, ki v drugih delih Slovenije zaradi intenzivnega izkoriščanja
travniških površin nimajo več primernih habitatov. Poleg travnikov predstavljajo
pomemben habitat na Ljubljanskem barju tudi polodprte površine, bodisi mejice ali
travniki, ki se postopoma zaraščajo z grmovjem. Po površini trstičja prekrivajo le
majhen del Ljubljanskega barja, vendar so tudi tu gnezdišča redkih ptic, ki jih poleg
Ljubljanskega barja najdemo le še na Cerkniškem polju in nekaj raztresenih lokalitetah
po Sloveniji (Geateh d.o.o. 2008).

Sesalci

Na Barju se pojavlja 28 vrst malih sesalcev (iz redov ježi, rovke in krti ter glodalci),
bober (Castor fiber) pa je na Barju že izumrl, a se pričakuje, da se bo ponovno pojavil
na Barju, saj širi svoj areal. Od teh vrst sta dve vrsti glodalcev tujerodni in veljata kot
invazivni: severnoameriška pižmovka (Ondatra zibethica) in južnoameriška nutrija
(Myocastor coypus). Večina vrst malih sesalcev na Barju je redka. Izjemna je najdba
eturščanske rovke (Suncus etruscus) v sovinih izbljuvkih (Kryštufek 2008). Z Barja in
bližnje soseščine (vključujoč Ljubljano) obstajajo podatki o pojavljanju 22 vrst
netopirjev v novejšem času, kar je ¾ v Sloveniji prisotnih vrst (Zagmajster 2008). V
jamah v bližini Občine Škofljica se pojavljajo med drugim veliki podkovnjak
(Rhinolophus ferrumequinum) in južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) (Kryštufek &
Režek Donev 2005).
Viri ogrožanja netopirjev so predvsem:
- zamreženja preletalnih odprtin;
- obnova stavb (obnove v času od konca aprila do začetka septembra, ko se na
podstrehah zbirajo breje in doječe samice s svojimi mladiči);
- neprimerne obnove opuščenih stavb in menjave streh zasebnih hiš oz. obnove
fasad blokov;
- svetlobno onesnaževanje: Mnoge stavbe so ponoči osvetljene in snopi svetlobe
so usmerjeni v preletalne odprtine, kar lahko povzroči zakasnelo izletavanje
netopirjev. S tem se skrajša čas (mrak in prvi del noči), ki je zaradi obilice žuželk
najbolj ugoden za prehranjevanje. Na ta način je zmanjšana možnost uspešnega
lova in posledično preživetja netopirjev. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS 81/07; 12. člen) prepoveduje ravno osvetljevanje
dela stavbe ali objekta, na katerih so preletalne odprtine zavarovanih živalskih vrst.
Ta določila morajo zaživeti še v praksi (Presetnik in sod., 2007).
Med srednjimi in velikimi sesalci so na Barju in tudi na območju Občine Škofljica
prisotne tri vrste sodoprstih kopitarjev (divji prašič (Sus scrofa), srna (Capreolus
capreolus), na obrobju Barja navadni jelen (Cervus elaphus)) ter poljski zajec (Lepus
europaeus), ki postaja vse bolj ogrožen zaradi modernega kmetijstva, prometa in
bolezni. Med zvermi je prisotna lisica (Vulpes vulpes), občasno klateški osebki volkov
(Canis lupus) (Potočnik & Krofel 2008). Na Barju je že dlje časa prisoten šakal (Canis
aureus), ki je pogostejši na Z delu Barja in je od tam tudi potrjeno teritorialno
oglašanje (Krofel 2009). Iz Barja so tudi podatki o pojavljanju tujerodne vrste

186

rakunastega psa (Nyctereutes procyonoides), ki se bo verjetno v prihodnosti razširil na
tem območju. Med kunami se na Barju (in Občini Škofljica) pojavljajo vse pri nas živeče
vrste: kuna belica (Martes foina), kuna zlatica (M. martes), dihur (Mustela putorius),
velika podlasica (M. erminea), mala podlasica (M. nivalis), jazbec (Meles meles) in vidra
(Lutra lutra). Redko in na obrobju se pojavlja rjavi medved (Ursus arctos), na Barju živi
tudi divja mačka (Felis silvestris), do roba Krimskih gozdov se pojavlja evrazijski ris
(Lynx lynx) (Potočnik & Krofel 2008).
Tabela 74: Seznam potrjenih in pričakovanih vrst sesalcev na območju OPN (seznam je narejen po abecednem vrstnem
redu glede na slovensko ime) z navedbo varstvenega statusa
Vrsta
Varstveni status
Slovensko ime
Latinsko ime
RD RS
FFH
UZŽV
Bern
brkati netopir
Myotis mystacinus
O1
IV
1A
II
črna podgana
Rattus rattus
Zanesena vrsta
dihur
Mustela putorius
O1
V
1A
III
divja mačka
Felis silvestris
V
IV
1A,2A
II
divji prašič
Sus scrofa
drevesni polh
Dryomys nitedula
V
IV
1B,2A
III
drobni netopir
Pipistrellus pygmaeus
K
IV
1A
II
evrazijski ris
Lynx lynx
Ex/E
II, IV
1A,2A
II, III
gorska rovka
Sorex alpinus
O1
2A
III
gozdna rovka
Sorex araneus
O1
2A
III
gozdna voluharica
Clethrionomys (Myodes) glareolus
hermelin
Mustela erminea
O1
1A,2A
III
hišna miš
Mus musculus
ilirska voluharica
Microtus liechtensteini
jazbec
Meles meles
III
jelen
Cervus elaphus
III
kuna belica
Martes foina
III
kuna zlatica
Martes martes
V
III
lisica
Vulpes vulpes
mala podlasica
Mustela nivalis
O1
1A,2A
III
mala rovka
Sorex minutus
O1
2A
III
mali netopir
Pipistrellus pipistrellus
O1
IV
1A,2A
III
mali podkovnjak
Rhinolophus hipposideros
V
II, IV
1A,2A
II
močvirska rovka
Neomys anomalus
V
2A
III
navadna belonoga miš
Apodemus sylvaticus
navadna veverica
Sciurus vulgaris
O1
1A
III
navadni krt
Talpa europaea
O1
navadni mračnik
Nyctalus noctula
O1
IV
1A
II
navadni polh
Glis glis
III
navadni/ostrouhi netopir
Myotis myotis/blythii
E
II, IV
1A,2A
nutrija
Myocastor coypus
Tujerodna invazivna vrsta
pižmovka
Ondathra zibethica
Tujerodna invazivna vrsta
podlesek
Muscardinus avellanarius
O1
2A
III
poljska rovka
Crocidura leucodon
2A
III
poljska voluharica
Microtus arvalis
poljski zajec
Lepus europaeus
povodna rovka
Neomys fodiens
V
2A
III
pritlikava miš
Micromys minutus
rakunasti pes
Nyctereutes procyonoides
Tujerodna invazivna vrsta
rjavi medved
Ursus arctos
E
II, IV
1A,2A
II
rjavoprsi jež
Erinaceus europaeus
O1
1A
III
rumenogrla miš
Apodemus flavicollis
siva podgana
Rattus norvegicus
Zanesena vrsta
srna
Capreolus capreolus
šakal
Canis aureus
V
1A
širokouhi netopir
Barbastella barbastellus
V
II, IV
1A,2A
II
travniška voluharica
Microtus agrestis
velika podlasica
Mustela erminea
O1
III
veliki voluhar
Arvicola terrestris
vidra
Lutra lutra
V
II, IV
1A,2A
II
volk
Canis lupus
E
II, IV
1A,2A
II
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vrtna rovka
Crocidura suaveolens
O1
2A
III
vrtna voluharica
Microtus subterraneus
Legenda:
RD RS: Rdeči seznam – Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS št.
82/2002) (E – prizadeta vrsta, V – ranljiva vrsta, O – vrsta zunaj nevarnosti, O1 – podkategorija kategorije O, za katero
obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti )
FFH – Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst) (Uradni list L 206, z dne 22.7.1992, str. 7) (Habitatna direktiva) (II – priloga II: živalske in rastlinske
vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja, IV – priloga IV:
živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati)
UZŽV – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/2007,
96/2008, 36/2009) (1A – priloga 1, poglavje A: živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in
populacij, 2A – priloga 2, poglavje A: živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za
ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov, 2A' – Priloga 2, poglavje A: prednostne živalske vrste, za ohranitev
katerih je Evropska unija še posebej odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na
ozemlju Evropske unije, 6A – Priloga 6, poglavje A: živalske vrste in njen habitat (H) ali živalska vrsta in njihova
razmnoževališča ali počivališča (R), ki so predmet okoljske odgovornosti)
Bern – Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (Uradni list RS MP 17/1999) ( II – dodatek II: strogo zavarovane živalske
vrste, III – dodatek III: zavarovane živalske vrste)

3.12.2.2.
Pregled posebnih varstvenih območij, potencialnih ohranitvenih območij,
zavarovanih območij in drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva naravnih virov predpisan drugačen režim
Med varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06)
uvrščamo zavarovana območja, posebna varstvena območja (SPA – Special protected
Areas) in posebna varstvena območja (SAC – Special Areas of Conservation).
Zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje
Zavarovana območja so eden od načinov območnega varstva naravnih vrednot in se po
53. členu ZON delijo na ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja
zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat.
Širša zavarovana območja pa so: narodni, regijski in krajinski park.
Ločimo med t.i. ploskovnimi zavarovanimi območji, katerih cilj je ohranjanj populacij
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi ohranjanje naravnih procesov.
Točkovna zavarovana območja so posamezni objekti (drevo, skalni osamelec, jama
ipd.).
Na območju Občine Škofljica sta 2 zavarovani območji, obe sta ploskovni. Navedeni sta
v spodnji tabeli in prikazani na spodnji sliki. NS Strajanov breg je znotraj KP
Ljubljansko barje.
Tabela 75: Zavarovana območja na območju Občine Škofljica.
ID št.
Ime območja
Pravna podlaga:
Status
območja:
4067
Krajinski park
Uredba o Krajinskem
krajinski
Ljubljansko
parku Ljubljansko
park
barje
barje (Ur. l. RS, št.
112/08)

Opis
Krajinski park je območje mokrotnih travišč s
sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter
vodnih površin v Sloveniji. To območje je
izjemno zaradi velikega števila naravnih
vrednot in prisotnosti velikega števila
ogroženih in mednarodno varovanih
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
njihovih habitatov in habitatnih tipov ter kot
območje številnih kulturnih vrednot in
mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega
sožitja človeka z naravo.
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4065

Strajanov breg

naravni
rezervat

Dolina zgornjega toka potoka Strajanov breg z
mokrišči pri Dreniku, rastišče loeselove
grezovke (Liparis loeselii)

Slika 24: Zavarovana območja na območju Občine Škofljica s conacijo KP Ljubljansko barje.

Po nam dostopnih podatkih na območju Občine Škofljica ni območij, ki bi bile
predlagane za zavarovanje.
Območja Natura 2000
Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je ekološko pomembno območje,
ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih
ohranjanje je v interesu EU. Omrežje Natura 2000 je sestavljeno iz dveh tipov območij:
Posebna varstvena območja (SPA – Special protected Areas), katera opredeljuje
Direktiva o pticah in Posebna območja ohranitve (SAC – Special Areas of
Conservation), katera opredeljuje Direktiva o habitatih.
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Slovenija je pripravila seznam potencialnih območij narave, pomembnih za Evropsko
skupnost (pSCI – Proposed Sites of Community Interest). Seznam je s strani Evropske
komisije že bil potrjen in sicer v mesecu novembru 2007 za celinsko regijo in v mesecu
marcu 2008 za alpsko regijo. Tako so se območja uvrstila na seznam območij narave,
pomembnih za Evropsko skupnost (SCI - Sites of Community Interest). V februarju
2012 je Slovenija tem območjem SCI podelila pravni status posebnih varstvenih
območij (SAC).
V občini Škofljica sta 2 Natura 2000 območji, in sicer SPA in SAC Ljubljansko barje.
Navedeni sta v spodnji tabeli skupaj s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi.
Kartografski prikaz Natura 2000 območij je na spodnji sliki.
Tabela 76: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi v Natura 2000 območjih v Občini Škofljica.
Ime
Ime vrste
Ime vrste
EU
Habitatni tipi
območja
(slovensko ime)
(latinsko ime)
Koda
vrste
Ljubljansko
drobni svitek
Anisus vorticulus
4056
barje,
Vodotoki v nižinskem in
SAC,
montanskem pasu z
mrenič,
pohra
Barbus
meridionalis
1138
SI3000271
vodno vegetacijo zvez
Ranunculion fluitantis in
hribski urh
Bombina variegata
1193
Callitricho-Batrachion
nežica

Cobitis taenia

1149

koščični škratec

Coenagrion ornatum

4045

barjanski okarček

Coenonympha oedippus

1071

veliki studenčar

Cordulegaster heros

4046

kapelj

Cottus gobio

1163

močvirska
sklednica

Emys orbicularis

1220

piškur

Eudontomyzon

1098

travniški
postavnež

Euphydryas aurinia

1065

sulec

Hucho hucho

1105

blistavec

Leuciscus souffia

1131

Loeselova
grezovka

Liparis loeselii

1903

vidra

Lutra lutra

1355

močvirski
cekinček

Lycaena dispar

1060

strašnični
mravljiščar

Maculinea teleius

1059

človeška ribica,
močeril*

Proteus anguinus*

1186*

mali podkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1303

pezdirk

Rhodeus sericeus amarus

1134

platnica

Rutilus pigus

1114

EU
Koda
HT

Koda
Physis

3260

24.4

Travniki s prevladujo
stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)

6410

37.31

Nižinske in montanske
do alpinske hidrofilne
robne združbe z
visokim steblikovjem

6430

37.1

Nižinski ekstenzivno
gojeni travniki
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

6510

38.2

Bazična nizka barja

7230

54.2

Ilirski bukovi gozdovi
(Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion))

91K0

41.1C

Ilirski hrastovobelogabrovi gozdovi
(Erythronio-Carpinion)

91L0

41.2A
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Ljubljansko
barje
SPA,
SI5000014

veliki pupek

Triturus carnifex

1167

navadni škržek

Unio crassus

1032

ozki vrtenec

Vertigo angustior

1014

rakar

Acrocephalus arundinaceus

A298

bičja trstnica

Acrocephalus
schoenobaenus

A295

vodomec

Alcedo atthis

A229

črna štorklja

Ciconia nigra

A030

pepelasti lunj

Circus cyaneus

A082

prepelica

Coturnix coturnix

A113

kosec

Crex crex

A122

rdečenoga
postovka
čapljica

Falco vespertinus

A097

Ixobrychus minutus

A022

rjavi srakoper

Lanius collurio

A338

rečni cvrčalec

Locustella fluviatilis

A291

kobiličar

Locustella naevia

A290

slavec

Luscinia megarhynchos

A271

rumena pastirica

Motacilla flava

A260

veliki škurh

Numenius arquata

A160

veliki skovik

Otus scops

A214

sršenar

Pernis apivorus

A072

repaljščica

Saxicola rubetra

A275

sloka

Scolopax rusticola

A155

rjava penica

Sylvia communis

A309

pisana penica

Sylvia nisoria

A307

priba

Vanellus vanellus

A142

/

/

/

*prednostna vrsta
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Slika 25: Natura 2000 območja na območju Občine Škofljica.

Naravne vrednote (NV)
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava
tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje
ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote
so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki
pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja,
potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki
ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (4. člen ZON).
Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega pomena (NVLP). Zvrsti
naravnih vrednot se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo
zlasti značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so:
geomorf - geomorfološka površinska naravna vrednota, geomorfp - geomorfološka
podzemeljska naravna vrednota, geol - geološka naravna vrednota, hidr - hidrološka
naravna vrednota, bot - botanična naravna vrednota, zool - zoološka naravna
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vrednota, ekos - ekosistemska naravna vrednota, drev - drevesna naravna vrednota,
onv - oblikovana naravna vrednota.
Na območju Občine Škofljica je več evidentiranih naravnih vrednot državnega ali
lokalnega pomena, ki so navedene v spodnji tabeliTabela, kartografski prikaz je na
spodnji sliki.
Tabela 77: Naravne vrednote na območju Občine Škofljica.
Evid. št. Ime
Zvrst
4045
Rogatec nad Želimljami drev
bukev
4050
Želimeljščica
hidr, ekos

Pomen
lokalni
lokalni

4051

Močile - močvirna dolina

bot, ekos

lokalni

4289

Klen pri Orlah - nahajališče
fosilov in premoga

geol

državni

4314

Pleše pri Škofljici - rudnik
barita

geol

lokalni

4332

Lanišče pri Škofljici nahajališče fosilov

geol

lokalni

7663

Grmez

geomorf, geol

lokalni

7664

Babna gorica

geomorf

lokalni

7665

Strajanov breg

hidr, bot, zool

državni

7676

Podreber - izvir

hidr

lokalni

7686

Jelšje

ekos

državni

7761

Marindol

hidr, ekos

lokalni

7711

Dragel - mokrotna dolina

bot, ekos

lokalni

41826
48520

Šahovica
Črtova jama

geomorfp
geomorfp

državni
državni

Opis
Bukev v gozdu pri Rogatcu nad
Želimljami
Vodotok na Ljubljanskem barju,
desni pritok Ižice
Močvirna dolina levega pritoka
Strojanovega brega, zahodno od
Drenika
Nahajališče triasnih (karnijskih)
školjk v cestnem useku, opuščen
premogovnik antracita pri Klenu pri
Orlah
Ohranjen vhod v rudnik barita,
galenita in sfalerita jugozahodno od
vasi Pleše pri Škofljici
Nahajališče kamenih jeder triasnih
megalodontidnih školjk v opuščenem
kamnolomu dolomita v Lanišču pri
Škofljici
Osamelec na Ljubljanskem barju
zahodno od Škofljice, nahajališče
kremenove mivke
Osamelec na Ljubljanskem barju,
zahodno od Škofljice
Dolina zgornjega toka potoka
Strajanov breg z mokrišči pri
Dreniku, rastišča Loeselove grezovke
(Liparis loeselii)
Kraški izvir ob cesti Pijava Gorica –
Želimlje severno od Podrebri
Gozd črne jelše ob robu
Ljubljanskega barja, južno od
Škofljice
Dolina potoka Marindol z
vlagoljubnim gozdom in travniki
južno od Škofljice
Mokrotna dolina, rastišče navadne
rezike (Cladium mariscus) pri
Gorenjem Blatu
Brezno
Brezno

V neposredni bližini (ob občinski meji) se pojavljajo še sledeče naravne vrednote:
Tabela 78: Naravne vrednote v neposredni bližini Občine Škofljica.
Evid. št.
Ime
Zvrst
Pomen
3533
Sevnik
hidr
lokalni
7826

Babna Gorica - šota

geol

državni

8039

Brinovec - ponikalnica

hidr, geomorf

lokalni

Opis
Kraški izvir v zatrepni dolini pri
Medvedici, jugozahodno od
Grosuplja
Ostanek šote na Ljubljanskem barju,
jugozahodno od Babne Gorice
Ponikalnica zahodno od Grosuplja
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Slika 26: Naravne vrednote na območju Občine Škofljica in neposredni bližini.

Območja pričakovanih naravnih vrednot
Na ozemlje Občine Škofljica sega eno območje podzemnih geoloških pričakovanih
naravnih vrednot. Severni del Občine pokriva Litija - širše območje z oznako »Možne
najdbe permokarbonskih fosilov, polimetalno orudenje«. Območje pričakovanih
naravnih vrednot na območju Občine Škofljica je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 27: Območja pričakovanih naravnih vrednot na območju Občine Škofljica.

Ekološko pomembna območja (EPO)

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti
(32. člen ZON-UPB2).
Aprila 2004 je vlada RS sprejela Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št.
48/04), ki določa ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih
in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih.
Ekološko pomembna območja glede na 32. člen ZON so:
1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer
so habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so
mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

195

2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna
območja uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje.
3. Habitati mednarodno varovanih vrst.
4. Selitvene poti živali.
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali
živalskih vrst.
Na območju Občine Škofljica sta 2 ekološko pomembna območja (EPO) (spodnja
tabela). Kartografsko sta prikazana na spodnji sliki.
Tabela 79: Ekološko pomembna območja v Občini Škofljica.
koda
ime
31400
Ljubljansko barje
Kompleks mokrotnih travišč južno od Ljubljane, nahajališče redkih habitatnih tipov
in ogroženih močvirskih in travniških vrst. Ljubljansko barje je kulturna krajina z
največjo sklenjeno površino mokrotnih travnikov v Sloveniji. Meri približno 140 km2
in leži na nadmorski višini 290 m. Kamninska podlaga ponekod moli iz sedimentov
kot barjanski osamelci. Vode na Barje pritečejo iz kraških izvirov na robu pokrajine.
Najbolj ga zaznamuje Ljubljanica, ki ima na svojem 26 km dolgem toku od Vrhnike
do Ljubljane le 4 m padca. S severa dobi Ljubljanica tudi nekraške pritoke. Zaradi
nepropustne podlage je bil svet zamočvirjen, z umetnimi posegi pa se je vodni
režim na Barju močno spremenil. Zoogeografsko leži Ljubljansko barje na stičišču
predalpskega in dinarskega sveta. Pokriva ga preplet različnih habitatnih tipov, ki je
podlaga za visoko biotsko pestrost. Prevladujejo travniki, ki so obdani z jelševimi,
topolovimi in vrbovimi omejki, med njimi najdemo grmišča, trstišča, brezove in
jelševe gozdove ter manjše stoječe vode, celotno območje pa je prepredeno z
mrežo vodnih kanalov. Na območju je bilo opaženih več kot 250 vrst ptic. Več kot
100 vrst jih tukaj gnezdi, najmanj 62 od teh je redkih ali ogroženih. To je
najpomembnejše gnezdišče za kosca (polovica slovenske populacije) in edino za
velikega škurha (do 10 parov) v Sloveniji. Populacija repaljščice je med največjimi v
Srednji Evropi. Razen za značilne travniške vrste je Barje pomembno tudi za
nekatere ptice, ki živijo v gozdovih in grmiščih. Po ocenah naj bi tu gnezdila okoli
polovica slovenske populacije sloke, večina v gozdnatem severnem delu Barja. V
slovenskem merilu sta pomembni tudi populaciji rečnega cvrčalca in kobiličarja.
Med evropsko ogroženimi vrstami imajo na Barju velike populacije postovka, veliki
skovik, v gozdovih in mejicah najdemo vijeglavko, v hlevih kmečko lastovko, v
grmiščih rjavega srakoperja, ob vodah pa vodomca. S slovenskega Rdečega
seznama najdemo tu najmanj 7 vrst dvoživk (od skupno 13 popisanih), 3 vrste
plazilcev (med njimi močvirska sklednica), 6 vrst metuljev (od skupno 100 do 110
popisanih), 12 vrst kačjih pastirjev (od skupno 48 popisanih) in 12 vrst rastlin,
redno ali občasno se pojavlja 8 vrst sesalcev (od skupno 45 popisanih). Na
ekstenzivnih travnikih uspevajo močvirske logarice, več vrst orhidej in močvirski
mečki. Območje je pomembno za ohranjanje pestrosti sladkovodnih alg in je
klasično nahajališče alg Dinobryon hadzii in Gloeobotrys rugosus. Na Barju je tudi
edino znano nahajališče stenice Pachybrachius luridus v Sloveniji. Ostanki
nekdanjega visokega ali prehodnega barja so skromni - barje na osamelcu
Kostanjevica, Goriški mah, Kozlerjev gozd in nekaj posameznih parcel, na katerih
so ohranjene majhne količine šote. Poleg pretežno bukovih gozdov, ki poraščajo
osamelce, najdemo na Ljubljanskem barju tudi barjanske gozdove z rdečim borom
in brezo. Kozlerjev gozd pri Črni vasi je najbolj ohranjen visokobarjanski gozd.
Oglejena tla na severnem delu Barja pokriva gozd doba in belega gabra. Nasadi
jelše so se ponekod razvili v bujen močvirni gozd, ki so danes pomemben habitat
gozdnih vrst. Sicer pa jelševja rastejo večinoma v ozkih pasovih ob vodah. V dolini
Drage pri Igu je sedem ribnikov umetnega nastanka, ki so pomembno gnezdišče
vodnih ptic, preletna postaja za ptice selivke ter bivališče želve sklednice in vidre.
80000
Osrednje območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda, volka in
življenjskega
risa obsega Trnovski gozd, Nanos, Hrušico, Krimsko hribovje in Menišijo, Javornike,
prostora
velikih Snežnik, Bloke, zahodni del Suhe Krajine, celotno območje Kočevske.
zveri
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Slika 28: EPO na območju Občine Škofljica.

3.12.3.

Ocena spremembe kazalcev stanja (pričakovani vplivi na okolje)

3.12.3.1.
Stopnja upoštevanja smernic
Smernice Zavoda za varstvo narave RS, OE Ljubljana
Za namen priprave OPN občina Škofljica so bile pridobljene Naravovarstvene smernice
za Občinski prostorski načrt občine Škofljica (3-III-615/2-O-09/HT,KR), ki jih je izdelal
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana (avgust 2009). V smernicah
so podane splošne varstvene usmeritve za strateški del kot tudi konkretne varstvene
usmeritve za več pobud.
V nadaljevanju podajamo povzetek naravovarstvenih smernic ZRSVN, OE
Ljubljana:
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Pri načrtovanju in izvajanju posegov opredeljenih v predloženi dokumentaciji je
potrebno upoštevati usmeritve in priporočila, kot so navedene v naravovarstvenih
smernicah in ki jih v nadaljevanju navajamo oz. povzemamo bistvene dele.
Strateški del

Poselitev

Poselitev naj se praviloma načrtuje v obstoječih poselitvenih območjih in na
naravovarstveno manj občutljivih območjih, izven območij NV in najpomembnejših
delov EPO oz. Natura 2000 območij. V občini Škofljica naj se torej nove posege in
dejavnosti usmerja predvsem izven Ljubljanskega barja.
Zagotovitev nastanitvenih kapacitet na območjih z naravnimi kakovostmi naj se
prednostno zagotavlja v okviru obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč. Novo
poselitev naj se na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, načrtuje le izjemoma.
Ob tem naj se ne zmanjšuje in ne fragmentira naravovarstveno pomembnih zelenih
oz. kmetijskih površin.
Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij kakor tudi gradnji objektov izven
poselitvenih območij naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske
raznovrstnosti, varstvo habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost
njihovih populacij (EPO) se novo poselitev prostorsko strukturira tako, da se omogoči
neovirane prehode.

Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

GJI naj se načrtuje ob obstoječih gospodarskih conah ter infrastrukturnih koridorjih in
izven naravovarstveno občutljivih območij (izven območij NV in najpomembnejših delov
EOP oz. Natura 2000 območij).
Večje objekte GJI (npr. večje energetska objekte, večje industrijske objekte itd.) naj se
načrtuje izven EPO in Natura 2000 območij.
Pri načrtovanju ali gradnji gospodarskih con naj se zagotavlja varstvo NV in ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Varuje naj se habitate ogroženih in zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst in naj se jih ne fragmentira. Ohranja naj se celovitost oz. naj se
vzpostavlja prehodnost prostora za prostoživeče živali. Upoštevati je treba mesta
najpogostejših prehodov živali in z ustreznimi tehničnimi rešitvami zagotavljati
prehodnost.
Obstoječa območja gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na NV in biotsko
raznovrstnost, naj se sanira.
Pri rabi voda naj se zagotavlja pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih biotopov ter
ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.
Objekti in daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom,
grebenom, izjemnim krajinam.
V primeru gradnje, rekonstrukcije ali investicije vzdrževalnih del na državnih ali
občinskih cestah naj se, v kolikor se izkaže za potrebno, načrtujejo ustrezni prehodi za
dvoživke.
Kolesarske poti in pešpoti ter druge rekreacijske poti naj se zlasti na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednost načrtujejo po že
obstoječih poteh.

Prostorska ureditev v krajini

Z načrtovanjem se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so
pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost),
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ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih
vrst. Še posebej naj se ohranja mozaična krajina Ljubljanskega barja.

Kmetijske dejavnosti

Izvajanje kmetijskih dejavnosti naj se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo NV in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Vzpodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja, še zlasti ukrepe Ohranjanje
posebnih traviščnih habitatov, Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev, Ohranjanje
steljnikov, Zagotavljanje ugodnega stanja populacij ogroženih vrst ptic in habitatov
vlažnih travišč ter Ekološko kmetovanje.
Vzpodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja
ohranjanje travišč.
Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki in vodna
telesa.
V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena
biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.

Območja gozdov

Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov mora zagotavljati varstvo
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s
poudarkom na varovanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. To so zlasti
jelovo bukovi gozdovi v hribovitem delu občine ter barjanski in jelševi gozdiči na
Ljubljanskem barju.
V območjih življenjskih prostorov in koridorjev ogroženih vrst se ohranja gozdove v čim
bolj naravnem stanju.

Območja voda

Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih
naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja. Omogoča naj se
delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih. Novih vodnogospodarskih ureditev
naj se ne načrtuje. Na reguliranih vodotokih pa naj se omogoči izboljšanje njihovega
hidromorfološkega stanja.
Preprečuje naj se onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi
rešitvami, onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira. Načrtuje naj
se čiščenje in odvajanje odpadnih voda.

Območja varovanja narave

V 12. členu osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica se naj
popravijo netočne navedbe: Izraz naravna dediščina ni ustrezen, nadomesti naj se z
izrazom naravna vrednota. Naveden seznam ni pravilen. Razen Krajinskega parka
Ljubljansko barje in znotraj parka zavarovanega ožjega območja Strajanov breg, na
območju občine Škofljica ni drugih zavarovanih območij narave.
Izvedbeni del
Na tistih območjih namenske rabe prostora, ki so v osnutku OPN Škofljica povzeta iz
sedanjih planskih dokumentov in segajo na območje Ljubljanskega barja, ki s strani
Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za varstveno območje, se upoštevajo ugotovitve
CPVO.
Obravnava pobud:
- Male komunalne čistilne naprave, ki so na območju Ljubljanskega barja načrtovane
na območjih Nature in območju, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjuje pogoje
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-

-

za posebno varstveno območje, se naj načrtuje tako, da njihova umestitev in
delovanje ne bosta imela negativnega vpliva na stanje varovanih vrst.
EPO - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Številen
pobude za spremembo namembnosti zemljišča se nahajajo znotraj navedenega
EPO. Za celotno območje naj se smiselno upošteva sledeče. Organske odpadke naj
se sproti odstranjuje. Smetnjake naj se namesti na ustrezna, medvedu čim bolj
nedostopna mesta. Namesti naj se take smetnjake, da bo živalim preprečen dostop
do smeti. Izkopnih, gradbenih ter odvečnih materialov naj se ne odlaga na
travniške, gozdne, močvirne površine ali na vodna zemljišča in naj se jih takoj
odpelje na temu namenjeno deponijo.
EPO Ljubljansko barje. Za celotno območje naj se poleg varstvenih usmeritev,
navedenih v nadaljevanju, smiselno upošteva sledeče: Izkopnih, gradbenih ter
odvečnih materialov naj se ne odlaga na travniške, gozdne, močvirne površine ali
na vodna zemljišča in naj se jih takoj odpelje na temu namenjeno deponijo.

V spodnji tabeli so obravnavane prostorske ureditve predlagane v podudah navedenih
v izvedbenem delu OPN. Pri vsakem posegu/pobudi so navedena območja z
naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami, na katere sega
pobuda in varstvene usmeritve ter priporočila. Varstvene usmeritve so konkretizirane
na posamezne pobude oz. na posamezne parcele.
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Pobude, kjer je bilo iz strani ZRSVN presojeno, da dodatne varstvene usmeritve niso potrebne (četudi se nahajajo na varstvenem
območju), v tabelo nismo vključili.
št.
pobude
0-2

parcelna številka

k.o.

naravovarstveni status /
naravovarstvene vsebine

Žel. postaja

0-3

možnost
elektrarne

postavitve

solarne

1-3a
1-7
13-10a,
13-11a,
13-11b,
13-11d,
13-3b,
13-3ba
11-10

2689/1, 2689/3, 2688, 2957
2693/1, 2692, 2478-del
Več parcel

Lanišče

1591, 1593, 1599-del

11-18

1417/1, 1417/2

Pijava
Gorica
Pijava
Gorica

11-32a,
b, c, d

1455/3, 1455/1, 1457/4, 1457/5,
1457/6, 1457/7, 1442, 1441,
1440, 1439, 1443, 1445/1, 1446,
1435,
1434,
1433,
1432,
1425……..

Pijava
Gorica

11-37

1412/3-del, 1412/1 –del, 1775del

Pijava
Gorica

Lanišče

NV 4054 Reber – mokrotni
travniki ob Reberskem
potoku

Vplivno
območje
SCI
Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

varstveni pogoji, usmeritve in priporočila

Upoštevanje smernic in druga
pojasnila

Pobuda ni natančno prostorsko opredeljena. Kot
območje umestitve je naveden celoten prostor
občine Škofljica.
Sončna elektrarne naj se umesti izven območij
varovanja narave.
Železniška postajališča se naj umesti tako, da ne
bodo imela negativnega vpliva na naravne vrednote
in stanje varovanih vrst in HT.
Zaradi posegov in spremenjene kmetijske rabe sta se
obseg in kakovost mokrišča močno zmanjšala.
Merilom tipičnost, ohranjenost ter pomembnost ni
več zadoščeno, zato smo na MOP podali predlog, da
se ob naslednji spremembi Pravilnika o določitvi in
varstvu naravnih vrednot NV izbriše iz seznama.
Posebnih varstvenih usmeritev zato ne podajamo.
Pri gradnji naj se ne zasipa travišč (HT 6510) in
sestojev šašja zahodno od območja pobude.
Na območju pobude naj se v celoti ohranijo
naravovarstveno visoko vrednoteni HT:
6510, 6410 in Površine zaraščajoče se z
vlagoljubnimi lesnimi vrstami.
Pobuda 11-32a: Pri gradnji naj se ne zasipa bližnjega
varovanega območja (Natura 2000).
Pobuda 11-32b: na varovanem območju naj se v
celoti ohranijo HT 6510 in 6410.
Pobuda 11-32c in d: na območju pobud naj se v
celoti ohranijo naravovarstveno visoko vrednoteni
HT: 6510, 6410 in Površine zaraščajoče se z
vlagoljubnimi lesnimi vrstami.
Na območju pobude naj se ohranja obstoječi HT
6510.

Del pobude je vključen v EUP Pi15, del
pobude je bilo izločeno.
Pobuda je bila tekom usklajevanj
izločena.
Pobude 11-32c in 11-32d ter 11-32b,
kjer posega na Natura 2000 območje
in KP LB,so bile tekom usklajevanj
izločene.

Pobuda je bila izločena.
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11-8
11-9b

1443
1445/1, 1445/2-del

Pijava
Gorica

15-10

636/-del, 637/1-del
638/1

Lanišče

15-23

750/1

Lanišče

15-30
(30a,
30b)
15-45
(45a,b)

1475/1, 1477

Lanišče

Vplivno
območje
Ljubljansko barje

634/2-del, 634/1-del, 635/2,
635/4-del, 2405-del, 636/4-del,
637/4, 637/3-del, 639/3, 2406,
638/4

Lanišče

15-46

2406-del,
637/1,
636/4, 2372/5

637/3-del,

Lanišče

OIP Ljubljansko barje
Vplivno
območje
OIP
Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

15-49

2373/2, 735/5, 736/3, 1514/4,
1452, 752/1-del, 2372/4

Lanišče

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

15-50

736/2-del, 736/8-del, 736/5-del,
733/6

Lanišče

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje

1478/1, 1484/1, 1483/2, 1483/3,
1484/2, 1276/1..

Lanišče

Pobuda grafično sicer meji
na OPI Ljubljansko barje,
vendar na to varovano
območje nima vpliva

15-11

15-62

15-63

1520/2, 1517,
1512, 1509-del,
1513, 1514/2,
1460…….
1509-del, 1481,

1516/2, 1511,
1515/2, 1514/3,
1456, 1458/1,
1483/1, 1480/1,

Lanišče

Vplivno
območje
SCI
Ljubljansko barje, SPA
Ljubljansko barje,
EPO Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
Vplivno
območje
OIP
Ljubljansko barje

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
NV 7686 Jelšje

OIP

Pri gradnji naj se ne zasipa bližnjega varovanega
območja (Natura 2000)

Del EUP Pi21, Pi22.

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja je Šk22.

Pri gradnji naj se ne zasipa naravovarstveno visoko
vrednotenih HT na Z oz. J vplivnem območju: HT
6510, HT 37.21, Površine zaraščajoče se z
vlagoljubnimi lesnimi vrstami, Večji kanali na Barju
Pri gradnji naj se ne zasipa naravovarstveno visoko
vrednotenega HT znotraj območja OIP Z od območja
pobude: HT 6510.
Pri gradnji naj se v celoti ohrani naravovarstveno
pomembne HT: HT 6510, HT 83.151, HT 89.22
znotraj območja OIP oz. na območju neposrednega
vpliva.

Del EUP Šk12.

Del pobude 15-30b je del EUP Šk05,
del 15-30b in 15-30a je del EUP Šk04.
EUP območja je Šk22.
Smernice so le delno upoštevane.

Pri gradnji naj se v celoti ohrani naravovarstveno
pomembne HT: HT 6510, HT 83.151, HT 89.22
znotraj območja OIP oz. na območju neposrednega
vpliva.
Na območju pobude in njenem vplivnem območju naj
se v celoti ohranijo naslednji naravovarstveno visoko
vrednoteni HT: HT 6510, HT 6410, Večji kanali na
Barju-HT 89.22, Močvirska vegetacija obrežij-HT 53,
HT 53.21
Na območju pobude in njenem vplivnem območju naj
se v celoti ohranijo naslednji naravovarstveno visoko
vrednoteni HT: HT 6510, HT 6410, HT 31.8D/44.9,
HT 89.22, Močvirska vegetacija obrežij HT 53, HT
53.21.
(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja je Šk22.

Na območju pobude in njenem vplivnem območju naj
se v celoti ohranijo naslednji naravovarstveno visoko
vrednoteni HT: Srednjeevropski higromezofilni
nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s
prevladujočo visoko pahovko, HT 6510, Večji kanali

Smernice se bodo glede na predvideni
plan lahko vsaj delno upoštevale.

Smernice niso upoštevane.

Smernice niso upoštevane.

Pobuda je bila izločena.

Pobuda je bila izločena.
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15-9
(9a,b)
18-12
18-13

1475/2,
1512-del,
1466/1,
1467/2-del, 1467/7-del….
634/1, 634/2, 2372/1-del

na Barju-HT 89.22, HT 84.2, HT 41.2, HT 44.91
Lanišče

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

Na območju pobude in vplivnem območju naj se v
celoti ohrani HT: 6510

380/3
380/8

18-14

380/2

18-15

380/5

18-20

729/1, 726/2, 729/2, 719

18-23a

354/1

18-29a

73/1, 70/1-del

18-58

689-del

Želimlje

Želimlje

Želimlje
18-59

90/1-del

18-40

212, 213

Želimlje

18-48

330/6, 330/7, 330/5, 360/4

Želimlje

SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri

EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
NV 4050 Želimeljščica
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri

del SPA Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.

V celoti naj se ohrani naslednje HT: HT 37.21, HT
6510, HT 44.91

Na območju neposrednega vpliva pobude naj se v
celoti ohranja HT 37.21
Na območju pobude in vplivnem območju naj se v
celoti ohranijo HT: HT 6510, HT 38.221
Na območju neposrednega vpliva naj se v celoti
ohranita HT 6510 in HT 24.1 (Potoki s pretežno
naravnimi bregovi).
Na območju neposrednega vpliva in
območju naj se v celoti ohrani HT 6510

vplivnem

Na območju neposrednega vpliva naj se v celoti
ohranita HT 6510 in HT 6410

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

Smernice niso upoštevane.
Pobuda je bila delno zmanjšana.
Na površini se glede na kartiranja
CKFF nahaja HT 6510 z majhno robno
površino, ostalo HT 86.2 (vasi robni
deli…)
Pobuda je bila delno zmanjšana ter
vključuje le v obstoječem stanju
pozidane površine
Del EUP Že48.
Pobuda je bila delno zmanjšana.
Del EUP Že37.

Z določitvijo EUP-ja in spreminjanjem
namenske rabe so smernice le delno
upoštevane.
Renaturacija. Predstavlja fenomen
razpršene gradnje. Na podlagi tega je
območje kot tako vključeno v posebno
območje razpršene gradnje.
Renaturacija. Predstavlja fenomen
razpršene gradnje. Na podlagi tega je
območje kot tako vključeno v posebno
območje razpršene gradnje.
Del EUP Že05. Pobuda je bila delno
zmanjšana.

Del EUP Že48. Robni
pozidanega območja.

del

že
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18-50

354/2

Želimlje

18-51

226

Želimlje

18-52

182/3-del, 97-del

Želimlje

18-6

400/27

Želimlje

228-del

Želimlje

18-66

215-del

Želimlje

18-69

44874-del, 44871-del, 797/1-del,
*53/1-del, 449/1

Želimlje

18-73

492/2-del, 491/2-del, 1809-del,
491/1-del

Želimlje

vel. zveri
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
NV 4050 Želimeljščica
vplivno
območje
SCI
Ljubljansko barje in SPA
Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
NV 4050 Želimeljščica
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri

Na območju neposrednega vpliva naj se v celoti
ohranita HT 6510 in HT 24.1

Del EUP Že37.

Na zemljišču S in V naj se v celoti ohranita HT 6510
in HT 44.91

Del EUP Že02.

Na območju pobude naj se ohranita HT 6510 in HT
37.21

Renaturacija. Gre za nepozidano
površino, katere namembnost se bo
vrnila v kmetijsko površino.

Na območju pobude in vplivnem območju naj se v
celoti ohranita HT 37.21 in HT 44.91 ter vodotok; v
vodotok naj se ne posega, ohrani naj se v
obstoječem stanju. Skladno z 10. členom Uredbe o
krajinskem parku Ljubljansko barje ureditev nove
ribogojnice ni možna.
(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

Pobuda je bila izločena.

Na vplivnem območju pobude naj se ohranita HT
6510 in HT 83.151

Pobuda je bila delno zmanjšana in
prekriva (z večino površine) del že
obstoječe pozidave.

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

Del EUP Že53. Gre za že pozidano
površino.

Na par. št. 1809-del in 491/1-del je skladno z 11.
členom Uredbe o KP Ljubljansko barje možna le
gradnja kozolca, čebelnjaka ali senika izključno za
kmetijsko dejavnost

Pobuda je bila delno zmanjšana in
prekriva (z večino površine) del že
obstoječe pozidave.

Del EUP Že03. Gre za že pozidano
površino.
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18-74

461/1-del

Želimlje

18-75

188/3, 187, 186, 185/3, 185/ ,
1797/5, 1006, 1005, 1004/3-del,
1004/2, 1004/1, 1001/1

Želimlje

18-76

667/1, 811/1 del

Želimlje

18-77

118/1, 118/4, *147, 118/2

Želimlje

2-9

24472-del

Drenik

4-16b

2230

Lanišče

6-5

1952/17

Lanišče

6-8

1712/2, 1712/4-del

Lanišče

9-1
9-2

51/1
248/37

8-1c

639/1

Rudnik
Karlovško
Predmestj
e
Lanišče

EPO Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Osr. obm. živl. prost.
vel. zveri
SPA Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
NV 7665 Strajanov breg
NR Strajanov breg
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

OIP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje

OIP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)
Pobuda ni obrazložena v gradivu.

Del EUP Pi32. Gre večinoma za že
pozidano površino, del predstavlja še
nepozidano površino HT 37.21.
EUP Že06.

Severno od ceste (na območju Natura) se naj v celoti
ohrani HT 6510, HT 6410, Večji kanali na Barju (HT
89.22).
Na parceli 811/1 naj se v celoti ohrani HT 6510

Smernice so bile tekom usklajevanj
upoštevane, območje ZS se je
prestavilo izven navedene parcele oz.
Natura 2000 območja in KP LB.

Na vplivnem območju naj se ohrani HT 6510

Del EUP Že34. Večji del pobude je že
pozidana površina.

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

Renaturacija. Predstavlja fenomen
razpršene gradnje. Na podlagi tega je
območje kot tako vključeno v posebno
območje razpršene gradnje.
Pobuda je bila predhodno delno
zmanjšana.Tekom usklajevanj so bile
smernice upoštevane, EUP Go03
vključuje le obstoječo pozidavo.

Skladno s 13. členom Uredbe o KP Ljubljansko barje
na območju pobude ni možno graditi objektov,
intenzivirati obstoječe kmetijske rabe, posegati v
vodotok ali izvajati melioracij
Na vplivnem območju naj se v celoti ohranijo HT
6510, HT 37.21, Površine, zaraščajoče se z
vlagoljubnimi lesnimi vrstami (HT 31.8D/44.9)

Gre za že pozidano površino (EUP
Gu01)

Na vplivnem območju naj se v celoti ohranijo HT
6510, HT 44.91 in Trstišča in podobne združbe (HT
53.1)
Prostor naj se ohrani nepozidan. V celoti naj se
ohrani HT 6510, HT 37.21, HT 44.91, HT 53.1

Med pobudami ni pobude s takšno
oznako. EUP območja ja Gu10.
Pobuda je bila izločena.
Pobuda je bila izločena.

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja je Šk22.
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EPO Ljubljansko barje
9-25

1944/1, 1944/15
OIP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje

9-41
9-42
9-43
9-48

2061/139
2061/334
2061/334-del, 2061/421-del
2247/9, 2247/10

9-60

Rudnik

9-89b

2061/130, 2061/412, 2061/358,
2061/118, 2061/423
2264-del,
2265/4,
2265/5,
2265/6, 2265/1
2258/1, 2259/1, 2259/4
2264, 2265/9, 2265/8, 2265/7,
2266/1,
2265/1,
2265/8,
2265/7….
1947/1, 1949/2-del, 1949/3,
1952-del, 1952/6-del, 1952/1-del
1960/2-del, 1960/3-del

9-28
9-59

1939/3
2240/3

Rudnik
Rudnik

9-32

2241/1

Rudnik

9-64-a
9-64-b
9-65
9-89a

V celoti naj se ohrani HT 6510

Pobuda je bila tekom usklajevanj
izločena. V obcestnem delu jo je v
manjši površini nadomestila p 9-104
(PNR: PO), kjer bi naj potekala
ureditev voznih površin za prehod čez
železniške tire.
Smernice so delno upoštevane. Na
usklajevalnem sestanku z ZRSVN je
bila pobuda zmanjšana.
Pobuda je bila že predhodno izločena
iz strani izdelovalca plana.
Pobuda je bila izločena.
Smernice
niso
upoštevane.
Na
usklajevalnem sestanku z ZRSVN naj
bi
bila
pobuda
določena
kot
sprejemljiva le v delu.

(dolgoročna prostorska rezerva naselja)
V celoti naj se ohrani HT 6510
(dolgoročna prostorska rezerva naselja)
Na vplivnem območju pobude naj se ohranita HT
6510 in HT 83.151
(dolgoročna prostorska rezerva naselja)

9-33
9-34b
9-59
9-34a

2239/2, 2240/3
2244/1
2240/3
2061/56, 2061/57

9-35

2143

Rudnik

9-40

2061/404-del

Rudnik

Rudnik
Rudnik

V celoti naj se ohrani HT 6510
V celoti naj se ohrani HT 6510

Na vplivnem območju pobude naj se v celoti ohrani
HT 6510
Pobuda je sprejemljiva na severni tretjini

Pobuda je bila tekom usklajevanj
izločena.
Pobuda je bila tekom usklajevanj
izločena.
Pobuda je bila izločena.
Pobuda je bila izločena
Pobuda je bila izločena.

Pobuda je bila izločena.
Pobuda je bila izločena.
Pobuda je bila izločena.
Pobuda je bila delno zmanjšana.
Smernice so delno upoštevane.
Na usklajevalnem sestanku z ZRSVN
naj bi bila pobuda določena kot
sprejemljiva.
Pobuda je bila delno zmanjšana.
Smernice so delno upoštevane.
Pobuda je bila delno zmanjšana.

206

9-47

2061/61

Rudnik

9-37

2117/7-del

Rudnik

9-61

2061/378-del,
2062/52-del,
2061/369-del, 2061/132-del

Rudnik

9-62

2102/4, 2102/7,
2117/4-del

Rudnik

9-63

246, 247, 248-del ……

9-64-c

626/10, 626/18

9-67

2139/1, 2305/6, 2139/2, 2131/1,
2136-del, 2138/1-del, 2150/2,
2150/1, …

Rudnik

9-68

2061/148, 2061/149

Rudnik

9-69

2243/1-del, 2243/3, 2244/10,
2244/9, 2244/8, 2244/3-del,
2244/6, 2244/5 …
2247/3,
2247/6,
2247/5,2247/1,2247/4

Rudnik

9-70

2117/7

del,

Karlovško
Predmestj
e
Lanišče

Rudnik

predlaganega zemljišča. Na južnem delu naj se
ohranja travnate površine in lesno vegetacijo
Ohranja naj se zelene oz. kmetijske površine
Ljubljanskega barja in naj se jih ne fragmentira
OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
NV 7664 Babna Gorica
OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
OIP Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
NV 7664 Babna Gorica
OIP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

Pobuda je bila delno zmanjšana.
Smernice so delno upoštevane.

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja je La02. Gre za že
pozidano površino

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja ja La02. Delno gre za že
pozidano
površino,
delno
še
nepozidano površino s HT 38.22.

V severnem delu parcele 2117/4 naj se ne posega v
območje NV Babna Gorica.
Na parceli 2102/7 naj se ohrani HT 6510

Pobuda je bila delno zmanjšana.
Smernice so delno upoštevane.
Na usklajevalnem sestanku z ZRSVN je
bila pobuda določena kot sprejemljiva.

Prostor naj se ohrani nepozidan. V celoti naj se
ohrani HT 6510, HT 37.21, HT 44.91 in HT 53.1

Pobuda je bila že predhodno izločena
iz strani izdelovalca plana.

V celoti naj se ohrani HT 6510

Smernice
niso
upoštevane.
Na
usklajevalnem sestanku z ZRSVN naj
bi
bila
pobuda
določena
kot
sprejemljiva.
EUP območja ja La04.

OIP Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
NV 7664 Babna Gorica
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

EUP območja ja La70. Večji del
pobude je bil izločen. Predstavlja
fenomen razpršene gradnje, ohrani
obstoječa namenska raba zemljišča,
stavba pa pridobi status fundusa.
Renaturacija (zemljišče se renaturira v
izvorno namensko rabo (K2, G),
stavbam pa se ohranja fundus)
Renaturacija (zemljišče se renaturira v
izvorno namensko rabo (K2, G),
stavbam pa se ohranja fundus)
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9-71

2061/333, 2061/372, 2061/87del, 2061/88-del, 2061/86-del

Rudnik

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

9-75

233371, 1961/2, 1983/5, 1983/4,
1983/2-del, 1983/10, 1983/7,
1983/6 …
2061/408,
2061/409-del,
2061/193-del

Rudnik

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

2010/40,
2010/66,
2010/68, 2010/38-del

Rudnik

OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
SCI Ljubljansko barje
SPA Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje
OIP Ljubljansko barje
EPO Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje

9-82

9-92

2010/67,

Rudnik

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

(Dodatne varstvene usmeritve niso potrebne)

Med pobudami ni pobude s takšno
oznako. EUP območja ja La07,
območje že ima namensko rabo kot
pozidalna površina.
Renaturacija (zemljišče se renaturira v
izvorno namensko rabo (K2, G),
stavbam pa se ohranja fundus)
Renaturacija (zemljišče se renaturira v
izvorno namensko rabo (K2, G),
stavbam pa se ohranja fundus)
Med pobudami ni pobude s takšno
oznako. EUP območja ja La21,
območje že ima namensko rabo kot
pozidalna površina.
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Druga priporočila
V občini Škofljica sta bili v okviru Monitoringa netopirjev 2006/07 in 2008 evidentirani
dve kotišči netopirjev malih podkovnjakov. Na območju Škofljica so kotišča v dveh
objektih:
- Cerkev Sv. Duh, Gumnišče,
- Cerkev Sv. Simon in Juda, Pijava Gorica.
Upoštevajo naj se naslednje usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih in
zavarovanih vrst netopirjev:
- dela naj se izvedejo izven sezone razmnoževanja in na tak način, da bivanje in
izletavanja živali ni moteno,
- omenjenih objektov naj se ne osvetljuje. Izjemoma je osvetljevanje objektov
možno, vendar tako, da bo vpliv osvetljevanja na netopirje čim manjši (ne
osvetljuje se lin, skozi katere izletavajo netopirji),
- pri urejanju javne razsvetljave in osvetljevanju zunanjih površin grajenih objektov
naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07); za osvetljevanje vseh zunanjih površin naj se
namestijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad
vodoravnico; kjer je le možno naj se namestijo svetila z vgrajenim sistemom za
samodejni vklop/izklop;
- v bližini objektov naj se v največji meri možni meri ohranja grmovna in drevesna
vegetacija ter naravni omejki.

Upoštevanje smernic

Smernice so delno upoštevane. Izraz naravna dediščina je v osnutku odloka
popravljen. OPN oz. nova namenska raba določenih EUP-jev zlasti ne upošteva (delno
ali v celoti) konkretnih smernic za številne pobude in posledično zaokroževanje EUP-jev
(zgornja tabela – skrajno desni stolpec). Številne pobude oz. EUP-ji so bili na
usklajevalnem sestanku z ZRSVN zmanjšani.
Smernice Zavoda za gozdove, OE Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana je smernice podal v dokumentu Opredelitev
do načrtovanih prostorskih ureditev in smernice v okviru priprave OPN Občine Škofljica
(št. 281-15/2009, 18.8.2009).
1. Opredelitev do osnutka odloka OPN
Med Usmeritvami za razvoj v krajini naj se upošteva, da je potrebno ohranjati,
vzpostavljati in oblikovati gozdne robove ter skupine drevja, posamezna drevesa,
obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj gozda.
Zagotovi naj se ohranjanje območij sklenjenih gozdov, ki so pomembna zaradi
regulacije naravnega ravnovesja v krajini in kot življenjski prostor prostoživečim
živalim.
Ohranja in krepi naj se vloga varovalnih gozdov, ki pomembno vplivajo k zmanjšanju
erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter izboljšanju vodnih razmer, blaženju
podnebnih skrajnosti in kakovosti zraka. Enako velja za gozdove, ki imajo poudarjene
ekološke, socialne in/ali proizvodne funkcije
Spodbuja naj se razvoj gozdarske dejavnosti v smislu pridobivanja in rabe gozdnih
dobrin, ki bo prilagojena njihovi trajni obnovljivosti, skupaj s predelovalno proizvodnjo.
Gozd je namreč izredno pomemben surovinski vir, ki še ni v celoti izkoriščen. Za
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učinkovitost cestnega omrežja v gozdovih naj se zagotavlja vzdrževanje gozdnih cest in
odpiranje gozdov z novimi gozdnimi prometnicami.
Med Usmeritvami za razvoj poselitve naj se doda določilo, da je pri širitvah
poselitvenih območij v območje gozda oz. na gozdni rob potrebno pri novogradnji
upoštevati varnostni odmik od gozda najmanj ene sestojne višine (20 do 30 m) in
neoviran, prost dostop do gozda z gozdarsko mehanizacijo. Pri pozidavah ob gozdnem
robu je treba zagotoviti proste prehode med objekti, ki lahko služijo kot vstopno oz.
izstopne točke.
2. Smernice za poseganje v gozd in gozdni prostor
V gozdovih je prepovedano vsakršno dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali
rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oz. ogroža njegove funkcije, njegov
obstoj ali namen.
Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor naj se načrtuje tako, da se v
največji meri upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij,
reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
Za posege v gozd oz. gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda. V postopek
za pridobivanje gradbene dokumentacije mora za pridobitev gradbenega dovoljenja
vključen tudi ZGS, ki izda projektne pogoje za poseg v prostor in soglasje k projektnim
rešitvam. Mnenja Zavoda se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je
iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da objekt ali posledice delovanja objekta
negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
V primerih gradnje nezahtevnih oz. enostavnih objektov v območju gozdov oz.
gozdnega prostora je prav tako potrebno soglasje ZGS.
V primeru širjenja naselij naj se gozd izkrči le za potrebe pridobitve stavbnih zemljišč.
Med objekti ali skupinami objektov naj ostanejo skupine kakovostnega gozdnega
drevja ob upoštevanju primerne varnostne razdalje. Objekti v gozdu naj bodo od
gozdnega roba oddaljeni vsaj eno sestojno višino, kar običajno pomeni razdaljo 25 do
30 m. Ta zahteva sledi povsem iz varnostnega vidika, saj se v zadnjem času kažejo
resni problemi zaradi nevarnosti podrtja dreves s sosednjih parcel v času močnejših
neurij, zato naj bo gradbena meja primerno oddaljena. V primeru poseganja v gozd je
potrebna sanacija novo nastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin z
utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Dostop do gozda mora ostati neoviran, kar je pogosto problem pri gradnjah ob
gozdnem robu. Zaradi novogradenj je lastnikom gozdov velikokrat povsem
onemogočen dostop z gozdarsko mehanizacijo.
Ograditev gozda ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, za kar je potrebno pridobiti
dovoljenje ZGS. Zunanja ureditev objektov mora biti izvedena na tak način, da je tudi
po gradnji mogoč neoviran in prost prehod za prostoživeče živali ter obiskovalce gozda.
Za krčitev gozda v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje ZGS. ZGS izda
dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskih aktom, s katerim
se ureja območje, na katerem leži gozd oz. gozdno zemljišče. ZGS lahki ozda
dovoljenje tudi za krčitev gozda oz. gozdnega zemljišča, čeprav taka krčitev ni
predvidena s prostorskim aktom, vendar samo, če površina gozda oz. gozdnega
zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v
gozdu, ki je v skladu s tem zakonom opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim
namenom.
V območjih varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar
bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebej
pa, kadar bi to spodbudilo erozijske procese. V varovalnih gozdovih so izjemoma
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dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti ,
so skladni z varstbvenimi režimi in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne,
hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene le sanitarne
sečnje in sanacijski ukrepi. Za poseg v varovalne gozdove je potrebno dovoljenje
pristojnega Ministrstva.
Vožnja v območju gozdov, izven kategoriziranih cest in gozdnih cest (po gozdnih poteh
in vlakah) ni dovoljena. Vožnja s kolesom brez motorja in ježa sta dovoljeni na
označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, ki se jih določi v
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje
Ljubljana. Poti in pogoje njihove rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi o
gozdnih prometnicah označijo lastniki, ZGS in lokalna skupnost.
Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na
cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati,
krajinski parki, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano
organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros
vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje tre njim podobne oblike uporabe.
3. Opredelitev do pobud za spremembo plana
Ugotovljeno je bilo, da so spremembe namenske rabe iz gozdnih zemljišč v drugo rabo
večinoma predvidene ob obstoječih poselitvenih območijh oz. se navezujejo na
kmetijska območja. Načrtovan e so tudi iz druge rabe v gozdna zemljišč. Načrtovane
prostorske ureditve so sprejemljive.

Upoštevanje smernic

Smernice so upoštevane in povzete v osnutku Odloka.
Smernice Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS)
Smernice Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS) za OPN Škofljica (št. 420/226/2009/3,
5.10.2009):
Pri načrtovanju posegov v ribiške okoliše na območju Občine Škofljica se upoštevajo
naslednje smernice:
Varovanje habitata
- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji
možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture
in številčnosti;
- Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju;
- Ohranja se obstoječa dinamika, hidromofološke lastnosti in raznolikost vodotokov;
- Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod;
- Ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin;
- Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne
spremenijo življenjske razmere za ribe, rake, in druge vodne živali;
- Odpadkov se v vodotoke oz. na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne
deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno
onesnaževanje voda.
Varovanje drstišč
- Prepovedano je posegati oz. vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih rairjih;
- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in
opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor;
- Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi posegi v drstišča so prepovedani;
Varovanje ribjih populacij
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-

-

Intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se
načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri
reševanju rib. Intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (izvajalec ribiškega
upravljanja), na območju Občine Škofljica so to Ribiška družina Barje, Vevče in
ZZRS. Zaradi učinkovite izvedbe intervencijski odlovov naj izvajalci oz. investitorji
posegov v ribiški okoliš vsaj 14 dni pred posegom obvestijo Ribiško družino Barje,
Vevče oz. ZZRS.
Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oz. čezmernega
obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine
upravičen izvajalec ribiškega upravljanja, to so Ribiška družina Barje, Vevče oz.
ZZRS.

Upoštevanje smernic

Smernice so v večji meri upoštevane in delno povzete v osnutku Odloka. Potrebno jih
bo upoštevati pri posameznih posegih/EUP-jih oz. OPPN-jih (ter jih po potrebi
implementirati v besedila slednjih).

3.12.4.
Podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja
Pri ugotavljanju vplivov obravnavanega prostorskega akta na varstvene cilje varovanih
območij, na njihovo celovitost ter povezanost, smo izhajali iz ugotovitve, da je vir za
nastanek neugodnih vplivov na varstvene cilje varovanega območja sprememba
obstoječe namenske rabe in gradnja objektov in spremljajoče infrastrukture.
Zaradi izvedbe OPN Škofljica bo prihajalo do:
- neposrednih vplivov (fizični posegi),
- daljinskih (zaradi hrupa, osvetljevanja, obremenjevanje okolja),
- začasnih vplivov (zaradi izvedbe ureditev med gradnjo objektov bo del vplivov le
začasno prisoten),
- trajnih vplivov na varovana območja (trajna umeščenost objektov, ki so vir neugodnih
vplivov, v prostor),
- sinergijskih in kumulativnih.
V nadaljevanju podajamo ugotovitve o vplivih plana in omilitvene ukrepe za posamezne
sklope.
Tabela 80: Opredelitev splošnih možnih negativnih vplivov na posamezne sklope (rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi,
varovana območja, naravne vrednote, pričakovane naravne vrednote in EPO) z obrazložitvijo.
Sklop
Vpliv
Obrazložitev
Negativni vpliv na ožjem območju posameznega posega bo predvsem na
rastline, ki bodo zaradi del odstranjene ali poškodovane. Zaradi večjega števila
ljudi (povečanje stanovanjskih in drugih površin ter s tem posledična
povečana prisotnost ljudi na območju) se bo dolgoročno povečal pritisk na
širše območje posega (gozdna tla, rastline v podrasti, drevje, tla na travnikih,
reka in obrežni pas). Možen je daljinski vpliv na vodno in obvodno rastlinje
zaradi sprememb hidrološkega režima in zaradi obremenjevanja vodotokov ter
zaradi urejanja vodotokov (kanaliziranje, utrjevanje ipd.).
Rastlinstvo
C
Negativni vpliv na rastlinstvo ima tudi sprememba kmetijske rabe zemljišč
(npr. spreminjanje travnikov v njive, ekstenzivnega kmetovanja v intenzivno,
nasipavanje z izkopno zemljino in »izboljševanja« kmetijskih zemljišč).
Pri zemeljskih delih in gradnji je velika verjetnost naselitve in širjenja
tujerodnih invazivni rastlinskih vrst. Zaradi tega je potrebno te rastline
odstranjevati med gradnjo in med obratovanjem objektov.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela

212

Živalstvo

C

Habitatni tipi

C

bistvenih posledic za stanje rastlinskih vrst.
Negativni vplivi na ožjem območju posameznega posega na živali bodo
predvsem zaradi uničenja njihovega življenjskega prostora in motenj v času
posegov. Zaradi večjega števila ljudi (povečanje stanovanjskih in drugih
površin ter s tem posledična povečana prisotnost ljudi na območju) se bo
dolgoročno povečal pritisk na območje, s tem tudi motnje živali (predvsem
ptice in divjad, a tudi na druge vretenčarje) na širšem območju plana.
Negativen neposreden in trajni vpliv na živalstvo ima postavitev ovir oziroma
uničenje koridorjev (gradnja objektov, prometnih površin ipd.) ter
fragmentacija prostora.
Na ogrožene in zavarovane vrste metuljev ima trajen in neposreden negativen
vpliv t.i. vzdrževanje obrežnega rastja ob vodotokih in jarkih, odstranjevanje
in neustrezno košenje gozdnega roba ter mejic (še posebej na območjih
novogradenj) na celotnem območju, kar velikokrat pomeni košnjo rastlin in
visokih steblik, med katerimi so tudi vrste rastlin, na katere so posamezne
vrste metuljev vezane (predvsem njihove gosenice) zaradi razvoja. Podobno
so ti vplivi prav tako negativni na številne druge vrste žuželk in
nevretenčarjev, ter tudi nekaterih vretenčarjev (ptice, dvoživke, plazilci).
Zaradi širjenja pozidav v naseljih, na površinah razpršene poselitve, zunanjih
površinah za šport in rekreacijo in drugod lahko pričakujemo neposreden in
daljinski negativni vpliv zaradi povečanega svetlobnega onesnaževanja
(možno neustrezno osvetljevanje javnih in zasebnih površin) na nočne
metulje, druge nočno aktivne žuželke in netopirje. Svetloba te žuželke privlači,
saj so pozitivno fototaktične (Sivec 1973). Ob tem prihaja do negativnih
vplivov, kot so zmanjšana aktivnost parjenja, vplivi na odlaganje jajčec, razne
poškodbe osebkov na svetilih, vplivi na orientacijo osebkov ter večja
izpostavljenost plenilcem, kar vodi v večjo smrtnost in lahko vpliva na lokalne
populacije vrst (Frank 2005). Umetno osvetljevanje vpliva tudi na druge
živalske skupine (za pregled glej Longcore & Rich 2004): dvoživke (Baker &
Richardson 2006, Buchanan 2006, Wise 2007), kopenske sesalce (Beier 2005),
ptiče (Longcore 2010, Kempenaers in sod. 2010), čeprav so ti vplivi (še)
slabše raziskani.
Vsi posegi v strugo vodotoka in v obrežno vegetacijo imajo trajen negativen
vpliv na povezanost vodnih in obvodnih habitatov ter posledično tudi na živali
po prehranjevalni verigi vse do vrst kot je vidra. Vodotoki in prostor ob
vodotoku ne predstavljata samo življenjskega prostora, ampak sta tudi
pomemben koridor tako za vidre kot tudi za mnoge druge organizme.
Na vodne organizme in posledično tudi na vidro, kot njihovega plenilca, ima
lahko negativen dolgotrajen vpliv tudi povečano obremenjevanje voda zaradi
povečane poselitve širšega območja, spiranja voznih površin in parkirišč,
intenzifikacije kmetijstva, dejavnosti v gospodarski coni in zaradi iztokov iz
čistilnih naprav, predvsem če čiščenje odpadnih voda in voda iz omenjenih
površin ni primerno urejeno.
Najverjetnejši neposreden in trajen je vpliv na vrste ptic, ki so vezane na
mozaično/tradicionalno kulturno krajino s krčenjem njihovega habitata zaradi
pozidav in s tem posledično odstranjevanje elementov, ki so bistvenega
pomena za določene vrste. Z intenzifikacijo sadovnjakov in ostalih
obdelovalnih površin se ogroža vrste, ki se prehranjujejo z velikimi žuželkami.
S pozidavami se posega v razmerja med gozdom (gozdni rob), posameznimi
drevesi, travniki in grmičevjem, kar zmanjšuje mozaično privlačnost za vrste
kot so vijeglavka, rjavi srakoper, idr. oziroma njihovega plena. Za vse vrste
ptic je pomemben vpliv motenj v času izvedbe del (začasni vpliv) oziroma
gradnje ter na neposrednih območjih pozidave v času gnezditve.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela
bistvenih posledic za stanje živalskih vrst.
Na ožjem območju posega bo prišlo do trajnega uničenja habitatnih tipov
zaradi fizičnega prekrivanja in uničevanja, do neposrednih vplivov bo prihajalo
zaradi poseganja v robne dele habitatnih tipov. Možen je daljinski vpliv zaradi
sprememb hidrološkega režima in zaradi obremenjevanja vodotokov.
Velik vpliv ima neustrezno poseganje v strugo vodotoka, v obrežno vegetacijo
in v obrežni pas ter obremenjevanje vodotoka.
Prav tako je možno trajno uničevanje HT, ki so iz ekonomskega vidika manj
donosni (ekstenzivni travniki, visokodebelni sadovnjaki, suhi travniki na višje
ležečih delih) in zato podvrženi urbanizaciji.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela
bistvenih posledic za stanje prednostnih in za območje Občine
redkih/ogroženih habitatnih tipov.
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SAC Ljubljansko barje

C

Za vrste barjanski okarček, veliki studenčar, Loeselova grezovka, strašnični
mravljiščar ter habitatni tip Bazična nizka barja ocenjujemo, da plan ne bo
imel vplivov (ocena A) oz. bodo vplivi nebistveni znotraj območja SAC
Ljubljansko barje. Naštete vrste in HT se na območju sprememb plana ne
pojavljajo (nekatere vrste imajo zgodovinske potrditve, a v času presojanja
zanje tam več niso bili primerni habitati) in/ali nimajo na površinah sprememb
namembnosti notranje cone.
Za HT Ilirski bukovi gozdovi ne predvidevamo vpliva. HT tip se pojavlja v
robnem območju SAC območja znotraj Občine. Čeprav so nekatere pobude oz.
EUP-ji v neposredni bližini površin tega HT, vplivov zaradi sprememb
namembnosti na ta HT ne pričakujemo (ocena A).
Na HT Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe prav tako
ne pričakujemo vpliva, saj se glede na kartiranja in notranjo conacijo na
območju sprememb namenske rabe ne pojavlja. Vseeno je možno pojavljanje
tega HT na posameznih (opuščenih) površinah v zaraščanju. Ne glede na to
vplivov zaradi sprememb namembnosti na ta HT ne pričakujemo (ocena A).
Kljub temu, da ima HT Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (ErythronioCarpinion) cono le na območju Grmeza, se glede na popis HT pojavlja ne le
drugje na območju SAC Ljubljansko barje, temveč tudi na območjih sprememb
namenske rabe (znotraj posameznih pobud oz. EUP-jev kot so npr. La02,
La04). Poleg tega pričakujemo vpliv na ta HT tudi na območju izven SAC
Ljubljansko barje (a znotraj KP Ljubljansko barje, glej vplive pri KP). Ker je HT
na območju relativno redek in se pojavlja na manjših površinah ter zaradi
same narave določenih namenskih rab, lahko pričakujemo vpliv, ki pa bo ob
izvedbi in upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na ribje vrste (pohra, nežica, kapelj, sulec) in piškurja vplivi ne bodo bistveni
ob upoštevanju večinoma splošnih a tudi nekaj konkretnih omilitvenih ukrepov
(ocena C), saj posegi na območju vodotokov znotraj SAC niso predvideni, so
pa v njihovi neposredni bližini (čistilne naprave in druge gradnje). Bi pa
posledično lahko nezadostno delovanje ČN poslabšalo ekološko stanje za
naštete vrste vsaj na določenih odsekih vodotokov.
Podobno velja za vrste nevretenčarjev, ki so vezane na vodo (drobni svitek,
navadni škržek, koščični škratec) in so občutljive na spremembe v naravnem
režimu vodnega toka in onesnaženje voda (koščični škratec manj, so pa zanj
lahko pogubni neprimerni posegi v njegov sekundarni habitat, kot so jarki in
kanali). Po eni strani se bodo npr. z ureditvijo kanalizacije in priključitvijo
točkovnih virov onesnaženja na ČN ter postavitev ene ali več ČN in v primeru
njihovega pravilnega delovanja (vsaj terciarna stopnja čiščenja) pogoji za te
vrste na splošno izboljšali. Po vsej verjetnosti pa se bo stanje v vodotoku/ih,
kamor se bo iztekala voda iz ČN, vsaj srednjeročno poslabšalo (odvisno od
pretoka vodotoka in števila priključenih gospodinjstev na ČN ter predvsem
učinkovitosti ČN in stopnje njenega čiščenja). Vplivi na naštete vrste ne bodo
bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Prav tako lahko za vidro izpeljemo podobne zaključke. Nekateri posegi v
neposredno bližino vodotokov lahko pomembno vplivajo na habitat te vrste
(uničenje obvodne zarasti, skrivališč ipd.) ter povzročajo motnje v času
gradnje in tudi obratovanja v primeru hrupa. Poleg tega bi lahko nezadostno
delovanje ČN poslabšalo stanje vodotokov in posledično imelo tudi vpliv na
vrsto. Pri prenavljanju cest (npr. za območje P & R) ali vzpostavitvi novih (npr.
nova povezovalna cesta pri Škofljici) bi lahko prišlo do pomembnih vplivov na
vidro (povečana frekvenca povozov) v primeru neprimernih premostitev
vodotokov in s tem na zmanjšanje populacije. Čeprav nekateri od teh posegov
niso na območju SAC Ljubljansko barje ali so oddaljeni več kot je to
predpisano s Pravilnikom za daljinske vplive, je potrebno mrežo vodotokov na
celotnem območju upoštevati kot habitat enotne populacije vidre. Vplivi ne
bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Za kvalifikacijske vrste ozki vrtenec, veliki pupek, močvirska sklednica in
hribski urh bodo vplivi bistveni v primeru fizičnih posegov v vodotoke in
kanale/jarke, zaradi poslabševanja njihovega stanja (onesnaževanje) in zaradi
posegov v njihove (potencialne) kopenske habitate. Nekateri posegi bodo
prispevali k fragmentaciji habitatov naštetih vrst. Vsekakor pa za te vrste
predstavlja pomembnejši vpliv splošno upravljanje s površinami njihovih
habitatov (intenzifikacija, neprimerno poseganje v jarke/kanale in manjše
vodotoke). Vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena
C).
Za kvalifikacijski vrsti močvirski cekinček in travniški postavnež posegi ne bodo
bistveni v primeru, da se na območju ne izvajajo hidromelioracijski posegi,
spremembe vodnega režima, zasipavanja jarkov in spremembe v intenziteti
rabe travniških površin. Poleg tega bi pozidava določenih površin lahko
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SPA Ljubljansko barje

C

KP Ljubljansko barje

C

prispevala h krčenju površin habitatov vrst ter k njihovi fragmentaciji. Tudi
sicer je glede na prisotnost HT na območju Občine Škofljica večja verjetnost
vplivov na močvirskega cekinčka kot na travniškega postavneža. V habitate, ki
so pomembni za razvoj ličinke travniškega postavneža, posegov skoraj ne bo,
večji vpliv bo v habitate odraslih osebkov. Vplivi na vrsti ne bodo bistveni ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Kljub temu, da mali podkovnjak na območju Občine nima notranje cone, sta
znani dve kotišči (Pijava Gorica, Gumnišče) iz neposredne bližine. Osebkom iz
obeh kolonij (letnih kotišč), ki se nahajata na robu SAC območja, lahko
površine na SAC Ljubljansko barje predstavljajo prehranjevalni habitat ali
letalne poti (koridorji do prehranskih habitatov znotraj SAC). Zato so potrebni
določeni omilitveni ukrepi zaradi predvidenih posegov na območju, ki bi lahko
poslabšali stanje za vrsto, prav tako bi neprimerna javna razsvetljava (npr. na
predvidenem P & R območju) lahko imela pomemben vpliv na vrsto. Vplivi ne
bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Na HT Travniki s prevladujočo stožko, in predvsem na HT Nižinski ekstenzivno
gojeni travniki vplivi ne bodo bistveni, saj so bile številne pobude z večjo
površino izvzete iz OPN-ja, s tem pa bo tudi prišlo do zmanjšanja uničenja
površin teh habitatov. Ne glede na to pa ocenjujemo, da so potrebni nekateri
omilitveni ukrepi, da bodo uničene najmanjše možne površine teh HT. V
primeru upoštevanja omilitvenih ukrepov, bo vpliv nebistven (ocena C).
Ocenjujemo, da izvedba planov v času posegov in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela
bistvenih posledic za stanje ptičjih populacij kvalifikacijskih vrst (ocena C).
Glede na podatke o predvidenih planih, ki so razvidni iz OPN, pričakujemo
vpliv na vse obravnavane vrste, ki imajo notranjo cono na območju Občine
Škofljica.
Gradnja novih objektov na območju SPA območja bo pomenila fizični poseg v
habitate različnih vrst ptic in neposredni vpliv na nekatere kvalifikacijske vrste
(območje neposrednega vpliva je 20 m za vse skupine). Poseg gradnje
vključuje odstranjevanje grmovnih in drevesnih vrst ter pozidavo travnikov in
polj ter posledično njihovo izginjanje in fragmentacija. Pri omenjenih posegih
sta ključna dva vidika ogrožanja ptic: izguba optimalnih pogojev na gnezdiščih
in izguba prehranjevalnih habitatov. K prvemu vidiku spadajo neposredna
izguba ustreznega prostora za gnezdenje, fizične ovire, fragmentacija, hrup
ter prisotnost in aktivnost človeka v neposredni bližini gnezd. Drugi vidik
predstavlja izgubo ustreznih pogojev v času, ko ptice hranijo svoje mladiče.
Izguba prehranjevalnega habitata predstavlja zmanjšanje količine hrane oz.
plena (glodavci, žuželke, dvoživke), kar pomeni primanjkljaj hrane v ključni
fazi razvoja mladičev.
S povečevanjem števila stavb se bo posledično povečala tudi
aktivnost/frekventnost ljudi na območju, kar se bo med drugim odražalo tudi s
povišanjem hrupa (npr. v času gradnje ter s povečanim prometom v času
obratovanja) in fizično prisotnostjo ljudi na območju Barja. Upoštevati je
potrebno, da se z novimi stanovanjskimi stavbami, predvsem hišami,
posledično poveča tudi število hišnih ljubljencev, predvsem psov in domačih
mačk. Znano je, da prisotnost omenjenih domačih živali vpliva na vedenje
ptic, predvsem v času gnezdenja (podrobneje je problem obdelan v
nadaljevanju v podpoglavju kumulativni in sinergijski vplivi).
V primeru postavitve sprehajalno-rekreacijske poti bi se vpliv na določene
vrste ptic lahko kazal kot motnja ob večji prisotnosti in aktivnosti ljudi na
območju, obenem pa lahko pričakujemo, da bo na območju večje število psov,
ki lahko vplivajo na vedenje ptic, pri katerih vzbujajo protiplenilske odzive. V
tem primeru lahko pričakujemo, da bo v gnezditveni sezoni pomenilo stres za
ptice gnezdilke čez celoten dan in v daljšem obdobju, kar bi lahko privedlo do
zapustitve gnezdišča. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjujemo vpliv
kot nebistven (ocena C).
Vplivi na KP Ljubljansko barje (KP LB) so v delni meri opredeljeni že pri zgoraj
obravnavanih Natura 2000 območjih. Več pobud je bilo tekom usklajevanja z
izdelovalci osnutka OPN izločenih/zmanjšanih/prestavljenih zaradi potrebe po
upoštevanju Uredbe o krajinskem parku ter glede na varstvena območja v
njem (navedeni v spodnji tabeli). Ne glede na to pa se določena varstvena
območja na Barju med seboj ne prekrivajo. Do največjih razlik prihaja med
SAC in KP Ljubljansko barje. SAC je po površini (vsaj na območju Občine
Škofljica) v robnih delih manjši od KP. Poudariti je potrebno, da se vsaj
določeni kvalifikacijski HT za SAC Ljubljansko barje pojavljajo izven tega
območja, a znotraj KP Ljubljansko barje (hrastovja, mezotrofni travniki).
Predvsem na slednje površine je zaznan pritisk urbanizacije. Kljub temu, da
smo bili na terenu izven vegetacijske sezone, so nekateri od teh HT tudi
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NS Strajanov breg

C

EPO Ljubljansko barje

C

EPO Osrednje območje
življenjskega prostora
velikih zveri

C

NV Rogatec nad
Želimljami - bukev
NV Močile - močvirna
dolina
NV Klen pri Orlah nahajališče fosilov in
premoga
NV Grmez
NV Podreber - izvir
NV Dragel - mokrotna
dolina
NV Sevnik
NV Babna Gorica - šota
NV Brinovec - ponikalnica
NV Šahovica
NV Črtova jama

A

NV Pleše pri Škofljici rudnik barita

B

NV Želimeljščica

C

NV Lanišče pri Škofljici nahajališče fosilov

C

NV Babna gorica

C

NV Strajanov breg

C

NV Jelšje

C

NV Marindol

C

primerni za določene kvalifikacijske vrste (npr. ozki vrtenec, močvirski
cekinček, travniški postavnež, veliki pupek, hribski urh). Ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov vplivi na KP Ljubljansko barje ne bodo bistveni (ocena C).
Več EUP-jev (Go01, Go02, Go03, Go04) sega v robni del NV. Vplivi so možni
predvsem zaradi pozidav in drugih degradacij površin.
Ocenjujemo, da izvedba planov ob pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih
ukrepov ne bo imela bistvenih posledic na NV.
Vplivi so v zadostni meri opredeljeni za že zgornja tri območja Ljubljanskega
barja. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi na EPO Ljubljansko barje ne
bodo bistveni (ocena C).
Na območju EPO bi lahko prihajalo do privabljanja velikih zveri zaradi
neustreznih zabojnikov za odpadke, posledično pa tudi do konfliktov med
ljudmi in zvermi, do habituacije osebkov medvedov, do povozov živali idr.
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi na EPO Osrednje območje velikih
zveri ne bodo bistveni (ocena C).

Na navedene NV po naši oceni ne bo vplivov oz. bodo ti nebistveni.

NV se nahaja v bližini robnega dela kamnoloma Pleše, ki je v namenski rabi
opredeljen kot LN. Glede na predvideno namensko rabo se kamnolom ne bo
širil. Med kamnolomom in NV je površina z nekaj stavbami, kjer bo prišlo do
»renaturacije« (sprememba iz S v K2).
Ocenjujemo, da vplivi na NV ne bodo bistveni, v kolikor ne bo prihajalo do
poseganj na območje NV.
Zaradi več EUP-jev v neposredni bližini NV bo v primeru posegov prihajalo do
vplivov, ki se bodo odražali predvsem na ekosistemskem nivoju te NV
(onesnaževanje, degradacija brežin, krčenje obvodne vegetacije idr.).
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic
na NV.
Možno je uničenje ali poškodovanje NV zaradi pozidave na območju Ln08
in/ali onemogočanja dostopa do NV.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic
na NV.
Zaradi dveh EUP-jev (La04 in La02) v robnem delu NV bi lahko posegi vplivali
na to NV (posegi v gozdni rob, degradacija površin idr.).
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic
na NV.
Več EUP-jev (Go01, Go02, Go03, Go04) sega v robni del NV. Vplivi so možni
predvsem zaradi pozidav in drugih degradacij površin.
Ocenjujemo, da izvedba planov ob pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih
ukrepov ne bo imela bistvenih posledic na NV.
Načeloma se z nobenim EUP-jem ne posega neposredno na območje NV,
površina ŠK09 je bila tekom usklajevanj zmanjšana. Ocenjujemo, da bi lahko
zaradi urbanizacije in povečanega števila prisotnih ljudi na območju NV
prihajalo do negativnih vplivov (uničevanje vegetacije, povečanje nemira,
vplivi na ekosistem idr.).
Ocenjujemo, da ob pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih ukrepov plan ne bo
imel bistvenih posledic na NV.
Na NV bosta imela vpliv dva EUP-ja (Gl13 in Gl15) zaradi degradacije in
poseganja na območje NV, do česar je delno že prišlo.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic
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naravnih vrednot Litija širše območje
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na NV.
Na območju več EUP-jev, ki se prekrivajo z opNV, lahko pri zemeljski delih
pride do odkritja fosilov ter mineralov in s tem do njihovega trajnega uničenja.
EUP-ji na območju opNV: La08 (del), La16, La17, La18, La25 (del), La28, La29
(del), La31 (del), La36, La37, La38, La39, La40, La41, La47, La48, La49,
La50, La51, La52, La53, La54, La55, La56, La57, La58, La60 (del), La63 (del),
La64, La65, La66, La67, La72, La74, La75; Ln15 (del), Ln18 (del); Or01, Or02,
Or03, Or04, Or05, Or06, Or07, Or08, Or09, Or10, Or11, Or12, Or13, Or14;
Šk28, Šk31, Šk32 (del), Šk33 (del), Šk35 (del), Šk36, Šk37, Šk39 (del), Šk41
(del), Šk42, Šk43, Šk44, Šk45, Šk46, Šk48, Šk49, Šk50, Šk51, Šk52, Šk62,
Šk100, Šk102.
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je možnost uničenja zmanjšana, plan ne
bo imel bistvenih posledic na opNV.

Kumulativni in sinergijski vplivi
Po smernicah DARS-a obstaja plan za DPN Obvoznica Škofljica, vendar varianta še ni
izbrana.
Po smernicah Ministrstva za promet, Direkcija RS za ceste, je predvidena ureditev
kolesarske povezave Ig-Škofljica.
Po smernicah Slovenskih železnic je predvidena gradnja drugega tira železniške proge
Ljubljana-Grosuplje in posodobitev obstoječe proge.
Po smernicah Elektro Ljubljana je preko Občine »predvidena vključitev razdelilno
transformatorske postaje RTP 400/110 kV Lavrica v mestno omrežje v RTP Vrtača in
RTP PCL. Trasa daljnovoda in lokacija RTP-ja še nista znana" ter "predvidena je
razdelilna postaja RP 20 kV Škofljica s pripadajočima srednje napetostnima
napajalnima kabelskima povezavama iz RTP 110/20 kV Grosuplje. Lokacija načrtovane
RTP je predvidena na južnem robu razvijajoče se industrijske cone".
Glede na smernice ELES-a Občino Škofljica križa koridor predvidenega daljnovoda DV
2x400 kV Beričevo-Divača.
Po smernicah Energetika Ljubljana Občina Škofljica v sklopu komunalnega urejanja
obrtne cone Škofljica gradi distribucijsko plinovodno omrežje, ki bo služilo tudi kot
napajalno plinovodno omrežje za območje VS 9/10. Distribucijsko omrežje zemeljskega
plina se bo širilo na gosteje pozidana območja Občine Škofljica in na območja s
predvideno novo pozidavo, kjer bodo tehnične možnosti to omogočale in bo gradnja
distribucijskega omrežja ekonomsko upravičena. Glede na gostoto obstoječe pozidave
in trenutno predvideno pozidavo po veljavnih prostorskih aktih, so za plinifikacijo
predvidena naslednja območja v Občini Škofljica:
- Lavrica: Srednja vas, Dolenjska cesta med Lavrico in Škofljico, Erbežnikov hrib
- Škofljica: Škofljica, ožje območje Lanišča
Naselja v Občini Škofljica, ki so predvidena za plinifikacijo v primeru večje intenzitete
gradnje, ali z Občinskim prostorskim načrtom predvidene večje spremembe namenske
rabe prostora na zazidljiva območja, so:
- Lavrica: Babna gorica, Sela
- Škofljica: Zalog pri Škofljici, Glinek, Gumnišče, Pijava Gorica, Lanišče, Gorenje Blato."
Po smernicah Vodovoda kanalizacija je predvideno opremljanje naselij z javno
kanalizacijo - predvidena je izgradnja povezovalnega kanala Škofljica-Lavrica, ki se bo v
končni fazi navezal na centralni kanalizacijski sistem Ljubljane. Po izgradnji kanala se
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bo ČN Škofljica ukinila. Na območju naselja Pijava Gorica je predvidena izgradnja
kanalizacije v ločenem sistemu, komunalne odpadne vode se bodo odvajale na
predvideno ČN Pijava Gorica, padavinske vode se bodo odvajale v bližnje vodotoke. V
Želimljah je predvidena izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu. Komunalne odpadne
vode se bodo odvajale na obstoječo ČN Želimlje ter na predvideno ČN Podreber.
Padavinske odpadne vode se bodo odvajale v bližnje vodotoke.
Veljavni državni prostorski akti na območju Občine Škofljica:
- Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 27/94,
42/95, 110/02-ZUreP-1, 33/07- ZPNačrt),
- Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič (Ur. l. RS,
št. 50/10).
Glede na pogovore s Strukturo ter predložene dokumente, obstaja na območju Občine
še nekaj drugih cestnih ureditev. Ena je ureditev prehoda ceste čez železniško progo
na območju Škofljice (in s tem ukinitev treh drugih nezavarovanih prehodov). Zavoj
ceste bo delno posegal na območje KP/SPA Ljubljansko barje. Območje je rezervirano s
pobudo 9-104 oz. EUP-jem La73.
DPN v pripravi, ki sega na območje Občine Škofljica:
- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje – Vevče.
Sicer so na območju SAC, SPA in KP Ljubljansko barje oz. neposredni bližini sledeči
DPN-ji:
- Državni prostorski načrt za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana-Vrhnika
(Ur. l. RS, št. 102/10).
Glede na Dodatek za ta DPN (Aquarius d.o.o. 2011) bo prišlo do fizičnega posega oz.
izgubljenih površin 12,5 ha HT Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki
(od tega 2,7 % oz. 7,63 ha notranje cone tega HT) ter 0,2 ha HT Mezotrofni mokrotni
travniki. Za druge upoštevane kvalifikacijske vrste SAC Ljubljansko barje bo plan fizično
in z vplivnim območjem (do 500 m) posegal na površine med 0 in 2,2 % notranje cone
posameznih vrst.
DPN-ji v pripravi:
- Državni prostorski načrt za ljubljansko železniško vozlišče,
- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane.

Klimatske spremembe

Ne glede na scenarij klimatskih sprememb in strategijo politike (liberalna, pragmatična
ali trajnostna) bo travniški postavnež do leta 2050 obstal le še v osrednjem delu in
alpskem prostoru Slovenije, v primeru nadaljevanja najslabšega scenarija (liberalna
politika) pa bo do l. 2080 vrsta verjetno izumrla na celotnem območju Slovenije. Vrsta
je sicer za Evropo uvrščena v kategorijo kot vrsta s potencialnim tveganjem ob
klimatskih spremembah (PR - potential climate change risk) (Settele in sod. 2008:
421). Scenarij za ostale kvalifikacijske vrste metuljev (močvirski cekinček, barjanski
okarček), ki imajo notranjo cono na območju Barja, je bolj ugoden za ozemlje
Slovenije, z izjemo strašničinega mravljiščarja (Settele in sod. 2008).

Problem domačih mačk
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Barje ima tolikšen pomen za ptice, ker tako velike negozdne površine ni nikjer drugje v
Sloveniji, zelo redke pa so tudi po vsej Z Evropi. Barje predstavlja manj kot 1 %
površine Slovenije, zaradi izjemnosti biotopa pa ima prenekatera vrsta na njem tudi več
kot 20 % celotne slovenske populacije (Polak 2000). Tako v S. Ameriki (Thieme 2011)
kot v Evropi (Božič in sod. 2007) izmed vseh skupin ptic najhitreje izginjajo travniške
ptice. Po naši oceni ter glede na vedno številčnejše rezultate od drugod je eden izmed
pomembnejših dejavnikov, ki lahko bistveno prispevajo k upadanju populacij ptic na
tovrstnih območjih, prisotnost domačih mačk. Z vsako dodatno hišo, ki bi se zgradila na
območju Ljubljanskega barja (in ne nazadnje tudi v neposredni bližini – torej vplivnem
območju, ki je zaradi neomejevanja predpisov še toliko bolj podvrženo urbanizaciji), bi
se zagotovo posledično povečalo tudi število mačk na območju. Domače mačke imajo s
plenjenjem bistvene vplive na vsaj nekatere vrste ptic v mestih in so glavni vzrok
smrtnosti v urbanih območjih (Baker in sod. 2008). Še bolj alarmantno je, da
podeželske mačke pobijejo več živali kot urbane ali suburbane (Coleman in sod. 1997).
Ptice so med skupinami plena domačih mačk po številu običajno na drugem mestu (za
glodalci) (Mitchell & Beck 1992), običajno pa plenijo ptičje mladiče (Lepczyk in sod.
2003). V večini primerov se na seznamih v raziskavah znajdejo vrste, ki gnezdijo na ali
blizu tal, in tiste, ki se hranijo na tleh (Mitchell & Beck 1992). Wilcove (1985) je s
poskusi prikazal, da so bile ptice pevke, ki gnezdijo na tleh ali v nizki vegetaciji,
izpostavljene zelo visoki stopnji predacije (Mitchell & Beck 1992). Problem domačih
mačk je predvsem ta, da (v kolikor niso klatežke) so v primerjavi z divjimi plenilci
rekreacijske plenilke, ki jih s prehrambno podporo ohranjajo visoko nad nosilno
kapaciteto njihovi lastniki; nadaljujejo s plenjenjem vrst/e, četudi so populacije te/h
nizke. Ta raven plenjenja ptic se kaže kot nevzdržna. Obstoječe velikosti populacij
nekaterih vrst ptic ne presegajo 10 osebkov v manjših do srednje velikih fragmentih in
le zmerno povečan predacijski pritisk iz strani srednje velikih plenilcev
(mezopredatorjev) združen z drugimi učinki fragmentacije lahko hitro privede
(predvsem pri redkih vrstah ptic) do njihovega lokalnega izginotja (Crooks & Soule
1999). Ptice so med skupinami plena domačih mačk po številu običajno na drugem
mestu (za glodalci). V večini primerov se na seznamih v raziskavah znajdejo vrste, ki
gnezdijo na ali blizu tal, in tiste, ki se hranijo na tleh (Mitchell & Beck 1992). Prehrana
prosto gibajočih populacij domačih mačk odseva lokalno dostopno hrano. Nekateri
osebki lahko letno ubijejo več kot 1000 osebkov divjih živali na leto, čeprav so manjše
številke bolj značilne. Poleg tega lahko številno presežejo in se kosajo z divjimi plenilci.
Če so prisotne v večjem številu, lahko zmanjšajo razpoložljivost plena za druge plenilce
območja. Plenijo lahko enako učinkovito kot drugi plenilci s tremi pomembnimi
razlikami. 1) Ljudje (večinoma) varujejo mačke pred boleznimi, plenjenjem in
kompeticijo, torej dejavniki, ki sicer nadzirajo številčnost drugih prostoživečih plenilcev
kot so lisice, kune idr. 2) Običajno imajo zanesljiv vir dopolnilne prehrane iz strani
človeka in so posledično neodvisne od sprememb v populacijah plena (med tem ko
populacije prostoživečih plenilcev upadejo, ko plen postane redek, ostanejo populacije
mačk nespremenjene in še naprej lovijo tudi redke vrste). 3) Ne kot pri mnogih
prostoživečih plenilcih, so gostote domačih mačk komaj omejene ali pa sploh niso
glede na teritorialnost. Ti trije dejavniki omogočajo domačim mačkam, da obstajajo v
mnogo večjih gostotah kot prostoživeči plenilci. Pri mačkah ni v primerjavi z nekaterimi
drugimi plenilci nagon po lovljenju potešen z zadostno dodatno hrano. Četudi je stalno
hranjena, ostane mačja motivacija po lovu še zmeraj močna in posledično lovi, če ima
priložnost (Coleman in sod. 1997) oz. so oportunistični plenilci (Lepczyk in sod. 2003).
Vseeno pa tudi nizka stopnja plenjenja lahko negativno vpliva na razmnoževalni uspeh
in viabilnost plenjenih vrst (Lepczyk in sod. 2003).
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Pri tem nas zanima, kako daleč od nekega bivanja (hiše) lahko seže vpliv mačk
(plenjenje), čeprav zgolj njihova prisotnost na nekem območju ni proučena v odnosu
do gostot travniških gnezdilcev. Domači okoliši domačih mačk so lahko zelo različni
glede na okoliški habitat in druge dejavnike, znotraj njih so značilna lovilna območja,
kamor se mačke običajno vračajo. Več podatkov obstaja o razdalji, ki so jo mačke
prepotovale v enem lovilnem izletu. Ena od raziskav navaja povprečje 211 m (max.
1578 m), za razdaljo v 24 h pa med 30 in 1770 m. Večje domače okoliše imajo samci
in jih tudi pogosteje najdemo v gozdu kot samice (Fitzgerald & Turner 2000). Mačke v
ruralnih območjih imajo večje domače okoliše kot tiste v urbanih območjih. Liberg
(1980) je v ruralnem območju na J Švedskem proučeval populacijo z 2,5-3,3
mačke/km2 z domačim okolišem 30-40 ha, ki so se premikale na razdalji 2-4 km (Ogan
& Jurek 1987). V primerjavi več podeželskih raziskav so Liberg in sod. (2000) odkrili
veliko variabilnost povprečnega domačega okoliša domačih mačk (samice 0,02-1,12
km2, samci 0,03-2,28 km2) (Tschanz in sod. 2011). Podivjane mačke so v gozdovih na
Novi Zelandiji imele domači okoliš velik do 5 km2 (samice povprečno 0,8, samci 1,7
km2). Domači okoliš hišnih domačih mačk v različnih habitatih variira do 200-krat.
Domači okoliš samic navezanih na človeka se razlikuje v povprečju od 0,84 do 112 ha,
večja je pri samcih, pri podivjanih samicah so vrednosti še mnogo večje. Poznane
gostote so od 23,5 os./ha do 0,025 os./ha (Fitzgerald & Karl 1986). Na območju med
Portugalsko in Španijo so se samci podivjanih mačk (še zmeraj vezanih na človekova
bivališča, a prehrambno večinoma neodvisne od človeka) oddaljili od bivališča tudi do
6,4 km (povprečno 3,8±2,2 km), izven obdobja parjenja 1,6±0,7 km, med tem ko je
bila za samice značilna manjša razdalja oddaljevanja (1,2±0,4 km). Isti avtorji
navajajo, da je oddaljevanja pogojena z vmesnimi točkami (kmetijami) in je bila meja
oddaljevanja od človekovih bivališč ocenjena cca na 3 km. Oddaljenost je odvisna tudi
od prisotnosti njihovih plenilcev in zaroda ter se v primeru njihove prisotnosti poveča
(Ferreira in sod. 2011). V Avstraliji (Canberra) so imele suburbane mačke teritorije
velikosti med 0,02 in 27,93 ha (povprečje 7,89 ha), oddaljile so se od meje predmestja
do 900 m. Osebki iz kmetij pa med so imele teritorije velikosti 1,38-4,46 ha (povprečje
2,54 ha) (Barratt 1995). V urbanih predelih bi naj bili domači okoliši veliki do 5 ha
(Jones 2008).
Glede na navedeno ocenjujemo, da predstavljajo spuščene domače mačke velik vpliv in
problem, ki ga ne bi smeli zanemarjati. Pri tem je mnogo težje implementirati
omilitvene ukrepe kot v primeru psov (za katere obstaja tudi delna rešitev v Uredbi o
KP LB). Zato je zaenkrat nam edina znana rešitev v omejevanju pozidave vsaj na
območjih, kjer so populacije travniških naravovarstveno pomembnih vrst ptic.

3.12.5.

Omilitveni ukrepi

Omilitvene ukrepe podajamo glede na vrste dejavnosti oziroma vrste posegov. Za
izvedbo vseh omilitvenih ukrepov so zadolženi investitorji oz. lastniki
zemljišč in Občina Škofljica. V času gradnje naj izvaja reden nadzor
upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov pristojni inšpektor oz.
naravovarstveni nadzornik ter občina Škofljica.
Vsi našteti omilitveni ukrepi so izvedljivi, verjetnost uspešnosti njihove izvedbe je
zmerna do zelo verjetna.

220

3.12.5.1.
Splošni omilitveni ukrepi
Dodatni omilitveni ukrepi za posege, za katere bo sprejet OPPN, se predvidijo v
postopku CPVO, v kolikor MKO z odločbo odloči, da je ta postopek potreben. V
nasprotnem primeru se upoštevajo navedeni splošni in konkretni omilitveni ukrepi.
Parkovne ureditve in druge zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se
uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo
lokalnega izvora. V čim večji meri se ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr.
ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice,
obrežna vegetacija). V primeru uničenja se nadomeščajo vsaj v enakem
velikostnem razredu. Pri poseganju na območje naravne vrednote se upoštevajo
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za naravne vrednote, ki so določene v
prilogi 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04,
70/06). Vsi posegi v območje naravnih vrednot in vodotoka morajo biti usklajeni s
pristojno službo za varstvo narave.
Območja degradirana v času izvedbe del, ki ne bodo pozidana, je potrebno povrniti
v prvotno stanje.
Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi za delujoče in novo vzpostavljene
industrijske dejavnosti ter uporaba komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem,
čistilne naprave, ipd.).
Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja, po
končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na
okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh.
Pri posegih se ohranja/vzdržuje oz. se omogočijo pogoji za ponovno vzpostavitev v
primeru degradacije strukturno in vrstno pestre vegetacije gozdnega roba.
Rastline
Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih površinah
zaradi gradnje ipd., je potrebno odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po
končanih gradbenih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena vegetacija.
Odstranjujejo naj se predvsem sledeče vrste: kanadska/orjaška zlata rozga
(Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), žlezava
nedotika (Impatiens glandulifera), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki
dresnik (F × bohemica), Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum) idr.
Osvetljevanje
Dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja odsvetujemo
nočno osvetljevanje gradbišča in objektov.
Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru
in čim manj svetijo v modrem delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Vse
svetilke morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. To pomeni, da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo
biti pravilno nameščene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za osvetljevanje naj se
uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom.
Netopirji
Ob prenovi obstoječih objektov se ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom
obnove o tem obvesti Zavod RS za varstvo narave.
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V kolikor je ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje
in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od
konca aprila do začetka septembra.
Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki
zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje
strukture).

Vodotoki
Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo
nevarne spojine. Betoniranje na brežinah in v vodotokih ni dovoljeno, prav tako je
potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo.
V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne
nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Pranje gradbenih strojev in druge opreme
z vodo iz vodotoka ni dovoljeno.
Gradbeni stroji morajo biti brezhibni, tako da je preprečeno izlivanje in spiranje
goriva, olj in maziv.
Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven drstitvenega obdobja rib značilnih za
to območje (od februarja do julija).
Posege v strugo in v vegetacijski pas vodotokov se izvaja tako, da se ohrani
obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke
steblike), na obeh straneh struge. Prav tako naj se pri izvajanju kmetijske prakse
dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob vodotokih (vsaj 5 m za vodotoke 2.
rede).
Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz razpršenih in točkovnih virov in spiranje
snovi s površin cest, parkirišč in kmetijskih površin. Vsi obstoječi in predvideni
objekti se naj priključijo na skupno ali ustrezno individualno čistilno napravo.
Pred iztokom iz čistilnih naprav v vodotoke je potrebno zagotoviti terciarno čiščenje
odpadnih voda.
-

Ptice
Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam prijazen način (izvedba gradenj, ki
preprečuje električne udare ptic).
V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj
namestijo nalepke v obliki silhuete ujed.
Vsa gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo naj se
izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (dovoljeno od začetka septembra do
konca februarja).
Prehodi za živali
Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke,
divjad).
Za vidro: pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov se naj gradnja
načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko).
Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišji nivo
vode) ter dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna za vidro ter druge
sesalce (širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60 cm, ki vidri omogoča
enostaven prehod), dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali
primernih stopnic). S tem se bo moč izogniti povozom vider. Uporaba cilindričnih
prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, saj
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predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti/kanali s
polico vsaj na eni strani.
Za dvoživke: pri obnovi in gradnji novih cest se naj na območjih, kjer imajo
dvoživke selitvene poti izvedejo podhodi pod cestami s primernimi dimenzijami.

Pri ureditvah na in v vplivnem območju vodotokov je potrebno upoštevati še
usmeritve, kot so navedene v Zakonu o vodah:
Ohranja se dobro stanje površinskih in podzemnih voda.
Ohranjajo se naravne plitvine in prelivi v matično strugo.
Vodno telo naj se ne zasipa.
Predele erodiranih rečnih brežin naj se ohranja.
Ohranjajo naj se sipine.
V strugo in brežine naj se ne posega.
Posegi v vode naj se izvajajo sonaravno.
Posegi v vode naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic.
Brežine voda naj se kosi med drugo polovico septembra in začetkom maja.
Ohranja naj se sklenjena obrežna vegetacija, vsaj enoobrežno, na dolžini vsaj 300
m.
Ob posegih naj se zasaditve brežin izvede izključno z lokalno avtohtonimi vrstami.
Omilitveni ukrepi za podzemne naravne vrednote (EUP-ji so navedeni v zgornji
tabeli)
- V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu ZON-a.
- Posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja ceste,
plinovoda, vodovoda, kanalizacije, kablovodov: Po predhodnem dogovoru z ZRSVN, OE
Ljubljana se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.
- Posegi povezani z manj obsežnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne
stanovanjske hiše, greznice, ipd.: Investitorja se seznani z možnostjo obstoja naravnih
vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti ZRSVN, OE Ljubljana.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej
obvesti ZRSVN, OE Ljubljana. Ta pripravi usmeritve, ki vključujejo:
- dokumentiranje in ovrednotenje območja oz. potencialne naravne vrednote,
- oceno ogroženosti ter
- predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo, pogodbeno varstvo,
skrbništvo, zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev).
3.12.5.2.

Konkretni omilitveni ukrepi za posamezne EUP-je ali območja

Gl01 in Gl02
EUP Gl01 in Gl02 imata mejo ob regionalni cesti ter vključujeta na V strani ceste pas
Natura 2000 območja. Površine obeh EUP-jev bosta služili namenu Park & Ride (P&R)
območju (spodnja slika).
Omilitveni ukrepi:
- Na območje Z od ceste se ne sme posegati (površine ne smejo služiti kot
nasipališča, smetišča, obračališča, površine za parkiranje gradbene
mehanizacije idr.),
- Pas lesnate vegetacije ob cesti na V strani ceste na meji Natura 2000 območja
naj se ohranja (kot je tudi sicer namen v planu in je prikazano na spodnji sliki)
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oz. se naj v primeru uničenja vegetacije zaradi nujnih gradbenih del vzpostavi
pas rastlinja HT Ilirski hrastovo-belogabrov »gozd«, čeprav v obstoječem stanju
tam ni prisoten (prav tako v liniji ta HT ni prisoten na drugi Z strani ceste,
čeprav je bil kot tak tam skartiran, na obeh straneh se pojavlja prevladujoča
vrba (Salix spp.) v manjši meri tudi črna jelša in druge vrste, gre za HT iz
skupine Logi in močvirni gozdovi ter grmišča (44.1 ali 44.9)). V primeru
zasaditev doba in belega gabra naj bodo osebki rastlin lokalnega izvora. Podrast
naj se prepusti spontani zarasti in naj se ne ureja parkovno (večkrat letna
košnja podrasti ni dovoljena), kar velja tudi za spontano sukcesijo grmičevja
(črni trn, brogovita idr.). Posegi so dovoljeni v primeru razrasti tujerodnih
invazivnih vrst rastlin, ki se pojavljajo v bližini, kot so kanadska oz. orjaška zlata
rozga ter japonski dresnik oz. njegovi križanci.

Slika 29: Predvideno območje P & R oz. območje obstoječih stavbnih zemljišč na Škofljici (vir: občina Škofljica, 2013).

Mali podkovnjak: za male podkovnjake, ki imajo kotišča na območju Pijave Gorice in
Gumnišča, je potrebno ugotoviti, kje so na navedenem območju ter dalje proti Z na
Barju njihove letalne poti ter prehranjevalni habitati, kot je bilo to že izvedeno za drugo
območje na Ljubljanskem barju (glej Ramovš in sod. 2010) ali pa so ti v gozdovih proti
V in s pozidavo vpliva nanje ne bo. Izdela naj se strokovna študija iz strani
strokovnjaka za netopirje. Glede na to naj izdelovalci naloge predpišejo, ali je potrebno
na določenih površinah preprečiti pozidavo, ohranitev katerih ključnih (linearnih)
elementov v okoliški krajini je potrebna in podajo predlog (v kolikor je potrebno) za
ureditev zasaditve primernih lesnatih vrst na njihovih letalnih poteh (kar lahko vključuje
tudi predvideno P & R območje), predpišejo ukrepe za bolj varno prehajanje cest/e
(predvsem regionalne) v kolikor do tega dejansko prihaja, poleg tega pa še pogoje
glede javnega (in tudi zasebnega) osvetljevanja na območju.
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Prizadeta vrsta ali habitatni tip
prepelica, slavec, rjavi srakoper, veliki
pupek, hribski urh, koščični škratec,
HT Nižinski ekstenzivno gojeni
travniki
KP LB (2. VO)
bičja trstnica, slavec, rjavi srakoper,
veliki skovik, pisana penica, vidra,
veliki pupek, hribski urh, ozki
vrtenec, drobni svitek, navadni
škržek, močvirska sklednica, kapelj,
pohra, HT Nižinski ekstenzivno gojeni
travniki

EUP/
pobuda

Že07

Omilitveni ukrep
Dodatne pozidave niso dovoljene. Ohranja se obstoječa
raba prostora in HT v ekstenzivni rabi.

Časovni okvir
izvedbe

KP LB (2. VO)

Že35

rjavi srakoper, veliki skovik, prepelica,
repaljščica, slavec, vidra, veliki pupek,
hribski urh, ozki vrtenec, drobni
svitek, navadni škržek, močvirska
sklednica, HT Nižinski ekstenzivno
gojeni travniki
KP LB (1. VO)
KP LB (2. VO)
KP LB (3. VO)

Že37

rjavi srakoper, veliki skovik, bičja
trstnica, pisana penica, slavec, vidra,
veliki pupek, hribski urh, ozki
vrtenec, drobni svitek, navadni
škržek, močvirska sklednica, kapelj,
pohra, sulec, piškur
KP LB (3. VO)

Že54

večina vrst ptic, HT Nižinski

Že31

V skladu z Uredbo o KP LB je dovoljeno postavljati le
kozolce, čebelnjake in senike. Postavitev teh se naj izvaja
čim bližje cesti in na že degradiranih površinah ter čim
bolj stran od vodotoka in obrežne vegetacije. Posegi v
obstoječo obrežno drevesno/grmovno vegetacijo niso
dovoljeni.
Dodatne pozidave na površinah znotraj 1. VO in 2. VO
KP LB znotraj EUP-ja niso dovoljene (južni del EUP-ja in
območje ob vodotoku). Ohranja se travnati južni del
območja v ugodnem ekološkem stanju.
Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem
obvodnem pasu niso dovoljeni.

Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem
obvodnem pasu niso dovoljeni (z izjemo postavitve
iztoka iz ČN).
ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja
(umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred
iztokom v vodotok ali RČN v kombinaciji z drugimi
ustreznimi tehničnimi postopki za terciarno čiščenje
odpadne vode glede na relativno majhno predvideno
površino za ČN). V primeru pomanjkanja prostora
znotraj Že54 naj se površini RČN nameni del površine
Že37.
V času del se na Natura 2000 in površine KP LB ne sme

Nosilec izvedbe

stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov

lastnik/i zemljišč,
Občina

Med načrtovanjem,
med izvedbo

Preverjanje in skrbno
načrtovanje posegov
na vodnih in
obvodnih zemljiščih

Investitor, naročnik,
lastnik/i zemljišč,
Občina

Med načrtovanjem,
med izvedbo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov

Investitor, naročnik,
lastnik/i zemljišč,
Občina

Med načrtovanjem,
med izvedbo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov

Investitor, naročnik,
Občina

Med izvedbo, med
načrtovanjem

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik

Med načrtovanjem in
obratovanjem

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor,
Občina

Med načrtovanjem,

Preverjanje ustreznosti

Investitor, naročnik,

Ohranja se obvodna vegetacija v 5-metrskem pasu
Želimeljščice.
Že35

Izvedljivost ukrepa
Način spremljanja
uspešnosti
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ekstenzivno gojeni travniki, veliki
pupek, hribski urh,
KP LB (2. VO)
veliki skovik, rjavi srakoper, prepelica,
HT Nižinski ekstenzivno gojeni
travniki,veliki pupek, hribski urh

posegati ter odlagati materiala, nasipavati, parkirati ipd.

Že40

V skladu z Uredbo o KP LB je dovoljeno postavljati le
kozolce, čebelnjake in senike.
Dodatne pozidave na območju niso dovoljene.

KP LB (2. VO)
večina kvalifikacijskih vrst ptic, HT
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki,
HT Mokrotni travniki
KP LB (2. VO)
prepelica,vrjavi srakoper, veliki pupek,
hribski urh, HT Nižinski ekstenzivno
gojeni travniki
KP LB (1. VO)
slavec, veliki skovik, veliki pupek,
hribski urh, močvirska sklednica

Že48

Že53
Pi33

vse kvalifikacijske vrste ptic

Pi20

veliki skovik, kosec, priba, prepelica,
repaljščica, rjavi srakoper, slavec,
pisana penica, rjava penica

G101
G102

vse kvalifikacijske vrste ptic

Šk04

sloka, prepelica, rjavi srakoper, slavec,
veliki skovik
KP LB (3. VO)

Pozidava naj se umesti čim bližje cesti, drugi deli naj
ostanejo nepozidani.

Šk09

KP LB (1. VO)

Šk09

vse kvalifikacijske vrste ptic
hribski urh,
veliki pupek,

Šk11

Dodatne pozidave
izven že obstoječe pozidave na
območju niso dovoljene.
Posegi (pozidave, krčenje vegetacije) na območju Natura
2000 niso dovoljeni.
V času del in v času obratovanja se na Natura 2000 in
površine KP LB ne sme posegati ter odlagati materiala,
nasipavati, poslabševati ekološkega stanja prisotnih
travišč ipd.
Omilitveni ukrepi za EUP so navedeni zgoraj.
Pozidava je dovoljena izven območja Natura 2000.
Na območju je dovoljena le sprehajalna pot/trim steza. V
primeru vzpostavljanja novih poti naj se te umeščajo v
robne dele in že degradirane površine. Širina steze in
njena košnja ne sme biti širša od obstoječe, nove pa ne
smejo biti širše od 1,5 m.
Spreminjanje obstoječih habitatnih tipov v zelenice ali
kakšna druga igrišča ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno
intenzivirati travniških površin (košnja največkrat 2-3x
letno) ali krčiti drevesne in grmovne vegetacije.
Tlakovanje in asfaltiranje poti ni dovoljeno.
Poseganje na območje 1. VO KP (umeščanje poti in
drugi posegi) ni dovoljeno.
Poseg se naj omeji na najmanjšo možno površino ob
cesti, na preostali površini naj se ohranja obstoječi HT
ekstenzivnega travišča.

med izvedbo

upoštevanja ukrepov.

Občina

Med načrtovanjem

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, Občina

Med načrtovanjem in
gradnjo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, Občina

Stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

lastnik/i zemljišč,
Občina

Stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

lastnik/i zemljišč,
Občina

Stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

lastnik/i zemljišč,
Občina

Stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik,
izvajalec del Občina

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

lastnik/i zemljišč,
Občina

Med načrtovanjem,
med gradnjo in
obratovanjem

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik,
izvajalec del
Občina

Med načrtovanjem,
med gradnjo in
obratovanjem

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik,
izvajalec del
Občina

Med načrtovanjem,
med gradnjo in
obratovanjem
Med načrtovanjem,
med gradnjo in
obratovanjem

Med načrtovanjem
Med načrtovanjem,
med gradnjo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik
Investitor, naročnik
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ozki vrtenec

rjavi srakoper, slavec, pisana penica,
rjava penica, repaljščica, prepelica,
priba, repaljščica, kosec

Šk12

Šk22
Šk23

rjavi srakoper, slavec,
pisana penica
Šk22
večina vrst ptic ter daljinski vpliv na
vrste, vezane na vodo (veliki pupek,
hribski urh, vidra, ozki vrtenec,
močvirska sklednica)

vse kvalifikacijske vrste ptic

vse kvalifikacijske vrste ptic
KP LB (3. VO)
veliki pupek, hribski urh,
KP LB (3. VO)
priba, prepelica, kosec, veliki skovik,
rjavi srakoper, rumena pastirica,
repaljščica

Šk60

Šk27
La02
La42

Pozidavo in druge posege je potrebno omejiti izven
Natura 2000 območja.
Na J in JZ del območja pozidave proti Barju se naj zasadi
mejica z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic
značilnimi za Barje (črna jelša, vrbe, veliki jesen,
brogovita, ipd.). Širina mejice naj bo vsaj 5 m. S tem
ukrepom se onemogoča neposreden dostop ljudi na
ohranjena barjanska travišča ter služi kot vizualna in
protihrupna bariera.
Jarki (predvsem na J delu proti Barju) v robnem delu naj
se ohranijo in naj se ne zasipavajo. V primeru njihove
nujne premostitve se naj postavijo lesene brvi.
Na večje steklene površine naj se namenstijo silhuete
ujed v izogib trkov ptic.
Ob vodotoku oz. jarku, ki teče čez EUP mimo ČN na
Šk21, naj se vzpostavi in ohranja vsaj 5 m pas obrežne
zarasti z avtohtonimi vrstami dreves, grmovnic in visokih
steblik značilnih za Barje. Kot koridorski pas enake širine
naj se vzpostavi pas mejice tudi naprej proti jugu, četudi
vodotok v tem delu ne poteka površinsko.
V kolikor ni možno na območju Šk21 zaradi prostorske
omejitve, naj se na delu površine Šk22 ob Šk21
vzpostavi rastlinska čistilna naprava ali RČN v
kombinaciji z drugo tehnično ustrezno metodo za
terciarno čiščeje voda, saj je voda po izpustu iz ČN
močno obremenjena glede na videno.
J in JZ del območja pozidave proti Barju naj se zasadi z
mejico z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic
značilnih za Barje (črna jelša, vrbe, brogovita, veliki
jesen, ipd.). Širina mejice naj bo vsaj 5 m. S tem
ukrepom se onemogoča neposreden dostop ljudi na
ohranjena barjanska travišča ter služi kot vizualna in
protihrupna bariera.
Na večje steklene površine naj se namenstijo silhuete
ujed v izogib trkov ptic.
Nova pozidava in podobni posegi niso dovoljeni z izjemo
parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in
naravovarstveno soglasje.
Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni.
Nova pozidava in podobni posegi niso dovoljeni z izjemo
parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in
naravovarstveno soglasje.

Med načrtovanjem,
med gradnjo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Med načrtovanjem,
pred in med gradnjo

Med načrtovanjem,
med gradnjo
Med gradnjo in po
njen
Med načrtovanjem,
pred in med gradnjo

Med načrtovanjem,
med gradnjo

Investitor, naročnik,

Občina,
Investitor, naročnik

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik,
Občina
Investitor, naročnik

Občina,
investitor, naročnik

Občina,
investitor, naročnik

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Med načrtovanjem,
med gradnjo

Med gradnjo in po
njej
Med načrtovanjem,
med gradnjo
Med načrtovanjem,
med gradnjo
Med načrtovanjem,
med gradnjo

Občina,
Investitor, naročnik

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Investitor, naročnik
Investitor, naročnik
lastnik/i zemljišč,
Občina
lastnik/i zemljišč,
Občina
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KP LB (3. VO)
prepelica, veliki skovik, rjavi srakoper,
pisana penica, rjava penica, slavec
KP LB (3. VO)

La24

rjavi srakoper, veliki skovik, slavec,
veliki pupek, hribski urh, HT Nižinski
ekstenzivno gojeni travniki
KP LB (3. VO)

La04

KP LB (2. VO)

KP LB (3. VO)
nekatere tudi SPA LB

slavec, prepelica, sloka, kosec
KP LB (3. VO)
SPA Dodatek

vidra, divjad, drugi sesalci,
dvoživke,
vidra, veliki pupek, hribski urh, ozki
vrtenec, drobni svitek, navadni
škržek, močvirska sklednica, kapelj,
pohra, sulec, piškur
Vse ptice

Nova pozidava in podobni posegi niso dovoljeni z izjemo
parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in
naravovarstveno soglasje.
Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni.

Že09
Že24
Pi15
Go01
Go02
Go04
Go06
La03
La05
La06
La10
La11
La13
La21
La23
La71
Pi28
Pi32
Gu08
Gu09
Gu10
Šk18
Šk24
Šk103
Vse možne
predviden
e čistilne
naprave
Vsa
območja
posegov

Nove oz. nadaljnje pozidave na teh površinah niso
dovoljene znotraj območja KP glede na Uredbo o KP LB.
Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso
dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno
dovoljenje in naravovarstveno soglasje.

Med načrtovanjem,
med gradnjo

Med načrtovanjem,
med gradnjo
Med načrtovanjem,
med gradnjo

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Med načrtovanjem,
med gradnjo

Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura 2000
območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje.

Nova povezovalna cesta za razbremenitev tranzitnega
prometa čez Škofljico naj se izvede kot viadukt,
predvsem na predelu čez vodotok.
ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja
(umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred
iztokom v vodotok).
Krčenje dreves in grmovja je dovoljeno le v jesenskem in
zimskem času (od 1. septembra do 15. februarja).
Kljub pozidavam je v čim večji meri potrebno ohranjati

Investitor, naročnik,
Občina

lastnik/i zemljišč,
Občina
lastnik/i zemljišč,
Občina

lastnik/i zemljišč,
Občina

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Med načrtovanjem,
med gradnjo

Med načrtovanjem,
med gradnjo
Med načrtovanjem,
med gradnjo in
obratovanjem
Stalno

lastnik/i zemljišč,
Občina

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Občina, investitor

Občina, investitor
lastnik/i zemljišč,
Občina
lastnik/i zemljišč,
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EPO Osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri

NS Strajanov breg
NV Strajanov breg

na
območju
KP LB in
Natura
2000.
Vsi EUP-ji
z oznako:
Gr
Kl
Sm
Vr
Že
Dr01
Pi32
Go01,
Go02,
Go03,
Go04

NV Lanišče pri Škofljici - nahajališče
fosilov

Ln08

NV Babna gorica

La02
La04

NV Jelšje

Šk09

Gl13
NV Marindol
Gl15

elemente v mozaični kulturni krajini (starodebelni
sadovnjaki, mejice, posamezna drevesa), negnojene
travnike ter obrečni, poplavni prostor z obvodno
zarastjo.
Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo medovarni
zabojniki, ki so ojačani ter onemogoča dostop medvedov
do smeti in s tem zmanjšuje možnost konflikta med
medvedi in ljudmi.

Na območju NS in NV se ne sme graditi, prav tako niso
dovoljene druge degradacije (nasipavanje, začasno
odlaganje različnega materiala, intenziviranje kmetijskih
površih idr.)
Območje se naj pozida v skrajnem primeru, ko bodo vse
druge pozidalne površine pozidane, sicer naj se ne
pozidava. V primeru pozidave naj bo odmik od skalnih
sten vsaj 20 m. V skalne stene se ne sme posegat z
gradbenimi in drugimi deli.
Posegi na območje NV niso dovoljeni (kar vključuje
pozidavo), prav tako ne posegi v gozdni rob.
Preprečuje naj se nastajanje novih (nelegalnih) poti in
druge degradacije na območju NV.
Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v
obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki
(nasipavanje ipd.) ni dovoljena. EUP naj se v tem delu
zmanjša.
Degradacijo južno od tega EUP, ki je posledica
dejavnosti na območju tega EUP-ja je potrebo
renaturirat oz. vrniti v predhodno stanje.

Občina

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Občina,
strokovnjak za velike
zveri

Stalno

Stalno

Med načrtovanjem

Stalno
Stalno

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.
Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

Med načrtovanjem

Čim prej

Preverjanje ustreznosti
upoštevanja ukrepov.

lastnik/i zemljišč,
Občina

lastnik/i zemljišč,
Občina
Občina
lastnik/i zemljišč,
Občina
Občina, okoljski
inšpektor, lastniki
zemljišč, investitor,
pripravljalec
dopolnjenega osnutka
OPN
Občina, okoljski
inšpektor, lastniki
zemljišč, investitor
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3.12.5.3.
Nadomestni habitati
Ne glede na zgoraj navedene omilitvene ukrepe bodo s predvideno pozidavo (ob
upoštevanju, da imajo nekatere površine že naravovarstveno soglasje in gradbeno
dovoljenje) izgubljene površine posameznih habitatnih tipov, ki so kvalifikacijski za SAC
Ljubljansko barje, vsaj pri nekaterih pa tudi ne bo izpolnjen (na površinah KP LB) eden
od varstvenih ciljev KP Ljubljansko barje, in sicer ohranitev najmanj obstoječega
obsega in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju (Uredba o KPLB, 1. člen (4)). Poleg tega bodo uničeni habitati, ki so življenjski
prostor za nekatere kvalifikacijske vrste SAC in SPA Ljubljansko barje. Stanje na
Ljubljanskem barju se poslabšuje, kar se kaže z upadom populacij nekaterih vrst (npr.
kosec (Rubinić in sod. 2009, Denac in sod. 2010), repaljščica (Tome & Denac 2012),
Loeselova grezovka (Čelik in sod. 2009), barjanski okarček (Čelik in sod. 2009)) ali celo
z verjetnim izginotjem vrst v recentnem času (sloka (Koce in Denac 2011)).
Zmanjšujejo se tudi površine višje ovrednotenih habitatnih tipov na območju oz. se
poslabšuje stanje (Trčak in sod. 2010, lastna opažanja), pri čemer je najbolj očitna
kmetijska intenzifikacija površin nižinskih ekstenzivnih travnikov (Trčak in sod. 2010).
Glede na navedena dejstva ter kumulativne vplive zaradi drugih planov in posegov na
območju Ljubljanskega barja je potrebno določene površine nadomeščati oz. za
izgubljene površine zagotoviti nadomestne habitate. V spodnji tabeli podajamo EUP-je,
za katere smo ocenili, da jih je potrebno nadomeščati v primeru uničenja površin
posameznega habitatnega tipa, ki je naveden. Kot osnova prisotnih habitatnih tipov je
bil uporabljen popis HT na Ljubljanskem barju 1999-2003 (CKFF, shp). Ne glede na to,
ali je površina posameznih krp HT v tem času že bila delno ali v celoti
uničena/degradirana/pozidana ali zaraščena oz. spremenjena v obdelovalno površino,
smo uporabili ta vir kot podlago, saj je bil uporabljen tudi kot podlaga conacije za pSCI
Ljubljansko barje in velja za izhodiščno stanje. Zavedamo se, da vse površine
določenega HT ne bodo uničene na posameznem EUP-ju hkrati, zato je potrebno
uničene HT oz. izgubljene površine nadomeščati sproti v razmerju previdenih uničenih
površin za posamezni poseg.
Tabela 81: EUP-ji za katere se nadomeščajo habitatni tipi in površine, ki jih je potrebno nadomestiti.
EUP
HT, ki se ga nadomešča zaradi izgub
Površina (v m2)
Že35
38.22
1.300
Že40
38.22
1.600
Šk22
38.22
4.000
Šk23
38.22
10.500
Šk27
38.22
7.500
Šk60
38.22
3.500
La04
38.22
1.200

Razmerje nadomeščanja naj bo vsaj 1:1. Območja nadomestnih habitatov v tej fazi ni
mogoče določiti in naj se določijo v dogovoru z ZRSVN-jem. Vzpostavitev nadomestnih
habitatov je možna le na območjih, ki so v izhodiščnem stanju (popis HT 1999 in 2003)
bili ocenjeni z naravovarstveno vrednostjo 0, 1 ali 2 in v sedanjem stanju ustrezajo tem
merilom. Nadomešča se jih lahko prav tako le na območjih, kjer niso prisotni habitati,
ki so pomembni za ohranjanje drugih kvalifikacijskih vrst (in niso hkrati tudi
kvalifikacijski habitatni tipi oziroma habitati, ki se ohranjajo v skladu z nacionalno
zakonodajo) (npr. grmišča, mejice, trstičja ipd.). Priporočamo, da se najprej izkoristi
način prenosa travne ruše iz predvidenih površin za pozidavo na površine nadomestnih
habitatov, v kolikor je ruša še v ugodnem stanju (niso v fazi zaraščanja, pri kateri ni
več možna povrnitev v primarni HT, niso intenzivirana ipd.). V kolikor niso več v
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ugodnem stanju, je površine nadomestnih habitatov potrebno zatraviti in upoštevati
postopek, kot je opisan v Okoljskem poročilu in Dodatku za Obvoznico Škofljica (CKFF,
2008). Prav tako se lahko ustrezna travna ruša prenese iz drugih območij na Barju
znotraj ali izven Občine, ki bodo predvidena za pozidavo oz. uničenje.
Časovni okvir izvedbe nadomestnih habitatov naj bo med načrtovanjem posameznega
posega in pred njegovo izvedbo. Nosilec izvedbe sta investitor in Občina.
Predvidevamo, da je ukrep ustrezen bo ob ustreznem naravovarstvenem nadzoru
uspešen. Nadzor naj izvaja naravovasrtveni nadzornik.

3.12.6.
Spremljanje stanja okolja
V času gradnje in med obratovanjem naj izvaja reden nadzor upoštevanja predlaganih
omilitvenih ukrepov predstavnik organizacije, pristojne za ohranjanje narave oziroma
naravovarstveni nadzornik.

3.12.7.
Skladnost plana
Ugotavljamo, da je pripravljavec plana pri oblikovanju sprememb namenske rabe delno
sledil ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti. Prav tako je delno upošteval smernice
ZRSVN in ZGS, OPN je potrebno dopolniti glede na Podpoglavje 4 in 5 segmenta
narava. Posamezne člene v Odloku je med seboj potrebno uskladiti. Na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti je posege potrebno zmanjšati oz. prilagoditi glede na
omilitvene ukrepe.

4.

Povzetek ugotovitev okoljskega poročila

Presojanje Občinskega prostorskega načrta občine Škofljica vključuje presojo
dejavnosti, njihovega obsega ter prostorskega položaja dejavnosti, kot ga določa OPN.
Presoja je izvedena glede na dopolnjen osnutek, ki so ga leta 2012 izdelali v podjetju
Struktura d.o.o. Presojanje programskih prvin je izvedeno s pomočjo kazalnikov, kot to
določa Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje izvedbe
planov na okolje (Ur. list RS, št. 73/05).
Opis plana
Občina Škofljica pripravlja občinski prostorski načrt. Priprava OPN Škofljica je
upoštevala naslednje cilje, načela in usmeritve na področju prostorskega razvoja in
načrtovanja:
- zagotoviti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem razvojnih in
varstvenih ciljev,
- prostorsko usklajenost in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti,
- varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, naravnih značilnosti,
posebnosti in izjemnosti,
- doseči trajnostni razvoj z učinkovito, gospodarno in smotrno rabo naravnih virov,
- ohranjanje in krepitev identitete prostora,
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-

ohranjanje kulturne dediščine,
spodbujanje razvoja gospodarskih dejavnosti,
izenačitev pogojev infrastrukturne opremljenosti zemljišč,
omogočiti razvoj centralnih dejavnosti,
ohranjanje kakovostnih bivalnih razmer,
zagotavljanje zdravja prebivalstva,
zagotavljanje obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog OPN Škofljica predstavlja dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine
Škofljica. OPN obsega veliko število posameznih posegov oz. sprememb namembnosti
določenih območij.
Z OPN Škofljica so na novo načrtovane naslednje rabe:
- območja stanovanj,
- območja centralnih dejavnosti,
- območja proizvodnih dejavnosti,
- posebna območja,
- območja zelenih površin,
- območja prometnih površin,
- območja okoljske infrastrukture,
- območja energetske infrastrukture,
- površine razpršene poselitve,
- območja gozdnih zemljišč,
- območja kmetijskih zemljišč.
Namen okoljskega poročila
Okoljsko poročilo je v 3. členu Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje izvedbe planov na okolje opredeljeno kot dokument, v katerem se
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje
narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki
upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.
Namen okoljskega poročila je torej ugotoviti (negativne) vplive, ki jih realizacija plana
(OPN) pomeni za okolje oz. njegove posamezne sestavine, ter človeka. Okolje je v tem
primeru obravnavano kot sistem vrednosti in potencialov za rabo. V njem so
opredeljeni, opisani in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje,
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine, ki upoštevajo
okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V okoljskem poročilu
so obravnavani vplivi na naslednje sestavine oz. segmente okolja: zrak in podnebne
spremembe, tla in kmetijska zemljišča, vode, hrup, elektromagnetno sevanje, odpadki,
gozd, narava (rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi; varovana (Natura 2000 in
zavarovana) območja narave; naravne vrednote in ekološko pomembna območja),
bivalno okolje in zdravje ljudi, krajina in vidna kakovost okolja, kulturna dediščina,
svetlobno onesnaženje. Ocena vplivov na okolje je narejena na podlagi razpoložljivih
podatkov o stanju okolja v občini Škofljica, morebitnih posameznih strokovnih študij ter
značilnosti obravnavanih posegov. Za posamezne sestavine okolja so navedeni ukrepi
za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo posledic kakršnihkoli znatnih
škodljivih vplivov izvajanja plana na okolje (omilitveni ukrepi in priporočila). Posebej so
izpostavljeni tisti omilitveni ukrepi, brez katerih izvedba plana ne bi bila sprejemljiva
zaradi njihovih bistvenih vplivov na posamezno sestavino okolja. Za posamezno
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sestavino okolja je na podlagi trenutnega stanja okolja ter predvidenih novih posegov
in njihovih vplivov predlagan tudi način in obseg monitoringa, ki ga bo morala občina
oz. posamezen investitor spremljati v času izvajanja predvidenega plana.
V poročilu so obravnavani vsi posegi oz. ureditve, ki bi lahko pomembno vplivali na
okolje. Lestvica vrednotenja vplivov predvidenih posegov pri posameznih sestavinah
okolja je odvisna od tega, kakšen vpliv bi lahko predvideni posegi imeli na posamezni
element okolja. V primeru opisne ocene A ali B so novi posegi sprejemljivi brez
omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C pa je za sprejemljivost posegov potrebno izvesti
omilitvene ukrepe. Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe enega ali več posegov na
posamezno sestavino okolja, ki ga tudi z izvedbo omilitvenih ukrepov ni možno
zmanjšati v tolikšni meri, da bi postala izvedba posegov sprejemljiva.
V okoljskem poročilu niso podrobneje vrednoteni vplivi, ki jih je smiselno ovrednotiti na
projektni ravni v okviru priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Umestitev
vsebin oz. ureditev, ki so predmet državnih prostorskih aktov, ni predmet presoje
pričujočega okoljskega poročila.

Zrak
V strateškem delu OPN je med prioritetnimi razvojnimi cilji navedeno izboljšanje
okoljskih razmer – zraka in izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z
načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije.
Neposreden vpliv izvedbe plana na zrak pomeni vpliv samih posegov in dejavnosti na
kakovost zraka in podnebne spremembe. Neposredne vpliv na kakovost zraka ima
predvsem promet. Neposreden vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven – ocena
B.
Daljinski vpliv pomeni posredne obremenitve zraka v okolici območja plana zaradi
izvedbe plana (npr. povečan promet zaradi razvoja novega centra na Glinku, z
dograditvijo plinovodnega omrežja na območju občine se zmanjšajo energetske
potrebe in emisije iz drugih energetskih objektov, itd.). Daljinski vpliv izvedbe plana na
kakovost zraka in podnebne spremembe ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov (predvidenih in obstoječih) na kakovost zraka in emitirane
količine toplogrednih plinov v občini. Kumulativni vplivi so možni zaradi širitev naselij s
stanovanji in centralnih dejavnostmi ob upoštevanju vpliva obstoječe poselitvijo.
Kumulativen vpliv izvedbe plana na kakovost zraka in podnebne spremembe
ocenjujemo kot nebistven - ocena B.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na količine izpuščenih emisij v
ozračje. Predvidene nove dejavnosti v okviru plana ne predstavljajo trajnih virov
emisij, ki bi bistveno vplivale na kakovost zraka in podnebne spremembe. Trajen vpliv
ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Skupna ocena: Vpliv plana na kakovost zraka, ki bo neposreden, daljinski in trajen, ter
kumulativen z obstoječimi dejavnostmi ocenjujemo kot nebistven - ocena B.
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Relief, geološka podlaga in tla ter kmetijstvo
V strateškem delu OPN je med prioritetnimi razvojnimi cilji naveden trajnosten in
sonaraven razvoj kmetijstva, vključno z izboljšanjem lastnosti kmetijskih zemljišč za
pridelavo in obdelavo in varovanje naravnih virov. Iz usmeritev za razvoj kmetijskih
zemljišč izhaja, da se na območjih z omejenimi dejavniki (dolenjsko gričevje, območje
posavskih gub) pretežno ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Razvoju vitalnih kmetij
s tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali
preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo izven naselja. Preprečuje se nadaljnje
zaraščanje travniško njivskih površin in ohranja se tipične prvine tradicionalne
kmetijske kulturne krajine. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo omejki, gozdni
otoki, vodna telesa. Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko
kmetovanje, integrirana pridelava). Z vidika trajnostno naravnanega prostorskega
razvoja je namen prostorskega načrta, da v občini poleg razvojnih možnosti za
materialni, kulturni in socialni razvoj zagotavlja predvsem varstvo kmetijskih zemljišč in
tal pred onesnaženjem ter smotrno rabo naravnih virov.
Na podlagi vsega navedenega ocenjujemo, do bo vpliv strateškega dela plana na tla in
kmetijska zemljišča pozitiven – ocena A.
Trajen vpliv - Na območjih kamnolomov oz. dnevnih kopov bodo reliefne značilnosti
spremenjene do tolikšne mere, da jih ne bo možno vrniti v prvotno stanje. Kljub temu
ocenjujemo, da po izvedeni sanaciji območja ne bodo trajno degradirana. Ostali
obstoječi in predvideni posegi predvidoma ne bodo imeli trajnih vplivov na reliefno
strukturo, zato ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana nebistven –ocena B.
Prav tako neposreden in trajen vpliv izvedbe plana bo izražen s površino izgubljenih
najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, kot so predeljene v veljavnih prostorskih aktih.
Zaradi izvedbe plana se predvideva, da bodo posamezni posegi, ki segajo na najboljša
in druga kmetijska zemljišča, imeli za posledico trajno izgubo teh kmetijskih zemljišč.
Zato ocenjujemo, da bo trajni vpliv izvedbe plana na kmetijska zemljišča nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov in ob upoštevanju ostalih zakonskih in drugih
predpisov – ocena C.
Prev tako imajo neposreden in trajen vpliv na reliefne spremembe dejavnosti na
območjih plazov in erozijskih žarišč. Oba vpliva ob upoštevanju zakonskih določil in
usmeritev iz akta ocenjujemo za nebistvena – ocena B.
Daljinski vpliv lahko vrednotimo v primeru plazovitosti in pojavljanja erozijskih žarišč,
saj bo v tem primeru vpliv izvedbe plana izražen tudi zunaj območij posegov. Z izvedbo
predvidenih posegov bi lahko prišlo do pojava plazenja in novih erozijskih žarišč,
vendar OPN vsebuje tudi ustrezne ukrepe za njihovo preprečevanje. Daljinski vpliv
ocenjujemo kot nebistven – B.
Skupna ocena: Vpliv plana na reliefne značilnosti, kmetijske površine ter plazovita in
erozijska območja, ki je neposreden, trajen, daljinski v primeru plazovitosti in
pojavljanja erozijskih žarišč, ocenjujemo kot nebistven (ocena B). V primeru vpliva na
površine kmetijskih zemljišča pa ocenjujemo da bo vpliv nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov (ocena C).
Vode
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Površinske vode
S predvidenimi širitvami naselij in razvoju gospodarskih dejavnosti na še neizkoriščenih
površinah v obrtnih conah se bodo povečale potrebe po vodi, posledično pa tudi
količina odpadnih voda, ki pa se bodo po izgradnji ČN bolj ali manj očiščene vračale v
okolje. Ocenjujemo, da se bo po izvedbi plana (izgradnji novih ČN) delež prebivalcev
priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda bistveno
povečal. Posledično bo potrebno modernizirati in dograditi kanalizacijski sistem.
Neposredni in trajni vpliv na površinske vode bo predvidoma nebistven – ocena B.
Daljinski vpliv na površinske vode izven območja OPN ni pričakovan.
Ocenjujemo tudi kumulativni vpliv na kakovost površinskih vod, saj le te že onesnažene
pridejo na območje obravnave. Ocenjujemo, da bo kumulativni vpliv nebistven–
ocena B.
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na površinske vode, ki bo neposreden, kumulativen
in trajen ocenjujemo kot nebistven – ocena B.
Podzemna voda in vodni viri
Z vidika kumulatvinih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov na kakovost podzemne vode in vodnih virov. Kumulatvini vpliv
predstavljajo dodatne padavinske, komunlne, in tehnološke odpadne vode iz
predvidenih stanovanjskih, gospodarskih prometnih in drugih površin skupaj z
obstoječo poselitvijo in dejavnostmi oz. odpadnimi vodami z obstoječih območij. Še
posebno so kumulatvni vplivi pomembni navodovarstvenih območjih. Kumulativen vpliv
izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih virov ovenjujemo kot nebistven
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Na vodovarstvenih območjih so sicer načrtovane še nekateri posegi, vendar gre v teh
primerih za usklajevanja plana z dejanskim stanjem v naravi, popravke plana ali
renaturacije, ki na poslabšanje stanja vodnih virov ne bodo vplivali.
Neposreden vpliv izvedbe plana na kakovost vode in vodne vire ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju zakonskih določil in omilitvenih ukrepov, saj večina
dejavnosti, tako novih kot obstoječih, posega na območja 3. varstvenega režima, kjer
veljajo zgolj sanitarni ukrepi. Ocenjujemo, da bodo neposredni in trajni vplivi na VVO
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov - ocena C.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na kakovost podzemne vode.
Predvidene nove dejavnsoti v okviru plana ne predstavljajo trajnih virov emisij, ki bi
bistveno vplivale na kakovost podzemne vode in vodnih vorov, vendar le ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih virov, ki so
neposredni, trajni in kumulativni je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov – C.
Poplavna in erozijska območja
Z izvedbo plana so predvidene širitve urbanih površin na poplavna območja, s čemer bi
bila ta območja izpostavljena poplavam, hkrati pa bi se zmanjšale razlivne površine
voda in bi se posledično povečala ogroženost drugih območij. Posegi na območjih
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velike poplavne nevarnosti niso predvideni. Pri posegih na srednjo, manjšo in preostalo
poplavno ogroženost je mogoča gradnja in izvajanje posegov v skladu z Uredbo o

pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, št.
89/2008). Pričakovati je tako neposredne vplive v občini kot tudi daljinske vplive na
območja barja v drugih občinah.

Občina je Hidrološko hidravlično študijo na območju občine Škofljica, Inženiring za
vode d.d. pridobila leta 2011. Sestavni del študija so karte poplavne in z njimi
povezane erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti.
Z izvedbo plana so predvidene širitve urbanih površin na poplavna območja, s čemer bi
bila ta območja izpostavljena poplavam, hkrati pa bi se zmanjšale razlivne površine
voda in bi se posledično povečala ogroženost drugih območij. Pričakovati je tako
neposredne vplive v občini kot tudi daljinske vplive na območja barja v drugih občinah.
Se pa lahko poveča čas trajanja poplav, zato ocenjujemo neposreden in daljinski vpliv
kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov – C. Prostorske ureditve načrtovane s
planom so trajne narave, zato bodo tudi morebitni vplivi na vode in poplavna območja
trajni in ob omilitvenih ukrepih nebistveni – C.
Za preprečevanje vseh vrst vplivov plana na poplavna območja so enako pomembni vsi
predvideni omilitveni ukrepi, zato smo neposredne, daljinske, kumulativne in trajne
vplive ocenili kot nebistvene ob izvedbi omilitvenih ukrepov - C.
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na poplavne vode, ki so neposredni, daljinski,
kumulatvini in trajni je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – C.
Obremenitev s hrupom
Z izvedbo plana se bo obremenjenost s hrupom mestoma povečala mestoma pa
zmanjšala. Z ustrezno prostorsko razmestitvijo in izvedbo ustreznih protihrupnih
ukrepov na kritičnih območjih mejne vrednosti obremenjenosti s hrupom ne bodo
presežene. Ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na hrup nebistven – B.
Neposredni in trajen vpliv izvedbe plana na hrup ocenjujemo kot bistven ob
neupoštevanju zakonskih določil in usmeritev iz akta – ocena B. Dolžina odsekov
državnih cest skozi naselja se ne bo bistveno spremenila, PDLP na obeh števnih mestih
se bo sicer predvidoma nekoliko povečalo, vendar ne bistveno, enako velja za število
železniškega potniškega prometa. Obremenitev stanovanjskih objektov oz. varovanih
prostorov glede na hrupne dejavnosti v prostoru, ki se nahajajo v neposredni bližini teh
objektov prav tako ocenjujemo kot nebistveno ob izvedbi omilitvenih ukrepov – C. (V
primeru neizvedbe teh ukrepov na konfliktnih območjih ocenjujemo, da je vpliv bistven
– D. )
Daljinski vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven – B, saj do posredne
obremenitve s povečanjem števila železniškega prometa predvidoma ne bo prišlo oz.
bo obremenitev s hrupom nebistvena.
Skupna ocena: Vpliv, ki bo, neposreden, trajen ter daljinski je ocenjen kot nebistven B, razen na konfliktnih območjih stika območij IV. in II. stopnje varstva pred hrupom,
kjer je ocena C – vpliv bo nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov oz. D, če omilitveni
ukrepi ne bodo izvedeni.
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Elektromagnetno sevanje
Ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana z vidika elektromagnetnega sevanja
nebistven – B.
Vpliv posegov na elektromagnetno sevanje z vidika obstoječih, novih in rekonstruiranih
virov sevanja in konfliktnosti rabe v območju varstvenih pasov daljnovodov smo
opredelili kot neposreden vpliv izvedbe plana. S posameznimi posegi so predvidene
ureditve znotraj varovalnih koridorjev daljnovodov, vendar pa se je negativnim vplivom
elektromagnetnega sevanja možno izogniti z ustrezno umestitvijo dejavnosti in
objektov v prostor oz. predvideti podzemno izvedbo daljnovoda. Prav tako se znotraj
varovalnih koridorjev nahajajo že obstoječa stavbna zemljišča z obstoječimi objekti. Na
teh območjih novogradnje in širitve stanovanjskih objektov niso dovoljene razen s
soglasjem upravljavca omrežja in izvedenimi meritvami. Neposreden vpliv
elektromagnetnega sevanja na ljudi bo nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov –
ocena C.
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv na elektromagnetno sevanje. Ker bo
sevanje v prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja sevalnih elementov, se
vrednoti trajen vpliv na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno neposrednega vpliva,
je vpliv elektromagnetnega sevanja ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov – ocena C.
Skupna ocena: Vpliv, ki bo neposreden in trajen, je ocenjen kot nebistven ob izvedbi
omilitvenih ukrepov – C.
Kulturna dediščina
Na celotnem območju občine se ohranjajo kulturne kakovosti prostora, zato
ocenjujemo, da je vpliv strateškega dela plana na kulturno dediščino pozitiven – A.
Neposreden vpliv izvedbe plana pomeni posege na območja kulturne dediščine in
posledično negativne vplive na kulturno dediščino. Z izvedbo plana se mestoma posega
na območja kulturne dediščine, vendar je moč negativne vplive z ustreznimi ukrepi
omiliti. Neposredni vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Daljinski vpliv izvedbe plana pomeni posege na okolico oz. vplivna območja območij
in objektov kulturne dediščine, ki lahko imajo negativen vpliv na kulturno dediščino
(razvrednotenje okolice, zastiranje pogledov, itd.). Daljinski vpliv izvedbe plana na
kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov –
ocena C.
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive
posameznih posegov na območja in objekte kulturne dediščine ter njihove okolice.
Kumulativni vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Začasen vpliv izvedbe plana je pretežno omejen na obdobje izvajanja gradbenih del,
zaradi česar lahko pride do začasne krnitve integritete kulturne dediščine. Začasen
vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – ocena C.
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Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na celovitost
območja in objektov kulturne dediščine. Trajen vpliv izvedbe plana na kulturno
dediščino ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Kulturna krajina
Strateški del navaja, naj se ohranjajo sklenjene gozdne površine, varovalni gozdovi ter
gozdovi s poudarjeno ekološko, socialno in /ali proizvodno funkcijo, ohranjajo,
vzpostavljajo in oblikujejo naj se gozdni robovi ter skupine drevja, posamezna drevesa,
obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj gozda, ohranjajo naj se
kvalitetne zelene cezure med naselbinskimi sklopi. Prav tako je potrebno ohranjati
travniške otoke, vendar pa jih je tako kot gozdni rob potrebno negovati in oblikovati.
Doline vodotokov naj se ohranjajo v obstoječem stanju, varovanje je usmerjeno k
ohranjanju območij razlivnih območij v obdobjih visokih voda in kvalitete vode, voda pa
se lahko uporablja na sonaraven način in skladno z zgodovinsko tradicionalno rabo.
Sanirati je potrebno degradirana območja površinskih kopov in nasutij, ohranja naj se
tipična mozaična pokrajina, predvsem v nižinskem delu občine na območju Barja.
Skladno z navedenim ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na krajino
pozitiven – A.
Neposreden vpliv izvedbe plana pomeni posege z neposrednimi vplivi na krajino in
vidno kakovost okolja. Z izvedbo plana se bo kakovost krajine mestoma izboljšala
(sanacija razpršene gradnje) mestoma pa se bo stanje poslabšalo. Neposredni vpliv
izvedbe plana na krajino in vidno kakovost okolja ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju določil iz akta - ocena B.
Kot daljinski vpliv izvedbe plana bi lahko izpostavili predvsem vpliv na krajino in
vidno kakovost okolja, tako z vidika kvalitetnih pogledov na prostorske dominante, kot
z vidika vidne izpostavljenosti posameznih posegov. Daljinski vpliv ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju določil iz akta – ocena B.
Začasen vpliv izvedbe plana je pretežno omejen na obdobje izvajanja gradbenih del,
zaradi česar lahko pride do začasnih negativnih vplivov. Po končani gradnji se ne
pričakuje večje spremembe krajinske slike. Začasen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot
nebistven ob upoštevanju določil iz akta – ocena B.
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na krajino in vidno
kakovost okolja. Trajen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju
določil iz akta – ocena B.
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na kulturno krajino bo neposreden, daljinski,
začasen in trajen, ter nebistven – ocena B.
Gozdarstvo
V strateškem delu OPN je opredeljeno da se ohranjajo sklenjeni kompleksi gozdov na
območju varovanih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Njihova lesno proizvodna
funkcija je omejena, posebej poudarjena je njihova ekološka funkcija pri izboljšanju
kakovosti zraka. Pred posegi naj se varujejo posamezni kompleksi in gozdne zaplate na
območju barja, ki imajo poudarjeno hidrološko in biotopsko funkcijo. Večji in
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pomembnejši strnjeni sestoji gozda so na želimeljskem prelomu (Kopijski gozd), ob
avtocesti in na vzpetinah od SV do JV dela občine. V občini se varuje eno izločeno
območje varovalnega gozda.
Usmeritve iz strateškega dela OPN so v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji.
Ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na gozd pozitiven - A.
Neposredni vpliv bo prisoten na območjih, kjer so predvidene nove dejavnosti na
obstoječih gozdnih površinah, saj gre v večini primerov za posek dreves oz. odstranitev
dreves na tem območju, kar je tudi trajen vpliv. Vpliv plana na gozd je ocenjen kot
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C.
Začasen vpliv je pretežno omejen na fazo gradnje, ki bo predvidoma prisoten le v ožji
okolici območja posegov, kjer lahko pride do začasnega poškodovanja gozdne
vegetacije. Začasen vpliv je ocenjen kot nebistven – ocena C.
Ostali vplivi (kumulativni, sinergijski…) niso pričakovani in niso vrednoteni.
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na gozdove bo neposreden in začasen, ter
nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
Bivalno okolje in zdravje ljudi
V strateškem delu OPN je poudarjena vzpostavitev ugodnih pogojev za bivanje,
izboljšanje opremljenosti večjih naselij v občini s centralnimi dejavnostmi, ohranjanje in
razvoj proizvodnih zmogljivosti. Za privabljanje novih vlaganj v gospodarski sektor ter
ohranjanje in razvijanje človeških virov je potrebno povečati privlačnost občine z
izboljšanjem bivalnih razmer s posodobitvijo družbene in komunalne infrastrukture,
sanacijo degradiranih zemljišč ter zagotavljanjem učinkovite prometne in
komunikacijske povezanosti.
Vpliv strateškega dela plana je skladen s cilji in ocenjujemo, da bo vpliv na bivalno
okolje in zdravje ljudi pozitiven – A.
Neposreden vpliv plana je pričakovati na izboljšanje bivalnih pogojev in večji
privlačnosti naselij za bivanje. Predvidoma se bo povečala prometna varnost, na
razpolago bodo nove površine za stanovanja in centralne dejavnosti, prepreči se
nadaljnja razpršena gradnja in sanira obstoječa, posodablja in dograjuje se družbena in
gospodarska javna infrastruktura. Neposredni vpliv plana na bivalno okolje je zato
ocenjen kot pozitiven – ocena A.
Pri daljinskem vplivu vrednotimo posredne vplive izvedbe plana na bivalno kakovost in
zdravje ljudi. Z razvojem centralnih dejavnosti in gospodarskih con, ki bodo omogočale
boljšo oskrbo s centralnimi dejavnostmi, ter območij za rekreacijo se bo izboljšala
kakovost in privlačnost bivalnega okolja. Daljinski vpliv na bivalno kolje je ocenjen kot
pozitiven – ocena A.
Kumulativni vplivi predstavljajo skupen vpliv posameznih posegov na kakovost
bivalnega okolja in zdravje ljudi. Pri tem je potrebno upoštevati tudi obstoječe stanje,
saj se vsi navedeni vplivi med seboj prepletajo in skupaj vplivajo na kakovost bivalnega
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okolja in zdravje ljudi. Kumulativni vpliv na bivalno kolje je ocenjen kot pozitiven –
ocena A.
Dolgoročen oz. trajen vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven –
ocena A.
Za segment zdravje ljudi povzemamo ocene iz segmentov zrak, vode, hrup in
elektromagnetno sevanje.
Svetlobno onesnaženje
V strateškem delu OPN je zapisano, da se javna razsvetljava ob prometnicah in drugih
javnih površinah v naseljih dograjuje zaradi prometne in splošne varnosti prioritetno na
območjih gostejše poseljenosti in pomembnejših prometnicah. Na ta način se bo sicer
povečalo število virov osvetlitve vendar pa se zaradi uporabe sodobnejše tehnologije in
prenove obstoječih svetilk predvideva, da ne bo prišlo do povečane rabe električne
energije in svetlobnega onesnaževanja. Skupaj s predvideno postopno prenovo
obstoječega omrežja javne razsvetljave se na ta način zagotavlja zmanjševanje
svetlobnega onesnaženja, kot tudi porabo energije za potrebe javne razsvetljave.
Ocenjujemo da bo vpliv strateškega dela nebistven – ocena B.
S povečanjem površin območij poselitve in opremljanjem naselij z javno razsvetljavo bo
neposredni in trajni vpliv izvedbe plana imel posledice na okolje vendar bo s hkratno
izvedbo omilitvenih ukrepov nebistven – C.
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na okolje in zdravje ljudi, ki so neposredni in trajni
je – vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – C.
Obremenjevanje z odpadki
V strateškem delu OPN se razvoj poselitve in prednostna območja za razvoj dejavnosti
pri katerih bodo nastajali odpadki,usmerjajo v središčna naselja občine. Dolgoročno ne
načrtuje bistvenega povečanja obsega stavbnih zemljišč. Strateški del plana vključuje
načrtovanje razvoja področja ravnanja z odpadki s cilji znižanja količin vseh vrst
odpadkov na izvoru nastajanja. Poudarek je dan na razvoju sistema zbiranja odpadkov
s približanjem zbirnih mest odpadkov, ekoloških otokov in zbirnih centrov uporabnikom
ter pogostosti rednega odvoza komunalnih odpadkov in akcijam zbiranja kosovnih ter
nevarnih odpadkov. Vse z namenom z namenom znižanja količin odpadkov za končno
odložitev. Zato ocenjujemo, da so strateški cilji plana skladni s cilji za segment
ravnanja z odpadki, vpliv je nebistven – B.
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv na okolje in zdravje ljudi. Ker bodo vplivi v
prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja dejavnosti oz. objektov nastalih z
uresničitvijo plana, se vrednoti trajen vpliv na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno
neposrednega vpliva, je vpliv odpadkov ocenjen kot nebistven ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – ocena C.
Narava
Zaradi izvedbe OPN Škofljica bo prihajalo do:
- neposrednih vplivov (fizični posegi),
- daljinskih (zaradi hrupa, osvetljevanja, obremenjevanje okolja),
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- začasnih vplivov (zaradi izvedbe ureditev med gradnjo objektov bo del vplivov le
začasno prisoten),
- trajnih vplivov na varovana območja (trajna umeščenost objektov, ki so vir neugodnih
vplivov, v prostor),
- sinergijskih in kumulativnih.
Ocenjujemo, da bo imela izvedba plana pozitiven vpliv na naslednje naravne vrednote:
NV Rogatec nad Želimljami – bukev, NV Močile - močvirna dolina, NV Klen pri Orlah nahajališče fosilov in premoga, NV Grmez, NV Podreber – izvir, NV Sevnik, NV Babna
Gorica – šota, NV Brinovec – ponikalnica, NV Šahovica, in NV Črtova jama. Izvedba
plana bo imela nebistven vpliv na naravno vrednoto NV Pleše pri Škofljici - rudnik
barita. Ocenjujemo da bo imela izvedba plana na segment naravo nebistven vpliv ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C.
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5.

Sklep

OPN Škofljica je ocenjen kot dokument, ki v ustrezni meri sledi okoljevarstvenim
zahtevam in spoštuje okoljevarstvene cilje. Nekatere ugotovitve Okoljskega poročila so
bile vključene v OPN že v postopku same priprave okoljskega poročila, na način, da se
je dejavnosti ali posege, za katere se je ugotovilo, da so vplivi, ki jih povzročajo na
posamezno okoljsko sestavino bistveni ali uničujoči in kjer omilitveni ukrepi ne bi bili
možni ali izvedljivi, izloči iz plana. V plan niso bili vključeni posegi, ki niso bili
konkretizirani v obliki vlog. Zanje se je tudi skozi proces izdelave okoljskega poročila
ugotovilo, da imajo na prostor potencialne negativne vplive (čeprav ne nujno
uničujočih).
OPN Škofljica je dokument, iz katerega izhajajo ustrezne usmeritve za
preprečevanje vplivov izvajanja plana na okolje in zdravje ljudi . Vendar je
pri podrobnejšem načrtovanju dejavnosti ali posegov ter njihovi izvedbi
treba upoštevati spoznanja, ugotovitve okoljskega poročila ter dosledno
upoštevati omilitvene ukrepe, kot jih navajata okoljsko poročilo in plan.
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