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Okoljska presoja vpliva SPRO Ig po posameznih sestavinah
okolja

Okoljski cilji plana
Osnovno izhodišče za okoljsko presojo SPRO Ig je preverjanje upoštevanja okoljskih ciljev,
kakor so določeni v mednarodnih pogodbah, 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.
Izmed zgoraj naštetih okoljskih ciljev so izbrani tisti, ki se nanašajo na plan in ustrezajo
značilnostim okolja na območju plana.
Osnovni cilj varstva je v največji meri varovati naravno prvobitnost, bivanjsko okolje s kulturno
dediščino in naravne vire.
Načelo preventive, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (7. člen Zakon o varstvu okolja, Ur.list
RS, št. 39/2006, 13.4.2006), pravi, da mora biti vsak poseg v prostor »... načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.« V strokovni javnosti znano in
uveljavljeno načelo ALARA (angleška kratica za As Low As Reasonably Achievable) je zgolj
drugače izraţena etična norma, da “..ne sme biti znana nobena alternativa, ki bi naredila manj
škode…” in zato prenaša uveljavljanje varstvenih ciljev na področje iskanja in presojanja
razvojnih alternativ. To načelo je vključeno tudi v Zakon o ohranjanju narave (96. člen ZONUPB2, Ur.list RS, št. 96/2004): »V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin
in urejanja prostora mora pristojni drţavni ali lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob pribliţno
enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega moţnega poseganja v naravo in v primeru obstoja
alternativnih tehničnih moţnosti za izvedbo posega ne okrni narave.«
Pri vključevanju varstvenih zahtev v prostorsko načrtovalske postopke se je treba zavedati, da ne
obstaja ena sama formula, ki bi določala obseg ali prioritete varstva. Različni varovalni cilji pri
posameznih oblikah varstva niso enaki, čeprav so usmerjeni v isto okolje. To pomeni, da stanja
okolja, ki ga cilji posameznih varovalnih zahtev opredeljujejo, niso enaka. Toda hkrati to tudi
pomeni, da si cilji posameznih varovalnih zahtev lahko nasprotujejo. To kar je danes, na primer,
kvaliteta bivalnega okolja, lahko pomeni v dolgoročni perspektivi razvrednotenje druge
kakovosti okolja, na primer vira za neko dejavnost. Hkrati je lahko nekaj, kar je pomembno
dolgoročno varovati kot vir, na primer kmetijsko zemljišče, s stališča varstva narave manj
ugodno ali celo nesprejemljivo. Posamezne varstvene zahteve se različno prelijejo v druţbene
prioritete in končni sporazum o varstvu je lahko doseţen na način, da daje posamezni obliki
varstva večjo teţo in pomen. Zato mora presoja izhajati iz vseh ključnih varovalnih ciljev na
čimbolj transparenten način.

Temeljni varovalni cilji so:
-

ohranjanje narave oz. njene prvobitnosti
Pri uresničevanju cilja si je potrebno odgovoriti, kaj je pomembno za naravo samo in je zato
nujno varovati. Merila vrednotenja so naravna ohranjenost, nemoteno delovanje ekosistema.
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-

-

ohranjanje naravne rodnosti oz. proizvodnih virov.
Cilj je usmerjen v zagotavljanje potreb prihodnjih generacij. Merila vrednotenja so trajna
rodnost, produktivnost, dolgoročna kakovost.
ohranjanje in izboljšanje kakovosti človekovega bivalnega okolja.
Gre za varstvo skupnega, druţbenega interesa za ohranjanje kakovosti okolja, ki izhaja iz
potreb današnjega človeka. Merila vrednotenja so kakovosti okolja: neonesnaţenost, lepota,
nehrupnost, kulturnost, higiensko, zdravstveno stanje itd.

Cilji varstva okolja po ZVO-1:
- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije
- Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti
- Povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje
- Opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi
V naslednjih poglavjih so izbrani okoljski cilji, ki se nanašajo na plan in ustrezajo
značilnostim okolja na območju priprave plana. Okoljska presoja plana je narejena 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.

Merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja vplivov plana na okolje
Merila vrednotenja
Poleg varstvenih ciljev je v nadaljevanju prikazan nabor kazalcev stanja okolja, ki bodo v
okoljskem poročilu glede na varstvene cilje oz. skupine varstvenih ciljev smiselno uporabljeni
kot merila vrednotenja vplivov plana na okolje. Kazalci so razdeljeni v dva sklopa:
v prvem so našteti kazalci, predpisani v dokumentih in s pomočjo katerih naj bi
ugotavljali stanje okolja, z odstopanjem od kazalcev stanja okolja pa tudi vplive plana
na okolje,
v okoljskem poročilu bodo kot merilo vrednotenja vplivov na okolje uporabljeni tudi
modeli ranljivosti okolja (kazalci 2), pripravljeni znotraj Študije ranljivosti prostora
občine Ig (v nadaljevanju ŠRP Ig), s pomočjo katerih bo izdelana presoja vplivov
plana na okolje.
Za vrednotenje vplivov plana na okolje oz. posamezno okoljsko sestavino je v Uredbi o
okoljskem poročilu predpisano po naslednjih velikostnih razredih:
A – vpliva ni ali je pozitiven,
B – vpliv je nebistven,
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov,
D – vpliv je bistven,
E – vpliv je uničujoč,
X – ugotavljanje vpliva ni moţno.
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V primeru, da je vpliv plana ocenjen z A, B ali C, se šteje da izvedba plana za uresničevanje
okoljskih ciljev ni pomembna, če je vpliv plana ovrednoten z D ali E pa plan na uresničevanje
okoljskih ciljev pomembno in škodljivo vpliva.
V nadaljevanju je za vrednotenje vpliva na vsako okoljsko sestavino posebej opredeljeno, na
kakšen način je bil vpliv ovrednoten oz. kaj pomeni posamezen velikostni razred vpliva.

Metodologija ugotavljanja vplivov plana na okolje
Kazalci 1:
S to skupino kazalcev preverjamo predvsem tehnologijo izvajanja posameznih dejavnosti.
Preverjanje lokacije načrtovanih dejavnosti je vključeno v primerih, ko je mogoče kazalce stanja
okolja prostorsko opredeliti. S pomočjo kazalcev je najprej pripravljen opis stanja okolja oz.
posamezne okoljske sestavine, nato pa opisan vpliv izvedbe plana na zmanjšanje (ali povečanje)
kakovosti okoljske sestavine. Vpliv SPRO na okoljsko sestavino je ovrednoten po zgoraj naštetih
velikostnih razredih.
Kazalci 2:
Ta skupina kazalcev nam sluţi za presojo prostorske lokacije posameznih dejavnosti. Vpliv
dejavnosti na okoljsko sestavino je bil ocenjen po naslednjih korakih:
- Modeli ranljivosti okoljskih sestavin zaradi posameznih opravil, pripravljeni znotraj ŠRP
Ig so bili prekriti s karto namenske rabe prostora. Pri tem so bile upoštevane le tiste
kategorije namenske rabe, znotraj katerih se določeno opravilo, presojano v ŠRP Ig
pojavlja.
- Tabele, prikazane pri vsaki okoljski sestavini vsebujejo naslednje podatke:
- v prvem stolpcu so prikazane vrednostne ocene, s pomočjo katerih je bil ovrednoten
in opisan vpliv dejavnosti oz. opravil na posamezno okoljsko sestavino,
- v drugem stolpcu je prikazan deleţ površin znotraj celotne občine, ki je bil
ovrednoten s posamezno vrednostno oceno,
- v tretjem stolpcu je prikazan deleţ površin, ovrednoten s posamezno vrednostno
oceno na območjih, kjer so načrtovane tiste kategorije namenske rabe prostora, ki s
svojimi opravili lahko negativno vplivajo na okoljsko sestavino.
- V primeru, da je deleţ površin, ki je bil ovrednoten z oceno 5 (in 4) manjši znotraj
izbranih kategorij namenske rabe (3. stolpec) kot znotraj celotne občine (2. stolpec),
lahko lokacijo ocenimo kot ustrezno, vpliv dejavnosti na okolje pa znotraj velikostnih
razredov A in B.
- V primeru, da je deleţ površin, ki je bil ovrednoten z oceno 5 (in 4) večji znotraj izbranih
kategorij namenske rabe (3. stolpec) kot znotraj celotne občine (2. stolpec), obstaja
moţnost, da je v prostoru mogoče poiskati manj ranljivo lokacijo za načrtovane
dejavnosti. Ker pa je ŠRP zgolj eden od vidikov iskanja lokacij za umestitev posameznih
dejavnosti, ne moremo trditi, da je manj ranljiva lokacija tudi ustreznejša za posamezno
dejavnost. V teh primerih lahko ocenimo vpliv kot:
- C – sprejemljiv ob uporabi ustreznih omilitvenih ukrepov – tehnoloških izboljšav (v
primerih da je lokacija ustrezna iz drugih vidikov, ki jih je treba upoštevati pri
umeščanju dejavnosti v prostor),
- D oz. E – nesprejemljiv, ali
- X – vpliva ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkljivih informacij o tehnologiji
dejavnosti (npr. ali so moţni omilitveni ukrepi).
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-

Sledi prikaz karte ranljivosti, prekrite s posameznimi kategorijami namenske rabe
(posamezne površine so opisane v tabeli). Modelov ranljivosti za celotno območje občine
na tem mestu ne prikazujemo posebej, vsi so zbrani v elaboratu Študija ranljivosti
prostora občine Ig, kjer je razloţena tudi metodologija izdelave modelov.

Ranljivost posameznih okoljskih sestavin je bila v ŠRP Ig ovrednotena na petstopenjski lestvici,
pri čemer posamezna ocena pomeni4:
1

ni vpliva, vpliv je zanemarljiv

2

vpliv je majhen

3

vpliv je hud

4

vpliv je zelo hud

5

vpliv je nesprejemljiv

Študija ranljivosti prostora občine Ig je bila ena od strokovnih podlag za pripravo SPRO Ig. V
študiji ranljivosti odkrivamo lastnosti prostora, zaradi katerih bi lahko prišlo do negativnih
okoljskih vplivov, in so pomembne predvsem z vidika varstva javnega interesa na področju
varstva okolja. V Študiji ranljivosti prostora občine Ig so bili obravnavani vplivi na naravo,
vključno z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na bivanjsko okolje ter kulturno
dediščino, na naravne vire, vključno z vplivi na potenciale za razvoj kmetijstva, gozdarstva,
vodnega gospodarstva, rekreacije in turizma in drugih naravnih virov ter na potenciale za
regionalni in urbani razvoj. Študija ranljivosti prostora občine Ig je nastajala vzporedno s
pripravo SPRO, kar je omogočalo sprotno preverjanje in optimizacijo izbora lokacij ţe v samem
postopku priprave SPRO.
Modeli ranljivosti pripravljeni znotraj ŠRP Ig pomenijo zgolj enega od vidikov iskanja
ustreznosti lokacije za posamezno dejavnost. Model ranljivosti še ne pove kam umestiti
posamezno dejavnost, temveč pokaţe le območja, ki so z okoljskega vidika bolj občutljiva
oziroma na katerih bi načrtovano opravilo ali dejavnost povzročila največji negativni vpliv. V
primerih, ko je nemogoče doseči prostorsko optimizacijo – ko se posamezni lokaciji kljub njeni
okoljski občutljivosti ni mogoče izogniti, imamo na voljo še tehnološko optimizacijo dejavnosti
oz. opravil. V tem primeru poskušamo dejavnost v okoljsko občutljiv prostor umestiti z uporabo
ustreznih tehnoloških rešitev, ki bodo pripomogle k kar najmanjšemu dosegljivemu
razvrednotenju okoljske sestavine. V primeru, da tudi tehnološka optimizacija ne prinese
zmanjšanja negativnega vpliva na varovane sestavine okolja je treba razmišljati tudi o varianti
neizvedbe posega ali dejavnosti.

4

Predstavljena legenda oz. barvna lestvica je uporabljena pri vseh kartah ranljivosti, zato je kasneje ne ponavljamo.
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3.1

Varstvo okolja

3.1.1

Zrak in podnebje

3.1.1.1

Stanje okolja - podatki o stanju okolja in prikaz stanja s kazalci

Ljubljanska kotlina ima celinsko podnebje. Zanjo so značilni izrazito neugodni klimatski pogoji,
kar se odraţa predvsem v izraziti neprevetrenosti med dolgotrajnimi obdobji temperaturne
inverzije. Inverzijske razmere prevladujejo kar 60-70% vsega časa v letu (Kvaliteta zraka v
Ljubljani). Na nastanek jezer hladnega zraka najbolj vpliva reliefna oblikovanost. Nastajajo
običajno ponoči, ob mirnem in jasnem vremenu. Nastanek takega jezera povzroči stekanje zraka
ob pobočjih okoliških vzpetin, saj se ta hitreje ohlaja od okolice in je zato relativno teţji, kar
povzroči njegovo drsenje proti dnu reliefne depresije. Z ohlajanjem zraka raste tudi relativna
vlaţnost, ko je zrak z vlago 100% nasičen, se začne izločanje drobnih vodnih kapljic in pride do
pojava megle (Ogrin 2003). Tako ima Vrhnika pribliţno 100 meglenih dni v letu, Ljubljana 150,
medtem ko je v Lipah skoraj 200 meglenih dni v letu (Oroţen Adamič 1998).
Od drugih kotlin v Sloveniji se razlikuje tudi po izdatnejših padavinah. Morje, ki je oddaljeno le
55 km, zaradi reliefnih pregrad ne vpliva na temperature, medtem ko je padavin kar 1400 mm,
od tega največ v jesenskih mesecih. Juţno obrobje barja, Krim in Mokrec, pa prejmeta kar 2000
mm padavin letno (Oroţen Adamič 1998).
Tabela 3.1: Klimatološki podatki za leto 2004
Vir: Meteorološki letopis 2004
Merilno
mesto
Črna vas
Lj Beţigrad
Tomišelj
Ţelimlje

Letna količina
padavin (mm)
1749
1696
1721
1832

Statistika padavinskih dni – količina padavin (mm)
≥0
≥0.1
≥1
≥10
136
132
118
51
196
151
117
54
134
126
119
54
153
144
120
59

≥20
27
29
24
26

≥50
5
6
4
8

Edina padavinska postaja v občini Ig je v Tomišlju, kjer so v letu 2004 izmerili 1721 mm
padavin. Če količino padavin primerjamo s padavinskimi postajami v neposredni bliţini (Črna
vas, Ljubljana Beţigrad in Ţelimlje) ugotovimo, da so količine zelo podobne, nekoliko izstopa le
Ţelimlje s prek 1800 mm padavin in z največjim številom dni, v katerem je padlo prek 50 mm
padavin. Če te podatke primerjamo z dolgoletnim povprečjem (1961-1990) za merilno mesto
Ljubljana ugotovimo, da je povprečna letna količina padavin precej niţja, saj znaša le 1393 mm
(glej prvo tabelo na str. 23). Prav tako je količina padavin višja od desetletnega povprečja, ki za
Ljubljano znaša 1352 mm. Primerjava števila dni s padavinami ≥ 1 mm v letu 2004 z
dolgoletnim povprečjem ne kaţe bistvenega odstopanja: 117 dni v letu 2004 oz. 114,8 dni v
obdobju 1961-1990 ter 107,0 dni v obdobju 1990-2000.
Tabela 3.2: Mesečne vsote trajanja sončnega obsevanja (ure) v letu 2004 in odstotek glede na povprečje v obdobju
1981-1990
Vir: Meteorološki letopis 2004
Merilno
mesto
Lj Beţigrad
% 1981-1990

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

leto

61
98

103
110

143
107

107
67

233
114

206
94

280
102

267
107

166
97

80
70

73
109

61
113

1779
99
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Za dolţino trajanja sončnega obsevanja so podatki le za merilno mesto Ljubljana. V letu 2004 je
bilo 1779 sončnih ur, v obdobju 1961-1990 1712 ur in v obdobju 1991-2000 1942 ur.

Tabela 3.3: Klimatski podatki za merilno mesto Ljubljana za obdobje 1961-1990
Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/ljubljana.html
povp. temperatura
povp. najvišja dnevna temperatura
povp. najniţja dnevna temperatura
absolutna najvišja temperatura
absolutna najniţja temperatura
št. dni z najniţjo temp. ≤ 0.0 °C
št. dni z najvišjo temp. ≥ 25 °C
povp. relativna vlaga ob 7. uri (%)
povp. relativna vlaga ob 14. uri (%)
povp. trajanje sonč. obsevanja (ure)
št. jasnih dni (oblačnost < 2/10)
št. oblačnih dni (oblačnost > 8/10)
višina padavin (mm)
št. dni s sneţno odejo ob 7. uri
št. dni s padavinami ≥1.0 mm
št. dni z nevihto in grmenjem
št. dni z meglo

JAN FEB MAR
-1.1
1.4
5.4
2.0
5.5
10.4
-3.8
-2.0
0.9
14.8
18.9
24.6
-20.3 -18.0 -18.2
23.7
18.2
11.5
0.0
0.0
0.0
91.1
89.5
89.5
78.1
66.9
57.9
47
85
128
1.8
2.8
3.4
18.1
13.7
13.2
82
80
98
21.0
15.2
7.5
9.0
8.3
9.1
0.2
0.4
0.8
15.3
10.2
6.8

APR
9.9
15.4
4.7
29.3
-3.6
2.1
0.6
86.9
52.9
162
3.1
11.2
109
1.3
10.8
2.5
4.2

MAJ
14.6
20.4
9.0
31.1
-1.2
0.1
4.7
85.9
51.9
210
2.8
9.1
122
0.1
11.6
6.5
4.9

JUN
17.8
23.6
12.4
34.7
2.7
0.0
12.2
86.2
54.5
221
2.9
8.5
155
0.0
12.2
10.0
5.1

JUL
19.9
26.1
14.1
37.1
5.8
0.0
19.6
87.0
51.6
260
5.1
5.8
122
0.0
9.8
10.2
6.1

AUG
19.1
25.4
13.8
36.5
4.5
0.0
16.9
91.8
53.9
230
4.5
5.9
144
0.0
9.5
8.4
9.8

SEP
15.5
21.6
10.9
31.5
-0.6
0.0
6.3
95.1
59.0
164
1.7
7.9
130
0.0
8.2
4.6
15.2

OKT NOV DEC LETO
10.4
4.6
0.0
9.8
15.8
8.2
2.6 14.8
6.5
1.7
-2.3
5.5
26.9
21.9
16.7 37.1
-5.4 -14.5 -16.7 -20.3
2.0
10.5
21.3 89.6
0.3
0.0
0.0 60.6
94.4
92.6
91.3 90.2
64.3
75.2
81.2 62.4
116
56
37 1712
2.0
1.3
1.0 32.5
11.6
17.4
19.9 142.2
115
135
101 1393
0.0
5.3
14.4 64.9
8.4
9.4
8.6 114.8
1.9
1.7
0.9 48.1
15.4
12.8
15.2 120.8

Tabela 3.4: Klimatski podatki za meteorološko postajo Ljubljana Beţigrad za obdobje 1991-2000
Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/podneb_10_tabele.html
povp. temperatura (°C)
povp. najvišja temperatura (°C)
povp. najniţja temperatura (°C)
abs. najvišja temperatura (°C)
abs. najniţja temperatura (°C)
št. dni z najniţjo temp. ≤ 0°C
št. dni z najvišjo temp. ≥ 25 °C
povprečni pritisk vodne pare (hPa)
povp. relativna vlaga ob 7. uri (%)
povp. relativna vlaga ob 14. uri (%)
povp. trajanje sonč. obsevanja (ure)
št. jasnih dni (oblačnost < 2/10)
št. oblačnih dni (oblačnost > 8/10)
višina padavin (mm)
št. dni s sneţno odejo ob 7. uri
št. dni s padavinami ≥1 mm
št. dni z nevihto in grmenjem
št. dni z meglo

a)

JAN
0.8
3.8
-1.9
14.2
-14.0
21.6
0.0
5.4
87.8
73.0
70
2.6
15.8
53
13.1
6.3
0.5
8.4

FEB
2.3
7.3
-2.1
19.7
-14.6
19.4
0.0
5.3
88.3
58.4
123
5.4
9.0
59
10.9
4.6
0.8
6.1

MAR
6.8
12.0
2.0
23.9
-7.0
8.6
0.0
6.7
85.1
52.8
157
3.9
11.2
68
4.2
6.6
1.0
2.3

APR
10.8
16.3
5.6
27.8
-1.8
1.0
0.6
8.6
85.3
51.1
178
2.8
10.5
99
0.9
9.3
3.2
2.4

MAJ
15.7
21.4
10.1
32.4
2.2
0.0
7.8
11.8
83.7
49.6
236
2.8
8.1
103
0.0
10.2
5.9
2.3

JUN
19.2
24.8
13.6
33.3
6.3
0.0
15.0
14.7
82.5
51.8
242
3.0
7.3
128
0.0
10.4
8.2
1.5

JUL
21.0
27.0
15.2
34.2
8.4
0.0
23.3
16.2
82.9
48.6
287
5.0
4.4
123
0.0
9.1
8.4
1.1

AVG
21.0
27.4
15.4
36.5
5.8
0.0
22.4
16.7
87.1
48.0
269
6.2
5.2
118
0.0
8.9
7.5
2.5

SEP
16.0
21.7
11.5
30.2
3.4
0.0
6.6
13.9
92.9
56.9
178
2.2
8.1
134
0.0
10.2
5.0
8.5

OKT
10.8
15.2
7.5
25.2
-5.2
1.2
0.1
10.8
91.7
65.3
105
0.8
14.4
193
0.2
10.9
3.1
10.1

NOV DEC
5.5
0.8
8.4
3.4
3.0
-1.5
20.3
16.0
-7.1 -14.0
7.4
18.9
0.0
0.0
8.0
5.8
90.8
90.1
75.7
79.6
49
48
0.7
1.8
19.7
19.9
164
110
4.6
14.0
11.7
8.8
2.1
0.4
7.1
11.2

LETO
10.9
15.7
6.5
36.5
-14.6
78.1
75.8
10.3
87.4
59.3
1942
37.2
133.6
1352
47.9
107.0
46.1
63.5

Emisije toplogrednih plinov: CO2, CH4, N2O in drugi

Emisije topologrednih plinov so se v Sloveniji po letu 1986 začele zmanjševati in v letih 1991 1992 dosegle minimum. Od tega obdobja naprej spet naraščajo. Naraščanje se je v zadnjih letih
nekoliko zaustavilo (Poročilo o stanju okolja, 2002). Skoraj tretjina emisij topologrednih plinov
v Sloveniji nastane pri proizvodnji elektrike in toplote, drugi največji vir so emisije iz prometa.
V primerjavi z letom 1986 je promet emisije skoraj podvojil, narasle so tudi emisije zaradi rabe
goriv v gospodinjstvih in komercialnem sektorju ter emisije iz odpadkov, medtem ko so emisije
iz kmetijstva nekoliko upadle
(http://www.arso.gov.si/podro~cja/podnebne_spremembe/projekti/arso_klimatske.html).
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Izpusti toplogrednih plinov po glavnih kategorijah virov
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kt CO2 ekv.
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Slika 3.1: Glavni viri izpustov toplogrednih plinov
Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/87c.jpg

b)

Emisije amoniaka

Slika 3.2: Emisije amoniaka od l. 1990 naprej
Vir:http://eionetsi.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=18&Kaz_naziv=Emisije%20amoniaka&Sku_id=3&Sku_
naziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP

Emisije NH3 izhajajo predvsem iz kmetijstva, od leta 2000 naprej pa se je začela pojavljati tudi
emisija NH3 zaradi prometa z motornimi vozili, ki je znatna zlasti pri osebnih vozilih s
katalizatorjem – in narašča. Skupne emisije NH3 od leta 1990 do 2003 so se zmanjšale za 20 %.
To zmanjšanje gre pripisati zmanjšanju števila glav ţivine.
Leta 2003 so bile emisije NH3 za 4 odstotne točke niţje od predvidene ciljne tirnice, ki vodi k
ciljni vrednosti emisij za Slovenijo in znaša 20000 ton
(http://eionetsi.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=18&Kaz_naziv=Emisije%20amoniaka&
Sku_id=3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1).
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c)

Emisije in onesnaţenost zraka z SO2, NO2, NOx, O3, PM10 ter pogostost prekoračitev
mejnih vrednosti za O3, SO2, NO2, PM10

Najbliţje merilno mesto, na katerem merijo onesnaţenost zraka, je Ljubljana Beţigrad5. Po
Poročilu o kakovosti zraka iz leta 2004 večina merjenih koncentracij – razen koncentracije NOx,
ne presega dovoljenih vrednosti.
Na merilnem mestu Ljubljana Beţigrad spremljajo naslednje parametre:
T
SV
HV
RV
SS

SO2 ţveplov dioksid
O3 ozon
NOx dušikovi oksidi
PM10 delci z aerodinamičnim premerom do 10 μm
PM2.5 delci z aerodinamičnim premerom do 2.5 μm
CO ogljikov monoksid

temperatura zraka
smer vetra
hitrost vetra
relativna vlaga
globalno sončno sevanje

Tabela 3.5: Povprečne mesečne koncentracije onesnaţeval v letu 2004 na merilni postaji Ljubljana Beţigrad (v
μg/m3)
Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2004
onesnaţeval.

jan

feb

mar

apr

maj

jun

julij

avg

sep

okt

nov

dec

povpr.
konc.
2004

SO2

10

11

13

7

5

4

4

5

7

5

9

13

8

dopustne
(letne)
mejne
vrednosti
za 2004
20

NO2

37

42

42

29

24

22

18

18

24

23

31

35

29

52

NOx

67

71

56

37

27

26

22

22

34

44

67

82

46

30

CO

1,2

1,1

0,8

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,8

1

1,2

0,7

/

O3

21

36

52

50

63

61

68

60

36

27

16

7

42

/

PM10

51

44

47

38

30

31

37

38

39

36

45

52

41

42

Povprečne mesečne koncentracije ţveplovega dioksida (SO2) so v letu 2004 znašale od 4 μg/m3
v juniju in juliju, pa do 13 μg/m3 v marcu in decembru in niso presegale dovoljenih, prav tako
tudi maksimalne urne in dnevne koncentracije ne presegajo dovoljenih. Vir emisij ţveplovega
dioksida so predvsem pretvorniki energije s prek 80 %, medtem ko je deleţ industrije in prometa
zanemarljiv. Koncentracije dušikovih oksidov (NOx) so se v letu 2004 gibale od 22 μg/m3 v
juliju in avgustu, pa do 82 μg/m3 v decembru. Vir dušikovih oksidov je predvsem promet, glavni
onesnaţevalec iz prometa, dušikov monoksid (NO) na zraku oksidira v dušikov dioksid (NO2),
zato je koncentracija slednjega višja, če je merilno mesto bolj oddaljeno od ceste (večja je
stopnja oksidacije). Promet je tudi glavni vir ogljikovega monoksida (CO), vendar so se
povprečne mesečne koncentracije tudi pri tem gibale v okviru dovoljenih (0,3 do 1,2 μg/m3).
Dopustnih meja prav tako ne presegajo povprečne mesečne koncentracije ozona (O3), vendar je
bila v 32 primerih preseţena ciljna vrednost koncentracije. Vsota (v μg/m3) razlik med urnimi
koncentracijami, ki presegajo 80 μg/m3, in vrednostjo 80 μg/m3 je znašala 28600 in je za 8600
presegala mejno vrednost za zaščito gozdov, ki znaša 20000 μg/m3 (Kakovost zraka v Sloveniji v
letu 2004). Od povprečnih letnih koncentracij za leto 2004 je na merilnem mestu Ljubljana
Beţigrad preseţena le dopustna koncentracija ozona, medtem ko so vrednosti ostalih
onesnaţeval, za katere obstajajo podatki o povprečnih in mejnih koncentracijah, v okviru
slednjih.
5

Merilno mesto Ljubljana Beţigrad je sicer mestno, zato se koncentracije verjetno nekoliko razlikujejo od koncentracij znotraj
same občine Ig.
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Tabela 3.6: Povprečne letne koncentracije onesnaţeval na merilnih mestih Ljubljana Beţigrad(1) in Ljubljana
Figovec (2) za obdobje 1992 – 2000 (μg/m3)
Vir: Poročilo o stanju okolja, 2002
koncentracija
(μg/m3)
SO2
NO2
O3

merilno
mesto
1
2
2
1

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

38
51
49
40

45
39
47
38

33
27
41
34

21
32
38
27

33
25
39
36

34
24
36
40

27
22
42
40

15
15
49
36

10
10
38
42

Če primerjamo izmerjene koncentracije v daljšem časovnem obdobju ugotovimo, da povprečne
letne koncentracije ţveplovega dioksida (SO2) od leta 1992 do 2000 kaţejo na trend zniţevanja –
z nekaj vmesnimi porasti. Koncentracija se je v tem obdobju zmanjšala z 38 na 10 μg/m3. Po
drugi strani pa se koncentracije dušikovega dioksida in ozona iz leta v leto sicer spreminjajo,
vendar ne kaţejo izrazitega trenda upadanja.
Po podatkih iz leta 2005 (Kakovost zraka v Sloveniji 2005) so bile koncentracije onesnaţeval na
merilnem mestu Ljubljana Beţigrad prekoračene:
- O3: ciljna (>CV) 8-urna vrednost koncentracije ozona je bila preseţena 38-krat,
- SO2: v nobenem primeru nista bili preseţeni mejna (>MV) urna ali mejna 24-urna vrednost
ţveplovega dioksida,
- NO2: mejna (>MV) vrednost dušikovega dioksida ni bila preseţena v nobenem primeru,
- PM10: mejna (>MV) 24-urna vrednost prašnih delcev je bila preseţena 71-krat.
Kot je iz podatkov razvidno, sta na merilni postaji Ljubljana Beţigrad kritični predvsem
koncentraciji ozona in prašnih delcev, ki presegata dovoljeno število preseganj mejnih vrednosti.
Vendar, kakor je bilo ţe zgoraj zapisano, ne moremo z gotovostjo trditi da so razpoloţljivi
podatki reprezentančni tudi za območje občine Ig.

Slika 3.3: Emisije SO2 od leta 1990 naprej in ciljna
Slika 3.4: Emisije NOx od leta 1990 naprej in ciljna
vrednost za leto 2010
vrednost za leto 2010
Vir:http://eionetsi.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=16&Kaz_naziv=Emisije%20ţveplovega%20dioksida&Sk
u_id=3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP
http://eionet.si.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=17&Kaz_naziv=Emisije%20dušikovih%20oksidov&Sku_id=
3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP
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3.1.1.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.1.1.2.1 Okoljski cilji plana
Ohranjanje in izboljšanje kakovosti zraka ter zmanjšati emisije v zrak (prepoved izpuščanja
snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča v zrak) (Resolucija o NPVO); poudarek tudi na
obvladovanju onesnaţevanja zraka zaradi prometa (NPVO).
8-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do obdobja 2008–2012 glede na vrednost leta
1986 (Kjotski protokol).
Zmanjšanje emisij SO2 (NEC Direktiva).
Zmanjšanje emisij NOx (NEC Direktiva).
Zmanjšanje izpustov amoniaka (Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in
prizemnega ozona, NEC Direktiva).
3.1.1.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
Emisije toplogrednih plinov
Emisije amoniaka (NH3)
Emisije SO2, onesnaţenost zraka z ţveplovim dioksidom (SO2),
Emisije dušikovih oksidov (NOx),
Onesnaţenost zraka z dušikovim dioksidom (NO2),
Onesnaţenost zraka z ozonom (O3),
Onesnaţenost zraka z delci (PM10),
Pogostost prekoračitev mejnih vrednosti za O3, SO2, NO2, PM10
Kazalci 2:
Ranljivost atmosfere zaradi gradnje objektov, prometa (letalski in cestni) in obratovanja
poslovne cone
3.1.1.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
načrtovane dejavnosti ne vplivajo na poslabšanje kakovosti zraka ali nanj celo pozitivno
vplivajo (npr. uporaba novih tehnologij, ki pripomore k zmanjšanju izpustov in posledično
koncentracij onesnaţeval).
B – vpliv je nebistven:
načrtovane dejavnosti minimalno vplivajo na poslabšanje kakovosti zraka (npr.
koncentracije onesnaţeval se povečajo samo v določenem obdobju – med gradnjo
objektov, kasneje se raven onesnaţevanja bistveno ne poveča).
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
načrtovane dejavnosti bi lahko vplivale na poslabšanje kakovosti zraka, vendar je to moţno
preprečiti z izvedbo omilitvenih ukrepov, ki so predvideni (npr. tehnološke izboljšave v
proizvodnji, uvedba daljinskega ogrevanja, vzpodbujanje plinifikacije in zmanjšanje porabe
trdih goriv, itd.).
D – vpliv je bistven:
dejavnosti, ki so načrtovane bodo bistveno prispevale k povečanju onesnaţenosti zraka,
pričakovati je povečanje koncentracij posameznih onesnţeval.
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E – vpliv je uničujoč:
načrtovane dejavnosti bodo pripomogle k preseganju koncentracij posameznih onesnaţeval
preko dopustnih mejnih vrednosti.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.

3.1.1.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Glavna vira emisij toplogrednih plinov sta proizvodnja elektrike in toplote, sledi jima promet. V
SPRO Ig se ne načrtuje objektov za proizvodnjo elektrike, medtem ko se pospešuje ogrevanje
objektov z zemeljskim plinom, ter rabo skupnih sistemov za ogrevanje, kjer je to racionalno.
Oboje lahko prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Povečan promet je pričakovati
predvsem med samo fazo gradnje načrtovanih objektov (npr. poslovna cona, nova poselitev). Ta
se bo najverjetneje nadaljeval tudi med samim obratovanjem. Po drugi strani lahko ustvarjanje
novih delovnih mest ter izboljšanje javnega prometa vpliva na zmanjšanje števila dnevnih
migracij z osebnimi avtomobili.
Stanovanjska in mešana raba
Vpliv stanovanjske in mešane rabe tal na kakovost zraka je pričakovati tako v času gradnje
objektov, kot tudi med samim obratovanjem, predvsem zaradi povečanega prometa in večjega
števila individualnih kurišč. Vpliv stanovanjske in mešane rabe tal na kakovost zraka je ocenjen
kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C. Omilitveni ukrepi so načrtovani tudi ţe
s samim planom, z ukrepi kot so izboljšanje javnega potniškega prometa, preureditev kurišč,
ogrevanje objektov z zemeljskim plinom, skupni sistemi za ogrevanje, kjer je to smiselno ipd.
Družbena infrastruktura
Vpliv druţbene infrastrukture na kakovost zraka je pričakovati predvsem v času gradnje
objektov, zaradi povečanega prometa in prisotnosti gradbene mehanizacije na območju. Povečan
promet je pričakovati tudi v času obratovanja. Vpliv druţbene infrastrukture na kakovost zraka je
ocenjen kot nebistven – B.
Proizvodnja
Vpliv proizvodnih dejavnosti na kakovost zraka je pričakovati tako v času gradnje objektov, kot
tudi med samim obratovanjem. V času gradnje objektov je pričakovati povečan promet zaradi
delovanja gradbenih strojev in gradbene mehanizacije, dovoza in odvoza gradbenega materiala
ipd. Povečan promet je pričakovati tudi v času obratovanja proizvodnih dejavnosti. V planu
proizvodne dejavnosti niso natančneje opredeljene, navedeno je, da gre za dejavnosti, ki ne
onesnaţujejo okolja. Vpliv proizvodnih dejavnosti na kakovost zraka je ocenjen kot nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C. Omilitveni ukrepi so načrtovani ţe s samim planom, z
ukrepi kot so izboljšanje javnega potniškega prometa, ogrevanje objektov z zemeljskim plinom,
skupni sistemi za ogrevanje, kjer je to smiselno ipd.
Kmetijske površine
Glavni vir emisij amoniaka je kmetijska dejavnost. Na območju občine Ig ni pričakovati
bistvenega povečanja glav ţivine, saj je kmetijska dejavnost na območjih, ki so za kmetijstvo
primerna, omejena z drugimi dejavniki – npr. vodovarstvenim območjem. Med usmeritvami za
razvoj kmetijstva je v SPRO Ig predvideno prilagajanje varstvenim reţimom. Vpliv je nebistven
– B.
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Prometna infrastruktura
Vpliv prometne infrastrukture na kakovost zraka bo prisoten tako v času gradnje kot v času
obratovanja. V fazi zemeljskih in gradbenih del je zaradi delovanja gradbene mehanizacije
pričakovati izpuste snovi v zrak (predvsem NOX, SO2, CO in PM10).Večina onesnaţeval na
območju Ljubljane kaţe na trend upadanja, kljub temu, da se količina prometa (kot glavnega
krivca za izpust NOX in CO) povečuje. Vpliv prometne infrastrukture na kakovost zraka je bil
ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C. Nekateri omilitveni ukrepi so
načrtovani ţe s samim planom, na primer izboljšanje javnega prometa.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča na kakovost zraka ni več predmet
okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Vpliv komunalne infrastrukture in čistilne naprave na kakovost zraka je omejen na čas gradnje in
na oţje vplivno območje posega. Vpliv je B-nebistven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma juţno od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi
mineralnih surovin se sanirajo. Vplivi posega bodo prisotni v času gradnje, obratovanja in
sanacije. Na območju je pričakovati večjo prisotnost gradbene mehanizacije in večji promet ter
posledično večje izpuste škodljivih snovi v zrak (predvsem NOX, NO2, SO2, CO in PM10) in
prašenje. Vpliv pridobivanja mineralnih surovin na kakovost zraka je ocenjen kot nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Kazalci 2:
Tabela 3.7: Ranljivost atmosfere
zaradi gradnje objektov, prometa in
obrat. poslovne cone, prekrita z
namensko rabo prostora iz SPRO Ig
% površ. % površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
1
12,56
8,58
2
57,15
75,01
3
15,70
10,17
4
12,49
6,11
5
2,09
0,13
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini

100,00

2,36

Dejavnosti, za katere je bilo v ŠRP Ig ugotovljeno, da lahko povzročajo
negativne vplive na atmosfero, zasedajo 2,36% celotne površine občine
(pri čemer gre tako za območja obstoječe, kot tudi načrtovane rabe). Od
tega se večina dejavnosti nahaja na območjih, kjer je bil ugotovljen
majhen vpliv na atmosfero (ocena 2 – vpliv je majhen). Če primerjamo
deleţ površin, ki so kot najbolj ranljive opredeljene na območjih
načrtovanih rab, ki lahko povzročajo negativne vplive (0,13%), z
deleţem najbolj ranljivih površin v celotni občini (2,09%) ugotovimo,
da je prvi bistveno manjši. Na kakovost zraka v največji meri vplivajo
pripravljalna, zemeljska, ter gradbena dela, ki so povezana s povečanim
prometom in prašenjem ter posledično izpusti škodljivih snovi v zrak. V
fazi obratovanja dejavnosti je vpliv na zrak povezan s povečanim
prometom ter emisijami iz kurišč. Omejevanje nenadzorovane širitve
naselij ter spodbujanje okolju prijaznejših tehnologij pozitivno vpliva na
izboljšanje kakovosti zraka. Iz tega vidika vpliva v planu načrtovanih
dejavnosti na atmosfero ni - A

Slika 3.5: Ranljivost atmosfere zaradi gradnje objektov, prometa in obratovanja poslovne cone na območjih
kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na zrak je nebistven - B.

3.1.1.4

Omilitveni ukrepi

V SPRO Ig so ţe previdni nekateri ukrepi, ki pozitivno vplivajo na stanje kakovosti zraka. To so
predvsem:
zmanjšanje emisij iz prometa z izboljšanjem javnega potniškega prometa,
zmanjšanje emisij prašnih delcev s posodabljanjem prometnic (asfaltiranje ceste Ig –
Škofljica),
zmanjšanje emisij iz kurišč s čistejšimi tehnologijami (plinifikacija) in z uvajanjem
daljinskega ogrevanja, kjer je to smiselno.
Omilitveni ukrepi veljajo za stanovanjsko in mešano rabo, proizvodnjo ter prometno
infrastrukturo v času gradnje objektov, za dejavnost izkoriščanja mineralnih surovin pa
omilitveni ukrepi veljajo tudi za čas obratovanja. Izvajalec gradbenih del mora v času gradnje
izvajati splošne omilitvene ukrepe, najpomembnejši ukrepi so redno čiščenje in vlaţenje
prometnih površin na javnih cestah in na gradbišču, ustrezno nalaganje tovornih vozil in njihovo
čiščenje pred voţnjo z gradbišč ter uporaba tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev.
Omilitveni ukrepi so izvedljivi.

3.1.1.5

Načini spremljanja stanja

Zaenkrat se na območju občine Ig ne izvaja posebnih opazovanj kakovosti zunanjega zraka.
Glede na to, da se tudi z novim planom ne načrtuje dejavnosti za katere bi lahko predvidevali, da
bodo bistveno vplivale na kakovost zraka, ni potrebe po spremljanju stanja kakovosti zraka.
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3.1.2

Tla

3.1.2.1

Stanje okolja

Ljubljansko barje je široka tektonska udorina, zasuta z do 200 m debelimi kvartarnimi sedimenti
različnih starosti. Ljubljansko barje se deli na osamelce, barje ter na prehodni svet med
gričevjem in barjem, kjer so nastali obseţni vršaji. Na zahodnem in juţnem delu Barja skalno
osnovo kvartarnih sedimentov gradijo triasni in jurski dolomit ter apnenec, na severnem in
vzhodnem delu pa delno triasni dolomiti in apnenci, preteţno pa triasni in permokarbonski
skrilavci. Večji del barjanske površine sestavljata šota in polţarica (jezerski melj).
Površina Ljubljanskega barja se poseda. Vzroki posedanja so predvsem naslednji:
 tonjenje kamninske podlage kvartarnih sedimentov Ljubljanskega barja,
 naravna konsolidacija skladovnice kvartarnih sedimentov Ljubljanskega barja,
 obremenitev površine Ljubljanskega barja z dodatno obteţbo zaradi gradenj,
 dreniranje vodonosnikov pod Ljubljanskim barjem z vertikalnimi drenaţami ob gradnjah
objektov,
 hidrotehnični posegi na Ljubljanskem barju,
 črpanje podzemne vode izpod Ljubljanskega barja (Analiza posedanja ljubljanskega barja
zaradi črpanja vode v zvezi z načrtovanim vodnjakom – V 2Agl v vodarni Brest, IRGO,
2000).
Meja med Ljubljanskim barjem in Krimskim hribovjem je tektonskega nastanka in zato zelo
izrazita. Stik med obema je zelo aktiven, saj se Krimsko hribovje še vedno dviga. Krimsko
hribovje gradijo karbonatne kamnine, silikatne kamnine se pojavljajo zahodno od vasi Škrilje in
okoli naselja Selnik. Območje ima značaj hribovja, planotast svet se pojavlja od Vrhiča nad
Škriljami, jugovzhodno proti Kureščku in Zapotoku ter od tam naprej proti zahodu do Krvave
peči in ponovno proti jugovzhodu proti Mačkovcu.
Na vršaju Iške, ki je nasula karbonatni prod več metrov na debelo, so nastale rendzine. Te so
zaradi plitvosti zračne in dobro prepustne za vodo. Na osamelcih, ki so večinoma zgrajeni iz
dolomita, je izprana rjava pokarbonatna prst. Po sestavi je glinasta in dobro prepustna za vodo.
Oglejene prsti se nahajajo na območju Kozlerja, Za Iško, Vrbovski deli, Strahomerski morost,
Tomišeljski morost, Boţje polje, Parti, Mostišče, Čisto blato, Rastovka, Dovge, Bregovi. Na
območju Krimskega hribovja se pojavljajo sprane pokarbonatne prsti, rendzine, pa tudi evtrične
rjave prsti.
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Tabela 3.8: Evidentirane pedosistematske enote na območju Občine Ig
Pedosistematska enota
MINERALNO –ORGANSKA (MOLIČNI GLEJ), APNENČASTI GYTTJI, pl. 100%
MINERALNO –ORGANSKA (MOLIČNI GLEJ), APNENČASTI GYTTJI, gl. 100%
ŠOTNA TLA NIZKEGA BARJA, sr. gl. sr. HUMIFICIRANA 100%
ŠOTNA TLA NIZKEGA BARJA, pl. sr. HUMIFICIRANA 100%
GLEJ/ORGANSKEM PODTALJU, HIPOGLEJ, MOČAN 100%
GLEJ/ORGANSKEM PODTALJU, HIPOGLEJ, sr. MOČAN 100%
ŠOTNA TLA NIZKEGA BARJA, gl. SLABO HUMIFICIRANA 100%
RENDZINA/apn.+dol. SPRSTENINASTA 80%, RENDZINA/apn.+dol.
PRHNINASTA 20%
RENDZINA/apn.+dol. SPRSTENINASTA 50%, RJAVA POKARBONATNA
TLA/DOL. TIP PL.30%, RENDZINA/apn.+dol.RJ.20%
EVT. RJ./LED.DOB.prod.+pešč. NASUTINAH REK + REC VRŠAJU, tip pl. 60%,
RENDZINA/LED.DOB.prod.+pešč. NASUTINAH REK+REC. VRŠAJU, RJ
RENDZINA/apn. SPRSTENINASTA 70%, RENDZINA/apn. PRHNINASTA 30%
HIPOGLEJ, EVT. MINERALEN sr. MOČAN 80%, HIPOGLEJ, EVT. MINERALEN
MOČAN 20%
OBREČNA EVT. pl./PEŠČENO PRODNATEM ALUVIJU 60%, OBREČNA EVT. sr.
gl./PEŠČENO PRODNATEM ALUVIJU 40%
RJ. POKARB./dol.tip.70%, RENDZINA, /dol. SPRSTENINASTA 30%
RENDZINA,/dol. SPRSTENINASTA 50%, RJ. POKARB. dol. tip. 50%
RJ. POKARB./apn.+dol. tip. 70%, RJ. POKARB./apn.+dol. KOLUVIALNA 30%
RENDZINA, /apn. PRHNINASTA 100%
EVT. RJ./MEŠANIH karb. + nekarb. kam. tip. 70%, EVT. RJ./ mešanih karb. +nekarb.
kam. tip. 70%, EVT. RJ./MEŠANIH karb. + nekarb. kam. KOLUVIALNA 30%
EVT. RJ./MEŠANIH karb. + nekarb. kam. tip. pl. 60%, rendzina/dol.
SPRSTENINASTA 40%
RENDZINA/dol. PRHNINASTA 50%, RENDINA/dol. SPRSTENINASTA 50%
DIS. RJ. PERMO-KARBONSKIH skril. + pešč. tip. 60%, RANKER, DIS.
RIGOLITICNI 40%
RENDZINA/apn.+dol. PRHNINASTA 60%, RANKER, DIS. REGOLITIČNI 40%
RENDZINA/apn.+dol. PRHNINASTA 60%, LITOSOL, KARB./apn. + dol. 40%
RENDZINA/dol. PRHNINASTA 80%, LITOSOL, KARB./apn. + dol. 20%
RENDZINA/apn. PRHNINASTA 80%, RENDZINA/apn. SPRSTENINASTA 20%
EVT. RJ./RAZLIČNIH BAZIČNIH kam. tip. 80%, RANKER, EVT.LITIČNI 20%

Površinski deleţ v
(%)
0.08
0.14
0.24
0.15
0.24
0.06
0.02
33.10
57.85
0.36
0.23
0.06
0.04
0.12
0.48
0.04
0.15
0.08
0.09
0.24
0.01
0.03
0.05
0.05
0.12
0.03
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Slika 3.6: Pedološki razredi
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Tip tal – pedološke značilnosti, Center za pedologijo in varstvo okolja, BF
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Glavni potencialni viri onesnaţevanja tal na širšem območju so promet, kmetijstvo, divja
odlagališča odpadkov, kurišča ipd. Podatkov o meritvah onesnaţenosti tal za celotno območje
občine Ig ni. Raziskava onesnaţenosti tal Slovenije, Poročilo za leto 2004, navaja, da so na
območju Brest, kjer se izvajajo analize tal, vse izmerjene nevarne snovi (arzen, kadmij, kobalt,
krom, baker, ţivo srebro, molibden, nikelj, svinec, cink, mangan, talij, selen in vanadij) v
območju naravnih vrednosti (Raziskave onesnaţenosti tal Slovenije, Poročilo za leto 2004,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2005).

3.1.2.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.1.2.2.1 Okoljski cilji plana
Izhodišča za izbor okoljskih ciljev so:
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS st 59/96, 31/98, Odi. US: U-1-340/96, 1/99,
54/00, 68/00, Odi.US: U-1-26/97-8, 27/02, Odi.US: U-1-266/98, 58/02, 110/02, 8/03, 36/03)
- Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.list RS, št. 68/1996, 35/2001,
2/2004,29/2004,41/2004-ZVO-1 )
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.list RS, št. 3/2003, 44/2003,
41/2004-ZVO-1)
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.
list RS, št. 68/96)
Okoljski cilji se nanašajo na čim manjši obseg sprememb tal in reliefa ter obsegajo:
 ohranjanje naravne konfiguracije in prilagajanje zemeljskih del pri načrtovanih posegih
oblikam naravne konfiguracije,
 ohranjanje mikroreliefnih pojavov,
 omejevanje kemičnega onesnaţevanja tal,
 izvedba nujnih sanacij onesnaţenih tal;
 omejevanje fizikalne degradacije tal,
 racionalno ravnanje z rodovitno prstjo.

3.1.2.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
Kazalci stanja okolja so naslednji:
 reliefne značilnosti,
 značilnosti matične kamnine,
 značilnosti tal (v pedološkem smislu),
 prizadetost pridelovalne funkcije kmetijskih površin,
 izguba tal kot naravnega vira.
Kazalci 2:
 ranljivost tal zaradi gradnje objektov
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3.1.2.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A - vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so na geološko ali pedološko degradiranih območjih (npr.
kamnolomih, območjih naravnih nesreč ipd.)
 načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo sanacijo degradiranih zemljišč
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so majhnega obsega in ne spreminjajo reliefnih značilnosti
na območju, ne posegajo v matično kamnino ter bistveno ne spreminjajo ali poslabšujejo
značilnosti tal
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so večjega obsega, prihaja do posegov v matično kamnino,
vendar se ta pri tem ne poškoduje, posegi vplivajo na spreminjanje značilnosti reliefa,
poslabšuje se kakovost tal, vendar so moţni in izvedljivi učinkoviti omilitveni ukrepi
D – vpliv je bistven:
 načrtovane dejavnosti posegajo na območje na način in v obsegu, da bistveno poškodujejo tla,
matično kamnino ali relief na območju posega, sanacija območja je teţko izvedljiva.
E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti posegajo na območje na način in v obsegu, da močno poškodujejo ali
poslabšajo stanje tal, 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.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana ni moţno

3.1.2.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv gradnje
stanovanjske in mešane rabe na relief in tla je pričakovati predvsem v času gradnje objektov. V
času zemeljskih in gradbenih del prihaja do odstranitve in premestitve krovnih plasti tal,
spremembe strukture tal, lahko pride tudi do vplivov na geološko podlago zaradi temeljenja, do
onesnaţenja tal z emisijami iz gradbene mehanizacije. Med obratovanjem oz. delovanjem lahko
pride do onesnaţevanja tal zaradi povečane količine prometa vendar tudi na tem področju prihaja
do tehnoloških izboljšav in sami kazalci stanja okolja kaţejo na upadanje nekaterih koncentracij
onesnaţeval iz prometa kljub njegovi povečani količini. Vpliv je ocenjen kot C-nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv gradnje
druţbene infrastrukture na relief in tla je pričakovati predvsem v času gradnje objektov. V času
zemeljskih in gradbenih del prihaja do odstranitve in premestitve krovnih plasti tal, spremembe
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strukture tal, lahko pride tudi do vplivov na geološko podlago zaradi temeljenja, do onesnaţenja
tal z emisijami iz gradbene mehanizacije. V času obratovanja je pričakovati povečan promet na
območju. Vpliv druţbene infrastrukture na kakovost zraka je ocenjen kot nebistven – B.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Vplivi poslovne cone in
proizvodnih dejavnosti na relief in tla bodo prisotni v času gradnje in v času obratovanja
poslovne cone. V času zemeljskih in gradbenih del prihaja do odstranitve in premestitve krovnih
plasti tal, spremembe strukture tal, lahko pride tudi do vplivov na geološko podlago zaradi
temeljenja, do onesnaţenja tal z emisijami iz gradbene mehanizacije. V času obratovanja je
pričakovati povečan promet na območju. Načrtovane dejavnosti ne spreminjajo reliefnih oblik in
so manjšega obsega. Vpliv poslovne cone na relief in tla je ocenjen kot C – nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov.
Kmetijske površine
Vpliv kmetijskih površin na relief in tla je ocenjen z oceno A – vpliva ni.
Prometna infrastruktura
Vpliv prometne infrastrukture na relief in tla bo prisoten tako v času gradnje kot v času
obratovanja. V fazi zemeljskih in gradbenih del prihaja do odstranitve in premestitve krovnih
plasti tal, spremembe strukture tal, do onesnaţenja tal z emisijami iz gradbene mehanizacije. V
času obratovanja prihaja do onesnaţenja tal z emisijami iz prometa. Vpliv prometne
infrastrukture na relief in tla je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča na relief in tla ni več predmet
okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Vpliv komunalne infrastrukture in čistilne naprave na relief in tla je omejen na čas gradnje in na
oţje vplivno območje posega. Vpliv je B-nebistven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Vplivi posega bodo prisotni v času gradnje, obratovanja in sanacije. Na
območju je pričakovati večjo prisotnost gradbene mehanizacije in večji promet ter posledično
večje izpuste škodljivih snovi v tla. Prihaja do sprememb oblik in izgleda površine terena, do
prekritja kamnin z naravnimi in umetnimi zasipi, do sprememb fizikalnih lastnosti tal itd. Vpliv
pridobivanja mineralnih surovin na relief in tla je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov – C.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Kazalci 2:
Tabela 3.9: Ranljivost geosfere
zaradi gradnje objektov
% površ.
% površ
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
22,59
43,77
1
11,11
17,26
2
35,96
27,51
3
23,69
8,37
4
5
6,64
3,08
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati kakršnekoli
gradbene posege, obsegajo 2,36% celotne površine občine. Največji
deleţ se pojavlja znotraj območij, ki so bila v ŠRP Ig ovrednotena z
ocenami 1 (vpliv na tla je zanemarljiv ali ga ni) in 3 (vpliv na tla je
hud). Deleţ površin znotraj namenske rabe prostora, ki se pojavlja na
najbolj ranljivih zemljiščih znaša 3,08%, deleţ najbolj ranljivih zemljišč
na celotnem območju občine Ig je 6,64%. Vpliv je ocenjen kot C –
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Slika 3.7: Ranljivost geosfere zaradi gradnje objektov, na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig pri katerih
je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na relief in tla je ocenjen z oceno C-nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov.

3.1.2.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi veljajo za stanovanjsko in mešano rabo, proizvodnjo ter prometno
infrastrukturo v času gradnje objektov, za dejavnost izkoriščanja mineralnih surovin pa
omilitveni ukrepi veljajo tudi za čas obratovanja.
V času zemeljskih in gradbenih del je treba predvideti ukrepe za ustrezno ravnanje s tlemi, kar se
natančneje opredeli v načrtu o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti v sklopu priprave
projektne dokumentacije za posamezen poseg.
K izvedbi omilitvenih ukrepov v zvezi z načrtovanjem so zavezani izdelovalci prostorskih aktov
in projektne dokumentacije, k predpisanemu ravnanju z rodovitnim delom prsti pa izvajalec del v
času gradnje.

3.1.2.5

Načini spremljanja stanja

Na občini Ig se ne izvaja nobeno posebno merjenje onesnaţenosti tal. Glede na to, da se tudi z
novim planom ne načrtuje dejavnosti za katere bi lahko predvidevali da bodo bistveno vplivale
na kakovost tal, posebni ukrepi za spremljanje stanja niso predvideni. Ravnanje z rodovitnim
delom prsti v času gradnje posameznih objektov mora biti razvidno iz dnevnika o izvajanju del v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
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3.1.3 Vode
3.1.3.1

Stanje okolja

Obvezna izhodišča, ki izhajajo iz Odloka o strategiji prostorskega reda Slovenije (Ur. list RS, št.
76/04) in se nanašajo na področje upravljanja z vodami:
- 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. Naravne procese, ki lahko ogroţajo poselitev in
človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih,
erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oz. dejavnosti, ki lahko te
procese sproţijo. 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. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti
umešča na območja najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se
ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam,
kjer je moţno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
- Zaradi zmanjševanja pritiskov turističnih dejavnosti na morsko obalo se za rekreacijske
dejavnosti spodbuja izrabo celinskih voda. 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.
Kanalizacijski sistemi so urejeni v večini naselij na niţinskem delu občine (glej sliko spodaj),
prav tako sta na območju občine dve čistilni napravi. Komunalni odpadki se odlagajo na
regijskem odlagališču komunalnih odpadkov. Oskrba z vodovodom je urejena v niţinskih delih
občine, medtem ko se kljub bogatim virom pitne vode pojavlja problem pri oskrbi z vodo v višje
leţečih naseljih na Goljanski planoti, kjer je lokalno nezadostna količina pitne vode eden glavnih
omejitvenih dejavnikov pri širjenju poselitve.
V ZV-1 (Ur. list RS, št.67, 26.7.2002) so kot varstvena območja opredeljena območja kopalnih
voda ter vodovarstvena območja. Prvih na območju občine Ig ni. Drugače je z vodovarstvenimi
območji, ki pokrivajo preteţni del občine.
Občina Ig je bogata z viri pitne vode. Na območju Iškega vršaja leţi vodarna Brest, ki sluţi tudi
za preskrbo prebivalcev Ljubljane s pitno vodo. Za območje vodarne brest veljajo določila
Odloka o varstvu virov pitne vode (Ur. list SRS 13/88 z dop.). V pripravi je nova uredba za
zavarovanje vodnega telesa na Ljubljanskem barju in okolici.
Podtalnica je ogroţena predvsem zaradi širjenja naselij ter s tem povezanih dejavnosti. Velik
potencialni faktor tveganja je kmetijska dejavnost, vendar po analizah sodeč le v zvezi z uporabo
fitofarmacevtskih sredstev.
Zaščitne cone in z njimi povezani pogoji so med osnovnimi preventivnimi ukrepi za neoporečno
vodooskrbo. Po, še vedno veljavnem Odloku o varstvu virov pitne vode (Ur. l. SRS, št. 13/88) so
tako vodovarstvene cone na območju Ljubljane razdeljene na 3 pasove in sicer:
 najožji varstveni pas, ki je namenjen izključno objektom za oskrbo s pitno vodo; v 1.
najoţjem varstvenem pasu je dovoljena le dejavnost, ki sluţi za oskrbo s pitno vodo;
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 ožji varstveni pas s strogim reţimom varovanja, ki je namenjen neposredni zaščiti črpališč
(ali zajetij) pred onesnaţenjem;
 širši varstveni pas z blagim reţimom varovanja, ki je namenjen varovanju toka podtalnice
proti črpališčem.
Po določilih 15. člena navedenega Odloka mora investitor za vse posege na varstvene pasove, ki
jih omogoča in dovoljuje ta Odlok, z izjemo individualnih stanovanjskih hiš, pridobiti na izdelani
investicijski program oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije. Glede na 17. člen navedenega Odloka o varstvu virov pitne vode mora
investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije, ali so v projektih za izvedbo posega upoštevani pogoji iz ocene vpliva na
vodni vir.
Vodovarstvene cone niso primerne za tehnološke ali skladiščne dejavnosti, predvsem če gre pri
tem za uporabo in skladiščenje okolju nevarnih snovi. Predvsem v primeru nastopa nenadnih,
izrednih situacij je z lokacijo skladišč nevarnih snovi na vodovarstvenih pasovih podana moţnost
onesnaţenj pitne vode, kar ima lahko tudi nepredvidljive in daljnoseţne posledice. Nove
investicije na vodovarstvenih pasovih naj bi bile osnova ekološke sanacije. Ekološka sanacija pa
pogosto pomeni zmanjšanje ali opustitev nekaterih dejavnosti.
Pri načrtovanju v vodovarstvenih območjih je potrebno dosledno upoštevati omejitve in pogoje,
ki jih določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04,
5/06). Omejitve in pogoje bo še podrobneje opredeljevala Uredba o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja z okolico, ki je trenutno v fazi nastajanja.
Poročilo Monitoring podtalnice in površinskih vodotokov na območju Mestne občine Ljubljana –
obdobje april 2005 - april 2006, ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, za
vodarno Brest navaja naslednje podatke:
vrednosti amonija v podzemni vodi niso ugotovljene,
izmerjena vrednost nitrata CSRED, NO3 = 24,8 ± 2,2 mg/l NO3 ne presega vrednosti 50 mg/l
NO3, ki je opredeljena z Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode,
vrednosti pesticidov:
- v vodnjaku I A je iz skupine pesticidov prisotna spojina desetilatrazin (CSRED =
0,67µg/l), mejna vrednost opredeljena z Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode
je bila preseţena v vseh vzorcih,
- v vseh vzorcih je bila ugotovljena vrednost atrazina (CSRED = 0,07µg/l).
Tabela 3.10: Koncentracije onesnaţeval v ljubljanskih vodarnah na dan 2.10.2006
Vir: http://www.ljubljana.si/si/mescani/okolje/stanje/kakovost_podzemne_vode/default.html
MESTA

Atrazin

Desetilatrazin

Krom sk.

LHCH

Nitrat

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

mg/l

(0,03)

<0,05

2,8

-

15

2. Hrastje IA

0,12

0,1

18

1,8

23

3. Šentvid IIA

(0,03)

<0,05

1,4

-

19

4. Jarški prod III

(0,03)

(0,03)

2

-

11

0,08

0,66

1,3

-

26

1. Kleče VIIIA

5. Brest IA

Opombe
+

na meji zaznavanja

številka v oklepaju pod mejo zazn.
-

spojine niso bile ugotovljene

prazno polje

ni podatka
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Slika 3.18: Vsebnost nitrata v črpališču Brest v letih 1997-2005
Vir: Monitoring podtalnice in površinskih vodotokov na območju Mestne občine Ljubljana – obdobje april 2005 april 2006, s. 66
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Slika 3.9: Kanalizacijski sistemi in komunalne čistilne
naprave M 1:200.000

Slika 3.10: Vodovodni sistem M 1:200.000

Slika 3.11: Zavarovani vodni viri M 1:200.000
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Slika 3.12: Vodovarstveni pasovi (predlog), Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja z okolico (uredba je trenutno v fazi nastajanja)
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Vodovarstvena območja, ARSO

48

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Kmetijske dejavnosti ogroţajo podzemno vodo s prekomerno porabo umetnih gnojil in
pesticidov ter shranjevanjem in uporabo hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih v času brez
zelene odeje, tj. od 15. novembra do 15. februarja. Posledica kmetijske dejavnosti je prisotnost
atrazina in njegovih razgradnih produktov v podzemni vodi (Vodnik o varovanju podzemne
vode).
Zaradi vplivov, ki jih na vodovarstvenem območju lahko povzroča kmetijska proizvodnja, je
treba upoštevati tudi določila Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
(Ur. list RS, št. 84/2005).
Vsi vodotoki na območju občine Ig so vodotoki 2. reda, kar pomeni, da zunanja meja priobalnih
zemljišč sega 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Strokovne naloge, povezane z določevanjem
meja vodnih in priobalnih zemljišč, še potekajo, zato podatki o njih niso na voljo (dopis ARSO
št. 35500-557/2006, z dne 11. 05. 2006, v zvezi s posredovanjem strokovnih podlag).
Reki Ljubljanica in Iţica sta bili vključeni v projekt monitoringa podtalnice in površnskih
vodotokov na območju MOL, ki ga je v l. 2005 izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. V
nadaljevanju navajamo povzetek meritev:
Ljubljanica:
vrednost raztopljenega kisika v času vzorčenja je znašala 6,2 µg/l, nasičenost s kisikom je
bila 73%, kar je bilo ocenjeno kot neustrezno,
v vodi je bil prisoten amonij, katerega priporočena vrednost je bila preseţena (mejna pa
ne),
razmere za kopanje so neustrezne glede na merila za kopalne vode naravnih kopališč.
Iţica:
razmere s kisikom v reki so bile v času vzorčenja ugodne,
glede na ugotovljeno mikrobiološko stanje je mogoče sklepati, da se v reko stekajo
komunalne odpadne vode,
ugotovljena je bila prisotnost amonija in drugih spojin dušika ter spojin fosforja,
razmere so za kopanje neustrezne.
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Povzetek veljavnih režimov
Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč je treba upoštevati
(Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo PRO Ig, MOP - ARSO, 7. 10. 2005):
- da je prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, 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;
- da se vodna zemljišča ne zasipavajo, razen če je to sestavni del dovoljenih prostorskih
ureditev po zakonu o vodah, in je umeščanje prostorskih ureditev v javnem interesu;
- da se z ureditvami ne poslabšujeta stanje voda in vodni reţim, oziroma se zagotovijo
izravnalni ukrepi;
- da je rekonstrukcija obstoječih objektov moţna le, če se razmere glede stanja voda in varstva
pred škodljivim delovanjem voda izboljšujejo;
- da se ohranjajo retencijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev,
če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin
ali vodnega reţima moţno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih
ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni reţimi in stanje voda;
- da se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni reţim.
V vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih
določa 37. člen ZV-1(Ur. list, št. 67, 26.7.2002):
- gradnjo objektov javne infrastrukture
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem in 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, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva
pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaţenjem,
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in premoţenja
ter izvajanju nalog policije.
Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati tudi določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, ki
pravita, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki
bi lahko:
- ogroţali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč;
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda;
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja;
- onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi
preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
Na vodno in priobalno zemljišče je prav tako prepovedano odlagati in pretovarjati nevarne snovi,
odkopane ali odpadne materiale ter odlagati odpadke.
V skladu s 65. členom ZV-1 je na priobalnih zemljiščih prepovedano gnojenje in uporaba
sredstev za varstvo rastlin.
Lastnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora, skladno z 38. členom ZV-1, dopustiti
vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega dobra ter dopustiti splošno rabo
vodnega dobra, razen če gre je na tem zemljišču zgrajen objekt, namenjen za rabo voda,
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zagotovitvi varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, varstvo
voda pred onesnaţenjem ter obrambo drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in premoţenja ter
izvajanju nalog policije.
Ogroţena območja
Ogroţena območja so poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita območja.
Severni del občine je poplavno ogroţen, prav tako del območja Iškega vintgarja. Ostala ogroţena
območja v občini (še) niso opredeljena.
Na ogroţenih območjih je treba zagotoviti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč naravnih
procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko
ogroţajo človekovo ţivljenje ali njegove materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč ali
ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki. V ogroţenih
območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih
ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroţenost
prostora.
Na poplavnih območjih so v skladu z 86. členom ZV-1 prepovedane vse dejavnosti in posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda. Ohraniti je potrebno obstoječe retencijske površine, vse ureditve pa
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
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Slika 3.13: Rečna mreţa
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Rečna mreţa, ARSO
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Slika 3.14: Poplavna območja
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Poplavna območja, ARSO

53

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

3.1.3.2 Izhodišča za okoljsko presojo
3.1.3.2.1 Okoljski cilji plana
Varstvo voda v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in
ekološkega pomena (SPRS, ZV-1, Ur. list RS, št.67, 26.7.2002).
Ohranjanje morfoloških značilnosti voda (SPRS).
Zmanjšanje in preprečevanje onesnaţevanja voda z zmanjšanjem vnosov hranil iz različnih virov
onesnaţevanja (predvsem varstvo pred onesnaţenjem zaradi uporabe pesticidov in z varstvom
pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje, varstvo pred organskim onesnaţenjem, 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
(Nitratna direktiva (91/676/EGS), Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.
list 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).
Varovati svoje naravne vire, ki so pomembni tako za prebivalce občine kot tudi za ljubljansko
regijo; to so zlasti vodni viri Iškega vršaja z vodarno Brest, lokalni vodni viri na hribovitem
območju občine in varstvo podzemnih kraških voda (Program priprave SPRO Ig, v skladu z ZV,
Resolucijo o NPVO, SPRS).
Varovati vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire – ohranjanje kvalitete in količine
(SPRS).
Dobro stanje voda do leta 2015 (NPVO).
Kakovost:
Preprečevanje onesnaţevanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno
ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali
je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač (Resolucija o NPVO).
Doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda z varstvom pred onesnaţenjem zaradi
uporabe pesticidov in z varstvom pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje
(Resolucija o NPVO) oz. razvijati vzdrţno in sonaravno kmetijstvo, ki bo upoštevalo varstvo
vodnih virov (Program priprave SPRO Ig) tudi v skladu z Nitratno direktivo(91/676/EGS).
Količina:
Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med moţnostmi oskrbe in potrebami po
vodi (SPRS, NPVO) oz. tolikšna poraba vode, da dolgoročno ščiti razpoloţljive vodne vire in
zagotavlja njihovo dobro stanje (Vodna direktiva 2000/60/ES).

3.1.3.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
Komunalna infrastruktura
Čiščenje odpadnih voda
Nastajanje komunalnih odpadkov
Nivo in kakovost podtalnice
Kakovost pitne vode
Nitrati v podzemni vodi
Pesticidi v podzemni vodi
Poraba sredstev za varstvo rastlin
Poraba mineralnih gnojil
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Bilanca hranil (nitrati iz kmetijskih virov)
Kakovost vodotokov
Biokemijska potreba po kisiku in amonij v rekah
Kazalci 2:
Ranljivost vodnih virov zaradi gradnje objektov ter prisotnosti ljudi
Ranljivost vodnih virov zaradi intenzivne kmetijske pridelave
Ranljivost vodnih virov zaradi gradnje in obratovanja letališča

3.1.3.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
načrtovane dejavnosti ne vplivajo na poslabšanje kakovosti vodotokov in podzemnih voda
ali nanjo vplivajo pozitivno,
načrtovane dejavnosti ne posegajo na vodna in priobalna zemljišča in jih fizično ne
spreminjajo.
B – vpliv je nebistven:
načrtovane dejavnosti minimalno vplivajo na kakovost voda,
načrtovane dejavnosti posegajo na vodna ali priobalna zemljišča, vendar jih bistveno ne
spreminjajo.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
načrtovane dejavnosti bi lahko vplivale na poslabšanje kakovosti voda, vendar je to
mogoče preprečiti z izvedbo omilitvenih ukrepov (npr. uporabo ustreznih tehnologij za
preprečevanje onesnaţenja),
načrtovane dejavnosti posegajo na vodna oz. priobalna zemljišča na način, da ne vplivajo
bistveno na vodni reţim in pretok vode.
D – vpliv je bistven:
dejavnosti, ki so načrtovane bodo bistveno prispevale k povečanju onesnaţenosti voda,
dejavnosti posegajo v vodna in priobalna zemljišča na način, da spreminjajo vodni tok,
povečajo ogroţenost območij, itd.
E – vpliv je uničujoč:
zaradi načrtovanih dejavnosti bodo preseţene mejne vrednosti onesnaţenja (ki so trenutno
v mejah dopustnega onesnaţevanja),
načrtovane dejavnosti posegajo na vodna ali priobalna zemljišča na način, da so posledice
nepopravljive.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.
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3.1.3.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv gradnje
stanovanjske in mešane rabe na 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 vlaţnih zemljišč, do izlitja naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene
mehanizacije. Med obratovanjem oz. delovanjem lahko pride do onesnaţevanja voda zaradi
izpustov odpadnih voda, neurejene kanalizacije, večje prisotnosti prometa. Vpliv stanovanjske in
mešane rabe na vode je ocenjen kot B – nebistven.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv gradnje
druţbene infrastrukture na 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 vlaţnih zemljišč, do izlitja naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene
mehanizacije. Med obratovanjem oz. delovanjem lahko pride do onesnaţevanja voda zaradi
izpustov odpadnih voda, neurejene kanalizacije, večje prisotnosti prometa na območju. Ureditev
komunalne infrastrukture, ki je načrtovana s SPRO Ig naj bi kljub povečanju obremenjenosti
zaradi novih dejavnosti pozitivno vplivala na kakovosti vodotokov in podtalnice. Vpliv druţbene
infrastrukture na vode je ocenjen kot B – nebistven.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Občina s SPRO Ig na območju
prvega (I), drugega (II) in tretjega (IIIB) vodovarstvenega pasu načrtuje območja proizvodnih
dejavnosti. V SPRO Ig je posebej opredeljeno, da naj bi v prostor umeščali le tiste proizvodne
dejavnosti, ki na stanje okolja negativno ne vplivajo. Vplivi proizvodnih dejavnosti na vode bodo
prisotni v času gradnje in v času obratovanja poslovne cone. V času zemeljskih in gradbenih del
lahko prihaja do regulacije površinskih vodotokov, izsuševanja vlaţnih zemljišč, do izlitja
naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene mehanizacije. Med obratovanjem oz. delovanjem
lahko pride do onesnaţevanja voda zaradi odvzemov voda, izpustov odpadnih voda, neurejene
kanalizacije, večje prisotnosti prometa na območju. Ureditev komunalne infrastrukture, ki je
načrtovana s SPRO Ig naj bi kljub povečanju obremenjenosti zaradi novih dejavnosti pozitivno
vplivala na kakovosti vodotokov in podtalnice. Vpliv proizvodnje na vode je ocenjen kot C –
nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Kmetijske površine
Posegi, ki v okviru izvajanja kmetijskih dejavnosti vplivajo na vode so regulacije površinskih
vodotokov, izsuševanje vlaţnih zemljišč, odvzemi vode za potrebe namakanja, gnojenje ter
uporaba fitofarmacevtskih sredstev, strojna obdelava zemljišč, izlitja naftnih derivatov in strojnih
olj. V času obratovanja kmetijskih površin lahko prihaja onesnaţevanja površinskih voda in
podtalnice. Vpliv kmetijstva na vode je ocenjeno kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov
– C. Omilitveni ukrepi so opredeljeni tudi v SPRO Ig6 in se nanašajo predvsem na količino
6

SPRO Ig predvideva prilagoditev kmetijstva na občutljivih območjih varstvenim reţimom (npr. Natura 2000, vodovarstvena
območja).
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gnojenja, omejena ali sploh prepovedana je uporaba pesticidov, predlaga se preusmeritev na
ekološko kmetovanje, itd.
Prometna infrastruktura
Vpliv prometne infrastrukture na vode bo prisoten tako v času gradnje kot v času obratovanja. V
fazi zemeljskih in gradbenih del lahko prihaja do regulacije površinskih vodotokov, do
izsuševanja vlaţnih zemljišč, moţna so tudi izlitja naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene
mehanizacije. V času obratovanja prihaja do onesnaţenja tal z emisijami iz prometa. Vpliv
prometne infrastrukture na vode je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
– C.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča na vode ni več predmet okoljskega
poročila.
Komunalna infrastruktura
Občina z novimi prostorskimi plani načrtuje izboljšanje komunalne urejenosti, saj načrtuje
oskrbo vseh naselij s pito vodo, kanalizacijski sistem oz. ureditev individualnih greznic na
območjih, kjer izgradnja kanalizacije ni racionalna, ter izgradnjo manjših čistilnih naprav. Vpliv
komunalne infrastrukture in čistilne naprave na vode je omejen na čas gradnje in na oţje vplivno
območje posega, dolgoročno pa posegi vplivajo na izboljšanje stanja kakovosti voda. Vpliv je Apozitiven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Vplivi posega bodo prisotni v času priprave terena in obratovanja. Posegi, ki
v okviru pridobivanja mineralnih surovin vplivajo na vode so priprava terena in odstranjevanje
vegetacije, razstreljevanje, odkopavanje surovin, odlaganje materialov in transport. Pričakovati
je spremembe v količinah in kakovosti podzemnih ter površinskih voda, spremembe v vodnem
rastlinstvu in ţivalstvu, spremembe v vodnem reţimu, regulacije vodotokov. Vpliv pridobivanja
mineralnih surovin na vode je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.
Zelene površine - kopališče
Večji posegi v vodotoke in ostale površinske vode v SPRO Ig niso predvideni. Ob draških
ribnikih je predvideno območje za rekreacijo z ureditvijo kopališča. Na vode vplivajo predvsem
rekreacijske dejavnosti, ki se odvijajo ob oziroma na vodi, to pa so predvsem kopanje, kanuizem,
ribištvo itd. Za svoje izvajanje potrebujejo ureditev obal, to pa pomeni tudi spreminjanje
naravnih značilnosti voda. Ranljivost voda je v tem primeru odvisna od naravne ohranjenosti
voda. S prisotnostjo ljudi v vodi se v vodo vnašajo tudi razne snovi. Škoda, ki se s tem dela
vodam je odvisna od kakovosti voda in njihove velikosti. Manjši kot je vodotok oz. stoječa voda,
manjša je njena kapaciteta sprejemanja snovi, ki jih še lahko nevtralizira. Vpliv pridobivanja
mineralnih surovin na vode je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.

57

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Slika 3.15: Zasnova namenske rabe prostora in vodovarstvena območja
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Vodovarstvena območja, ARSO; Zasnova namenske rabe prostora (SPRO
Ig), FGG
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Slika 3.16: Zasnova namenske rabe prostora in območje pomembnejše podtalnice
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Območje pomembnejše podtalnice, ARSO; Zasnova namenske rabe
prostora (SPRO Ig), FGG
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Kazalci 2:
Tabela 3.11: Ranljivost vodnih virov
zaradi gradnje in delovanja objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
10,08
4,73
1
48,42
55,38
2
27,34
25,43
3
8,00
6,70
4
5
6,16
7,76
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Nove dejavnosti se sicer v veliki večini (okrog 60%) primerov
pojavljajo na območjih, ki so z vidika varstva vodnih virov malo
ranljiva ali neranljiva. Problem je območje ob Vrbljenah, ki sega v
stroţji varstveni pas virov pitne vode. Ker so na tem območju
načrtovane zelene površine za rekreacijo, pri katerih niso predvideni
večji gradbeni posegi ocenjujemo, da je njihova izvedba sprejemljiva
ob izvedbi omilitvenih ukrepov – C oz. tehnološko ustreznih rešitev
preprečevanja onesnaţevanja podtalnice med samo gradnjo in kasneje
obratovanjem (npr. preprečevanje izliva olj in goriva iz strojev, itd).

Slika 3.17: Ranljivost vodnih virov zaradi gradnje objektov, na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri
katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Tabela 3.12: Ranljivost vodnih virov
zaradi intenzivne kmetijske
pridelave
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
11,96
7,81
1
51,50
49,18
2
20,66
23,66
3
10,32
10,17
4
5
5,55
9,18
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
42,21

Kot zelo ranljivo se izkaţe skoraj celotno območje Iškega vršaja, ki
sega v prvi vodovarstveni pas. Na tem območju intenzivna kmetijska
pridelava ni sprejemljiva, saj vključuje uporabo snovi, ki negativno
vplivajo na kakovost podtalnice. Kakršnokoli onesnaţenje na prodnatih
tleh vodonosnika pomeni poslabšanje kakovosti virov pitne vode.
Kmetijska proizvodnja na tem območju je možna samo ob
doslednem izvajanju omilitvenih ukrepov – C (npr. preusmeritev iz
konvencionalnega v ekološko kmetovanje).

Slika 3.18: Ranljivost vodnih virov zaradi intenzivne kmetijske pridelave, na območjih kmetijskih zemljišč iz SPRO
Ig M 1:100.000
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Tabela 3.13: Ranljivost vodnih virov
zaradi gradnje letališča in
letalskega prometa
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
2,11
0,00
1
17,32
0,00
2
38,41
48,28
3
32,54
48,28
4
5
9,62
3,45
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
0,21

Na območju predvidenega letališča ni pomembnejših vodnih virov. V
fazi zemeljskih in gradbenih del lahko prihaja do regulacije površinskih
vodotokov, do izsuševanja vlaţnih zemljišč, moţna so tudi izlitja
naftnih derivatov in strojnih olj iz gradbene mehanizacije. V času
obratovanja prihaja do onesnaţenja tal z emisijami iz prometa. Vpliv
letališča na vode je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov – C.
Športno letališče je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je
bilo na pobudo izdelovalcev presoje sprejemljivosti plana na varovana
območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega
letališča ni več predmet okoljskega poročila.

Slika 3.19: Ranljivost vodnih virov zaradi letališča, na območju predvidenega letališča iz SPRO Ig M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na vode je ocenjen z oceno C-nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.

3.1.3.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi se nanašajo na proizvodnjo, kmetijske površine, prometno infrastrukturo,
mineralne surovine ter zelene površine – ureditev kopališča.
Pri vseh dejavnostih, ki se načrtujejo na vodovarstvenih območjih je potrebno dosledno
upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določa Odlok o varstvu pitne vode (Ur. List SRS 13/88),
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04, 5/06).
Omejitve in pogoje bo še podrobneje opredeljevala Uredba o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja z okolico, ki je trenutno v fazi nastajanja.
Pri poseganju v vodotoke ali na priobalna zemljišča je treba upoštevati vse zgoraj naštete
veljavne pravne reţime in omejitve.
Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine,
kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne
lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost voda in prilagoditi dinamiko
izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno
izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko
sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.
Način kmetovanja je treba prilagoditi reţimom 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 reţimi na vodovarstvenih območjih je treba urediti odvajanje komunalnih
vod in onesnaţenih vod iz kmetijskih gospodarstev (gnojne jame, gnojišča itd).
Za izvedbo sta zadolţena investitor in izvajalec del. Ukrepi so izvedljivi.

3.1.3.5

Načini spremljanja stanja

Za potrebe črpališča pitne vode v Brestu se še naprej izvaja stalen monitoring podtalnice.
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3.2

Narava

3.2.1

Stanje okolja

3.2.1.1

Biotska raznovrstnost in habitatni tipi

Območje občine Ig je bogato z rastlinskimi in ţivalskimi vrstami. Na severnem delu občine –
Ljubljanskem barju je evidentiranih 45 vrst sesalcev, 13 vrst dvoţivk, 11 vrst plazilcev, preko
100 vrst metuljev, 48 vrst kačjih pastirjev ter številne druge ţivalske vrste. Prav tako je na barju
prisotnih veliko ogroţenih in varovanih rastlinskih vrst. Barje je uvrščeno v omreţje Natura 2000
po ptičji in habitatni direktivi. Na Ljubljanskem barju po podatkih iz Testnega primera presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru SPRO Ig biva 15-100%
slovenske populacije kosca (Crex crex), pepelastega lunja (Circus cyaneus) in pisane penice
(Sylvia nisoria). Ohranjenost ţivljenjskega prostora je dobra za večino kvalifikacijskih vrst in
povprečna ali zmanjšana za črno štorkljo (Ciconia nigra), sršenarja (Pernis apivorus) in
vodomca (Alcedo atthis). Splošna ocena stanja je odlična za pepelastega lunja in kosca, dobra za
pisano penico in rjavega srakoperja (Lanius colluro). Na barju je evidentiranih kar 22
kvalifikacijskih vrst ptic ter 24 vrst rastlin in drugih živali, zaradi katerih je območje
razglašeno kot območje Nature 2000 po habitatni direktivi. Juţni del občine – Krimsko hribovje
je območje pojavljanja velikih zveri (opredeljeno po habitatni direktivi) – volka, medveda in risa.
Na tem območju se pojavlja 10 vrst rastlin in živali, zaradi katerih je območje uvrščeno v
posebno varstveno območje Natura 2000.
Na območju občine Ig je bilo kartiranje habitatnih tipov izvedeno na območju Ljubljanskega
barja (Kotarac M. in sodelavci.1999. Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju, Poročilo
za MOP UVN Ljubljana in MOL, Center za kartografijo favne in flore, Miklavţ na Dravskem
polju). Prvo kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju je Center za kartografijo favne in
flore (CKFF) izvedel v letih 1998 in 1999, ko še ni bilo predpisane enotne tipologije kartiranja
habitatnih tipov za vso drţavo. Dodatno so se deli Ljubljanskega barja kartirali leta 2000 v
okviru projekta Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na Ljubljanskem
barju ter conacija bodočega parka. Leta 2003 je CKFF izvedel preverjanje stanja habitatnih tipov
na terenu na izbranih naravovarstveno pomembnejših območjih parka, s poudarkom na
območjih, predvidenih za rezervatno varstvo (podlaga: Delovni osnutek conacije predvidenega
Krajinskega parka Ljubljansko barje na podlagi razpoloţljivih podatkov o stanju habitatnih tipov
in nekaterih ţivalskih skupin in evidence naravnih vrednot, ARSO 2002). V okviru tega poročila
so bili habitatni tipi celotnega območja načrtovanega Krajinskega parka Ljubljansko barje
kartirani v skladu z enotno nacionalno tipologijo habitatnih tipov (Habitatni tipi Slovenije,
ARSO 2003). Ta tipologija je bila kasneje še dodelana (Habitatni tipi Slovenije, ARSO 2004).
Na območju občine Ig so evidentirani naslednji habitatni tipi:
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Slika 3.20: Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Kartiranje habitatnih tipov, Center za kartografijo favne in flore, Miklavţ
na Dravskem polju
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Tabela 3.14: Pregled habitatnih tipov
Vir: Naravovarstvene smernice za SPRO Ig
NAZIV

PREDNOSTNI HT ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA
Prosto plavajoče zdruţbe večinoma s hranili bogatih voda.

Prosto plavajoča vegetacija

Zakoreninjena podvodna
vegetacija

Na vodotokih.
Zdruţbe zakoreninjenih podvodnih večletnic (rod Potamogeton),
ki nad vodno površino poţenejo samo socvetja.
V vodotokih ter na ribnikih.
Rečna prodišča sestavljena iz manjših prodnikov.

Rečna prodišča in bregovi

Vegetacija tekočih voda

Na območju Iške.
Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin iz rodov ţabji las (Callitriche
spp.), kolenčasti dristavec (Potamogeton nodosus), vodna zlatica
(Ranunculus subg. Batrachium) itd. vključno z mahovi in
makroskopskimi algami.
Prisotna na nekaterih barjanskih odvodnikih.

Niţinska visoka steblikovja

Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih higrofilnih steblik, ki se v
pasovih pojavljajo na plodnih naplavinah vodotokov v niţinah.
Lahko so visoka steblikovja kot stadij zaraščanja na opuščenih
vlaţnih travnikih in pašnikih.
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.

Mokrotni mezotrofni in
evtrofni travniki ali pašniki

Oligotrofni mokrotni
travniki

Travišča na zmerno ali zelo hranljivih naplavinah ali različno
gnojeni travniki na mokrih ali vlaţnih tleh, pogosto ali vsaj pozimi
so poplavljeni. Ekstenzivna košnja ali paša.
Razširjeni so v listopadnih in stepskih predelih Evrazije. Prisotni
na območju Ljubljanskega barja.
Travniki na mokrih, vlaţnih ali periodično vlaţnih tleh v dolinah,
kotlinah, ravnicah ali kraških poljih. Tla so mezotrofna ali
oglejena oligotrofna tla. Košnja 1-2 krat letno, predvsem za steljo.
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.

Oligotrofni mokrotni
travniki z modro stoţko in
sorodne zdruţbe

Nitrofilni gozdni robovi in
vlaţno obrečno visoko
steblikovje

Oligotrofni mokrotni travniki z modro in trstikasto stoţko
(Molinia caerulea, M. arundinacea).
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.
Zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in potočne
bregove, kanale ipd., vendar le na globokih, s hranili, posebno še z
dušikom bogatih tleh.
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.
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NAZIV

PREDNOSTNI HT ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA
Mezofilni zmerno do intenzivno gnojeni travniki na prepustnih,
bogatih, bolj ali manj sveţih do vlaţnih tleh od niţin do
submontanskega pasu na rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so
visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki.

Mezotrofni do evtrofni
gojeni travniki

Prisotni na območju Iškega vršaja in na območju Ljubljanskega
barja.
Bukovi gozdovi Dinaridov, obrobja jugovzhodnih Alp in v
subpanonskem gričevju. Pogostejše vrste v podrasti so mlaja
(Dentaria spp)., navadna ciklama (Cyclamen
purpurascens),navadno tevje (Hacquetia epipactis),velecvetna
mrtva kopriva (Lamium orvala) idr.

Ilirski bukovi gozdovi

Strnjen ilirsko bukov gozd porašča Krimsko hribovje.
Gozdovi doba (Quercus robur) ali gradna (Quercus petraea) ali
ponekod cera (Quercus cerris) in belega gabra (Carpinus betulus)
v porečjih Drave, Save, Mure v in kraških dolinah. Podnebje je
zmerno celinsko. Floristično so razmeroma bogati.

Ilirski hrastovo-belogabrovi
gozdovi

Na Poljski gorici.
Sestoji z dominantnimi vrstami črni gaber (Ostrya carpinifolia),
kraški gaber (Carpinus orientalis) ali raznimi vrstami rodov javor
(Acer spp.), jesen (Fraxinus spp.), lipa (Tilia spp.) in koprivovec
(Celtis australis) podgorskega in gorskega mediteranskega
območja iz zveze Ostryo-Carpinion orientalis.

Termofilni gozdovi
mešanih listavcev

Na širšem območju Iške.
Gozdovi rdečega bora (Pinus sylvestris) na Balkanu. V Sloveniji
samo Genisto januensis-Pinetum.

Jugovzhodno evropski
gozdovi rdečega bora

Alpsko apeninski gozdovi
črnega bora

Na območju Iške.

*

Gozdovi črnega bora na suhih, sončnih strmih skalnatih pobočjih
in v soteskah slovenskih Alp. Rastišča so skalnata, tla večinoma
rendzine.
Na območju Iške.
Redki gozdni sestoji s puhasto brezo (Betula pubescens), rdečim
borom (Pinus sylvestris) ali smreko (Picea abies) na visokih barjih
in močvirjih.

Brezovi in iglasti barjanski
gozdovi

Srednjeevropska črna
jelševja in jesenovja ob
tekočih vodah

Na območju Ljubljanskega barja v Koslerjevi gošči in gozdovih
juţno od Grmeza.

*

Obrečni gozdovi velikega jesena (Fraxinus excelsior) in črne
(Alnus glutinosa) ali včasih sive jelše (A. viridis) na občasno
poplavljenih rastiščih, ki so prek poletja dobro zračna.
Ob vodotokih.
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NAZIV

Naravna in naravnim
podobna visoka barja

PREDNOSTNI HT ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA

*

Ohranjena ali malo spremenjena visoka barja. So zelo redka in jih
sestavlja večje število zdruţb odvisno od oblike barja. Zdruţbe so
med seboj povezane v celoto, zato ne moremo obravnavati vsake
zase kot poseben (pod)habitatni tip. S hkratnim označevanjem
podenot na terenu dobimo natančnejši opis barjanskega sistema.
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.

Bazična nizka barja

Talna voda je lahko tik pod površino ali na površini in je bogata s
karbonati, vendar revna s hranili. Šota se tvori pod vodo, ne
tvorijo je šotni mahovi, kot na visokem barju. V veliki večini
primerov uspevajo nizkobarjanske vrste skupaj z vrstami
mokrotnih travnikov, ponekod so primešane vrste trstičij,
predvsem navadni trst (Phragmites australis), ki daje takim
sestojem videz trstičij.
Prisotni mozaično na območju Ljubljanskega barja.

Apnenčaste ali dolomitne
stene z vegetacijo skalnih
razpok

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok od
montanskega do alpinskega pasu.
Na območju Iške.
Jame, jamski sistemi, podzemne vode in podzemni intersticielni
prostori.

Jame
Na območju Krimskega hribovja.

Varstvene usmeritve za varstvo habitatnih tipov
Za ohranjanje habitatnega tipa v ugodnem stanju se uporabljajo določila 3. člena Uredbe o
habitatnih tipih ter varstveni cilji za doseganje ustreznih ekoloških razmer za posamezne skupine
habitatnih tipov, ki so navedeni v Prilogi 2 iste uredbe.
Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih
habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu:
- da se v kar največji moţni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in
območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
- da se v kar največji moţni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih in
- da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in ţivalskih vrst v skladu
z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst.
Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s predvidenimi
spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je treba ugotoviti
prisotnost habitatnih tipov na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti (4. člen Uredbe o
habitatnih tipih).
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Tabela 3.15: Usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
NAZIV

KONKRETNE USMERITVE
-

Prosto plavajoča vegetacija
Zakoreninjena podvodna vegetacija
Vegetacija tekočih voda

-

-

-

Rečna prodišča in bregovi

-

-

Vode se ne onesnaţuje, obstoječe dejavnike onesnaţevanja se
zmanjšuje z gradnjo čistilnih naprav.
V vplivnem pasu tekočih ali stoječih vodah se mineralnih gnojil,
gnojnice, herbicidov in pesticidov ne uporablja.
Vodnogospodarska dela se opravlja od pozne jeseni do konca zime, to
je izven razmnoţevalnega časa ţivali; uporablja se tehnologijo, ki kar
najmanj poškoduje ţivljenjske prostore.
Vode se praviloma ne odvzema, izjemoma pa se je odvzema toliko,
da v obdobju, ko je naravno stanje voda najniţje, lahko preţivijo
najbolj občutljive ţivali in rastline.
Objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka, se ne gradi.
Elektroagregatov za odlov rib se ne uporablja.
V vode se ne vnaša hranil, razkuţil in zdravil za ribe.
Intenzivne kmetijske površine naj se obdeluje izven poplavnih
območjih vodotokov.
Gradbene posege in zemeljska dela kot so odstranjevanje zemlje,
ruše, šote, kamninske podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se
ne izvaja, v primeru, da ni drugih prostorskih moţnosti, pa se izvaja
na tistih delih območij, ki so ţe degradirana.
Draški ribniki naj se ne praznijo. Gladina vode naj se ne niţa.
Vode se ne onesnaţuje, obstoječe dejavnike onesnaţevanja se
zmanjšuje z gradnjo čistilnih naprav.
V vplivnem pasu tekočih ali stoječih vodah se mineralnih gnojil,
gnojnice, herbicidov in pesticidov ne uporablja.
Vodnogospodarska dela se opravlja od pozne jeseni do konca zime, to
je izven razmnoţevalnega časa ţivali; uporablja se tehnologijo, ki kar
najmanj poškoduje ţivljenjske prostore.
Vode se praviloma ne odvzema, izjemoma pa se je odvzema toliko,
da v obdobju, ko je naravno stanje voda najniţje, lahko preţivijo
najbolj občutljive ţivali in rastline.
Objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka, se ne gradi.
Elektroagregatov za odlov rib se ne uporablja.
V vode se ne vnaša hranil, razkuţil in zdravil za ribe.
Gradbene posege in zemeljska dela kot so odstranjevanje zemlje,
ruše, šote, kamninske podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se
ne izvaja, v primeru, da ni drugih prostorskih moţnosti, pa se izvaja
na tistih delih območij, ki so ţe degradirana.
Prodnikov naj se ne odvzema.
Ohranjajo naj se prodnate plitvine in prelivi.
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NAZIV

KONKRETNE USMERITVE
-

Niţinska visoka steblikovja
Nitrofilni gozdni robovi in vlaţno
obrečno visoko steblikovje

-

Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki

Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki

-

Oligotrofni mokrotni travniki
Oligotrofni mokrotni travniki z modro
stoţko in sorodne zdruţbe

-

-

Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila vodni reţim.
Gradbene posege in zemeljska dela kot so odstranjevanje zemlje,
ruše, kamninske podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se ne
izvaja, v primeru, da ni drugih prostorskih moţnosti, pa se izvaja na
tistih delih območij, ki so ţe degradirana.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd.) se
prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal in tako vplivala
na rastiščne pogoje rastlin ter na pogoje bivanja ţivali.
Rastlinstva se ne poţiga.
Nove melioracije in regulacije naj se ne uvajajo; stare naj se v
čimvečji meri opuščajo.
Površin naj se ne nasipava in se nanje ne odlaga odpadkov.
Košnja (čas, pogostnost, način) se izvaja tako, da je ugodna za
rastline in ţivali in na način, da se ţivali lahko umaknejo.
Košnjo se odloţi do 15. julija.
Kmetijske površine se gnoji čim manj in to na tradicionalen način, s
hlevskim gnojem; vnos mineralnih gnojil naj se zmanjšuje. Škropiva
naj se uporablja čim manj.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila vodni reţim.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal in tako vplivala
na rastiščne pogoje rastlin ter na pogoje bivanja ţivali.
Raba na habitatnem tipu se izvaja na način in v času, ki zagotavlja
ugodno stanje habitatnega tipa in je za rastline in ţivali najmanj
moteč.
Rastlinstva se ne poţiga.
Košnja (čas, pogostnost, način) se izvaja tako, da je ugodna za
rastline in ţivali in na način, da se ţivali lahko umaknejo.
Košnjo se odloţi do 15. julija.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na
hektar).
Travnikov naj se ne nasipava.
Na območju habitatnega tipa naj se ne gnoji.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila vodni reţim.
Nove melioracije in regulacije naj se ne uvajajo; stare se v čimvečji
meri opuščajo.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal in tako vplivala
na rastiščne pogoje rastlin ter na pogoje bivanja ţivali.
Raba na habitatnem tipu se izvaja na način in v času, ki zagotavlja
ugodno stanje habitatnega tipa in je za rastline in ţivali najmanj
moteč.
Rastlinstva se ne poţiga.
Košnja (čas, pogostnost, način) se izvaja tako, da je ugodna za
rastline in ţivali in na način, da se ţivali lahko umaknejo.
Košnjo se odloţi do 15. julija.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na
hektar).
Travnikov naj se ne nasipava.
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NAZIV

KONKRETNE USMERITVE

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi

-

Termofilni gozdovi mešanih listavcev

-

Jugovzhodno evropski gozdovi rdečega
bora
-

Ohranja se namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih
habitatnih tipov.
Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna
infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, ki ne ogroţajo
habitatnega tipa.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd) se
prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.

Alpsko apeninski gozdovi črnega bora
Brezovi in iglasti barjanski gozdovi
Srednjeevropska črna jelševja in
jesenovja ob tekočih vodah

-

-

Naravna in naravnim podobna visoka
barja

-

Bazična nizka barja
-

-

-

Ohranja se namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih
habitatnih tipov.
Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna
infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, ki ne ogroţajo
habitatnega tipa.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd) se
prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.
Ohranjajo se sedanja namembnost, ustrezne hidrološke razmere in
kemična sestava tal ter vode na habitatnem tipu.
Nove melioracije in regulacije naj se ne uvajajo; stare naj se v
čimvečji meri opuščajo.
Šota naj se ne izkorišča.
Ohranjajo se sedanja namembnost, ustrezne hidrološke razmere in
kemična sestava tal ter vode na habitatnem tipu.
Površinskih in podzemnih voda se na območju habitatnega tipa
oziroma območju vpliva ne onesnaţuje oz. se jih onesnaţuje v čim
manjši meri, zato se ob novih objektih, ki so potencialni vir
onesnaţevanja, zgradijo čistilne naprave. Zagotavljajo se ustrezni
ukrepi za preprečevanje onesnaţenja vode (odpravljajo se viri
onesnaţevanja, gradijo se čistilne naprave).
Na območje habitatnega tipa in območje vpliva nanj se ne vnaša
gnojil in pesticidov.
Nove melioracije in regulacije naj se ne uvajajo; stare naj se v
čimvečji meri opuščajo.
Površin naj se ne nasipava in se nanje ne odlaga odpadkov.
Gradbene posege in zemeljska dela kot so odstranjevanje zemlje,
ruše, šote, kamninske podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se
ne izvaja, v primeru, da ni drugih prostorskih moţnosti, pa se izvaja
na tistih delih območij, ki so ţe degradirana.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd) se
prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.
Športno rekreacijske dejavnosti in turistična raba (ureditve za
obiskovalce ipd.) se načrtujejo in izvajajo na način in v obsegu, ki ne
ogroţajo habitatnega tipa.
Rastlinstva naj se ne poţiga.
Zaraščanje naj se preprečuje s košnjo.
Košnja naj se izvaja tako, da je ugodna za rastline in ţivali in na
način, da se ţivali lahko umaknejo. Zaţelena je čim poznejša košnja,
po 15. juliju.
Pokošeno biomaso naj se odstrani.

71

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

NAZIV

KONKRETNE USMERITVE
-

-

Apnenčaste ali dolomitne stene z
vegetacijo skalnih razpok

-

-

Jame
-

Geomorfološke značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.) ki so
osnova ustreznim ekološkim pogojem za ohranitev habitatov, se ne
spreminja.
Gradbene posege in zemeljska dela kot so odstranjevanje zemlje,
ruše, kamninske podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se ne
izvaja, v primeru, da ni drugih prostorskih moţnosti, pa se izvaja na
tistih delih območij, ki so ţe degradirana.
Izkoriščanje mineralnih surovin se načeloma ne izvaja, izjemoma le
na ţe degradiranih delih habitatnih tipov. S sanacijskim načrtom se
sanirajo in renaturirajo zaradi odvzemanja mineralnih surovin
prizadeta območja habitatnega tipa.
Športno rekreacijske dejavnosti, kot na primer plezanje, jadralno
padalstvo, pohodništvo, se ne izvaja ali se izvaja v ustrezno
omejenem obsegu pod določenimi pogoji.
V jami se ne spreminja mikroklimatskih razmer (vlaţnost, zračnost,
temperatura).
V jame se ne vnaša organskih snovi.
Odpadkov se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se ne
odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.
Površja nad znanimi rovi jame, zlasti še ponorne vode se ne
onesnaţuje. Onesnaţene vode se prednostno očisti.
Vodnega reţima na ponornih vodah se ne spreminja.
Jame se obiskuje na način, da se jih fizično ne poškoduje, da se v
njih ne spreminja mikroklima, da se ne vznemirja živali.
Jam se trajno ne osvetljuje oz. se jih osvetljuje čim manj, le v času
obiska.
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3.2.1.2

Območja posebnega režima

3.2.1.2.1 EPO in naravne vrednote
Na območje občine Ig segajo tri ekološko pomembna območja: Krimsko hribovje – Menišija,
Ljubljansko barje in pa osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri. Izven ekološko
pomembnih območij je le del naselij Ig in Podkraj.
Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih travišč v Sloveniji, nahajališče redkih
habitatnih tipov in ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst. Na barju gnezdi najmanj 62 vrst ptic, je
najpomembnejše gnezdišče kosca in edino gnezdišče za velikega škurha v Sloveniji.
Krimsko hribovje – Menišija je gozdnat, hribovit svet z globoko vrezanimi dolinami – sem spada
tudi soteska Iške z endemično floro. Naravno ohranjeni potoki so habitat raka koščaka in
dvoţivk, gozd je ţivljenjski prostor velikih zveri: rjavega medveda, volka in risa.
Tabela 3.16: Pregled ekološko pomembnih območij
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
KODA

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

31200

Krimsko hribovje Menišija

Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi
dolinami, vključuje tudi sotesko Iške s pestro in endemično floro.
Naravno ohranjeni potoki so habitat raka koščaka in dvoţivk.
Gozd je ţivljenjski prostor velikih zveri.

EPO

31400

Ljubljansko barje

Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih
travišč v Sloveniji, nahajališče redkih habitatnih tipov in
ogroţenih močvirskih in travniških ţivalskih vrst. Preplet
različnih habitatnih tipov je podlaga za visoko biotsko pestrost.
Na območju gnezdi najmanj 62 redkih ali ogroţenih ptičjih vrst.
To je najpomembnejše gnezdišče za kosca in edino za velikega
škurha v Sloveniji. Prebivališče najmanj 7 vrst dvoţivk, 6 vrst
metuljev, 12 vrst kačjih pastirjev in 12 vrst rastlin s slovenskega
Rdečega seznama.

EPO

80000

Osrednje območje
ţivljenjskega prostora
velikih zveri

Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi
dolinami. Osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri
rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Cannis lupus) in risa
(Lynx lynx).

EPO

Tabela 3.17: Površine ekološko pomembnih območij znotraj občine Ig
Ime EPO
Krimsko hribovje – Menišija
Ljubljansko barje
osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri

Površina (v ha)
4998,9
3637,2
7563,7
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Slika 3.21: Ekološko pomembna območja
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; EPO, Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana
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Varstvene usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij
Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za načrtovanje prostorskih
ureditev in rešitev ter urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z
namenom, da se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in
ţivalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno.
Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih moţnosti prostorske
ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje
habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih
primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
Splošne varstvene usmeritve
Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi in
dejavnosti moţni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji moţni meri ohranja naravna
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali ţivalskih vrst, njihova kvaliteta ter
povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim
posegom ali dejavnostjo prekinjena.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo
vsi moţni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in ţivali ter
njihove habitate čim manjši.
Podrobnejše varstvene usmeritve
31 200 KRIMSKO HRIBOVJE – MENIŠIJA
-

Geomorfološke značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.), ki so osnova ustreznim
ekološkim pogojem za ohranitev habitatov, se ne spreminja.
Športno rekreacijske dejavnosti, kot na primer plezanje, se ne izvaja ali se izvaja v ustrezno
omejenem obsegu pod določenimi pogoji.
Rek naj se ne zasipa.
Večjih jezov in lovilcev proda naj se ne gradi.
Pri posegih v vode je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
Rek naj se ne regulira.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd.) se prednostno izkoriščajo
obstoječi koridorji.
Ohranja naj se strnjene komplekse gozdov. Ne izvaja se večjih posegov v gozd.
Smetišča in odlagališča odpadkov naj bodo ustrezno zaščitena, tako da bo onemogočen
dostop medvedu.
Zverem naj se omogoči prehod preko prometnic.
Lokacija za izgradnjo infrastrukturnih in drugih objektov naj se preverja glede na migracijske
poti zveri.
Pašnike naj se zaščiti z električnimi ograjami.
Čebelnjake naj se zaščiti z električnimi ograjami.
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31 400 LJUBLJANSKO BARJE
-

Posegov, ki bi kakorkoli spremenili vodni reţim območja, naj se ne izvaja.
Melioracij naj se ne izvaja.
Barjanski kanali naj se čistijo le občasno in po odsekih.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal.
Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki.
Košnjo se odloţi do 15. julija.
Njivskih površin naj se ne širi.
Travnike naj se ohranja.
Košnja (čas, pogostnost, način) naj se izvaja tako, da se ţivali lahko umaknejo.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na hektar).
Zmanjšuje naj se uporaba pesticidov, herbicidov in gnojil.
Visokodebelni sadovnjaki naj se ohranjajo. Čimveč naj se sadi stare sadne sorte.
Psov naj se ne sprehaja brez povodca.
Travnikov in gozdnih robov naj se ne poţiga.
Mehanskih posegov v strugo in breţine naj se ne izvaja.
Gradbenega materiala naj se ne odlaga.
Vode naj se ne onesnaţuje, obstoječe dejavnike onesnaţevanja naj se zmanjšuje.
Ohranja naj se naravna struktura dna vodotoka in breţin.
Ohranja naj se kontinuiteta struge brez neustreznih jezov in pragov.
Plitvine in prodnati prelivi naj se ohranjajo.
Pri posegih v vode je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
Draški ribniki naj se ne praznijo. Gladina vode naj se ne niţa.
Rek naj se ne regulira.
Obreţno vegetacijo naj se ohranja.
Pri gradnji cest, naj se gradi podhode za ţivali.
Cerkva Sv. Jakob (Strahomer), Sv. Marija Roţnovenska (Tomišelj) in Sv. Janez Krstnik
(Podkraj) naj se ne obnavlja v poletnem času. Obnovo naj se prilagodi zahtevam netopirjev.

80 000 OSREDNJE OBMOČJE ŢIVLJENJSKEGA PROSTORA VELIKIH ZVERI
-

Ohranja naj se strnjene komplekse gozdov. Ne izvaja se večjih posegov v gozd.
Smetišča in odlagališča odpadkov naj bodo ustrezno zaščitena, tako da bo onemogočen
dostop medvedu.
Zverem naj se omogoči prehod preko prometnic.
Lokacija za izgradnjo infrastrukturnih in drugih objektov naj se preverja glede migracijskih
poti zveri.
Pašnike naj se zaščiti z električnimi ograjami.
Čebelnjake naj se zaščiti z električnimi ograjami.
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Tabela 3.18: Pregled naravnih vrednot in novo predlaganih naravnih vrednot
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
EVID. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

STATUS

49

Draga pri Igu ribniki
Iška z Zalo soteska

Ribniki v dolini Drage pri Igu

zool, hidr,
bot, ekos
geomorf,
(hidr, bot,
geol, zool)

NVDP

167 V

Ljubljanica

Reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike

NVDP

539

Koslerjeva gošča

Ohranjen kompleks visoko barjanskega gozda z
acidofilnimi drevesnimi vrstami, jugovzhodno
od Črne vasi

hidr,
geomorf
ekos, bot

712

Ščurkov potok

Lehnjakotvoren potok s slapovi, levi pritok
Ţelimeljščice pri Ščurkih

hidr,
geomorf

NVLP

713

Šumnik

Zatrepna dolina levega pritoka Granjevce z
lehnjakovimi pragovi, jugozahodno od Turjaka

hidr,
geomorf

NVLP

897

Ustje - okno spodaj

Naravno okno nad stezo Vrbica - Ustje v soteski
Iške

geomorf

NVLP

898

Ustje - piramide

Skalni samotar ob cesti od Vrbice na Ustje v
soteski Iške

geomorf

NVLP

926

Stari dedec

Skalni samotar pod Iţanskim gradom, zahodno
od Iga

geomorf

NVLP

927

Votli kamen v Iški

Balvan v soteski Iške

geomorf

NVDP

928

Skalni moţ na
Vrbici
Mareke na Barju barjanska okna

Skalni samotar ob sotočju Iške in Zale

geomorf

NVDP

Kraški izviri - barjanska okna v vršaju Iške pri
Marekah na Ljubljanskem barju

hidr

NVDP

1042

Skednjenca

Jama ob cesti Škrilje - Krvava peč

geomorfp

NVDP

1096

Matena vas - lipa

Lipa pri cerkvi sv. Mohorja in Felicijana v
Mateni vasi

drev

NVLP

1099

Ig - lipa

Lipa ob kapelici severozahodno od Iga

drev

NVLP

1159

Visoko - lipa

Lipa v središču vasi Visoko, juţno od Ţelimelj

drev

NVLP

1161

Ščurkov potok slap
Ščurkov potok slapišče

Slap na levem pritoku Ţelimeljščice

NVLP

Slapišče v srednjem delu Ščurkovega potoka,
levega pritoka Ţelimeljščice

geomorf,
hidr
geomorf,
hidr

4034

Mala Pasica

Biospeleološko pomembna jama zahodno od
Gornjega Iga

geomorfp,
zool

NVDP

4035

Velika Pasica

Biospeleološko pomembna jama zahodno od
Gornjega Iga

geomorfp,
zool

NVDP

78 V

929

1162

Soteski Iške in Zale z Iškim vintgarjem, Skalnim
moţem na Vrbici in Votlim kamnom v Iški,
termofilnimi gozdovi listavcev in sestoji črnega
bora.

NVDP

NVDP

NVLP
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EVID. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

STATUS

4040 V

Mokerc - gozdni
rezervat

Termofilni gozdovi, prepuščeni naravnemu
razvoju, v dolini Iške

ekos

NVLP

4045

Bukev v gozdu pri Rogatcu nad Ţelimljami

drev

NVLP

4050

Rogatec nad
Ţelimljami - bukev
Ţelimeljščica

Vodotok na Ljubljanskem barju, desni pritok
Iţice

hidr, ekos

NVLP

4052

Potokarjevo brezno

Brezno vzhodno od Iške vasi

geomorfp

NVDP

4057

Iščica - juţni izvir

Kraški izvir Iščice v Igu

hidr

NVLP

4058

Ig - izviri Iščice

Kraški izviri Iščice v Igu

hidr

NVLP

4143 V

Iški vršaj

Vršaj Iške na juţnem robu Ljubljanskega barja
med Tomišljem in Igom

geomorf

NVLP

4426 V

Iška

Dolina desnega pritoka Ljubljanice s sotesko in
slapovi

NVDP

7612 V

Zala

Levi pritok Iške s sotesko in slapovi

7655

Skednenca

Poševna jama - ledenica zahodno od Tomišlja

hidr,
geomorf,
zool
hidr,
geomorf,
(zool)
geomorfp

7656

Jama pri Riţi

Jama pod Mokrcem, juţno od Iga

geomorfp

NVDP

7659

Brezno na Kamnu

Brezno na Kamnu, juţno od Iga

geomorfp

NVDP

7695

Strahomersko okno

Barjansko okno severno od Tomišlja na
Ljubljanskem barju

hidr,
geomorf

NVDP

7696

Jevšnik - okni

Barjanski okni severno od Tomišlja na
Ljubljanskem barju

hidr,
geomorf

NVDP

7826

Babna Gorica šota

Ostanek šote na Ljubljanskem barju,
jugozahodno od Babne Gorice

geol

NVDP

8075

Iščica

Desni pritok Ljubljanice na Ljubljanskem barju

hidr, ekos

NVLP

8102

Iška Loka - izviri

Izviri na Ljubljanskem barju pri Iški Loki

hidr

NVLP

p-1

Podkraj - izvir

Kraški izvir potoka Šentjanţ pod cerkvijo sv.
Janeza v Podkraju

hidr

pNVLP

p-2

Zidana gorica

Osamelec na Ljubljanskem barju pri Igu,
poraščen z gozdom

geomorf,
ekos

pNVLP

p-3

Strahomer - ribnik
in izviri

Ribnik z izviri v dolini Izbarice, juţno od
Strahomerja

hidr, ekos

pNVLP

p-4

Poljska gorica

Osamelec na Ljubljanskem barju pri Igu,
poraščen z gozdom

geomorf,
ekos

pNVLP

p-5

Ig - sekvoja

Sekvoja v parku pri Iţanskem gradu

drev

pNVLP

p-6

Ig - dob

Dob pri Iţanskem gradu

drev

pNVLP

NVDP

NVDP
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EVID. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

STATUS

p-7

Ig - tise 1

Tri tise juţno od Iţanskega gradu

drev

pNVLP

p-8

Ig - tise 2

Tri tise zahodno od Iţanskega gradu

drev

pNVLP

p-9

Pungrt

Gozd in park na Pungrtu ob Iţanskem gradu, pri
Igu

ekos, onv,
drev

pNVLP

p-10

Krim - jelka

Jelka ob kriţišču gozdnih cest, juţno od vrha
Krima

drev

pNVLP

p-11

Izbarica - izvir

Kraški izvir Izbarice, juţno od Strahomerja

pNVLP

p-12

Gornji Ig - črni bor

Črni bor juţno od Gornjega Iga

hidr,
geomorf
drev

p-13

Iški vintgar - bukev

Bukev pri planinskem domu v Iškem vintgarju

drev

pNVLP

p-14

Krvavice - slap

Slap na levem pritoku Iške v Iškem vintgarju

pNVLP

p-15

Šumnik - slap

Slap na levem pritoku Iške v Iškem vintgarju

p-16

Iška - slap na
levem pritoku

Slap na levem pritoku Iške v Iškem vintgarju,
vzhodno od domačije Benko

hidr,
geomorf
hidr,
geomorf
hidr,
geomorf

p-17

Gornji Ig - jelka

Mutant jelke ob cesti Iška vas – Gornji Ig

drev

pNVLP

p-18

Mokrec - jelka

Jelka v gozdu med Malinjekom, Mokrecom in
Lomnikom

drev

pNVLP

p-19

Močile

Občasni izvir potoka Močile s slapom,
jugovzhodno od vasi Golo

hidr,
geomorf

pNVLP

p-20

Ig - klek

Klek zahodno od Iţanskega gradu

drev

pNVLP

pNVLP

pNVLP
pNVLP

Tabela 3.19: Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
ZAP. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

1

Območje
karbonatnih
kamnin

Območje karbonatnih kamnin s številnimi jamami in brezni, kjer so moţna
odkritja novih podzemskih objektov

Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih vrednot je spremljanje posegov v naravo,
zlasti zemeljskih del, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot,
predvsem geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Namen spremljanja zemeljskih del je
odkrivanje, zagotavljanje dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na novo odkritih naravnih
vrednot.
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Slika 3.22: Naravne vrednote
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Naravne vrednote, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
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Slika 3.23: Naravne vrednote, predlogi
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Naravne vrednote - predlog, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
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Slika3.24: Območja pričakovanih naravnih vrednot
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Pričakovane naravne vrednote, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
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Splošne varstvene usmeritve
Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen ZON).
Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih
moţnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih
vrednot).
Če ni drugih prostorskih ali tehničnih moţnosti, se posegi in dejavnosti:
- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo
v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v
čim manjši moţni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne
lastnosti naravne vrednote.
- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo ţivljenjske razmere na rastišču.
- na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo ţivljenjske
razmere rastlin in ţivali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do
takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preţivetje.
- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter
naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
- na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči,
poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v
prostoru.
- na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo ţivljenjske razmere za
rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter
da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih
vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine.
Podrobnejše varstvene usmeritve
Površinske geomorfološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti:
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse moţne tehnične ali druge
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj
spremenjena.
- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na naravni
vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
- Vibracije zaradi eksplozij ali iz drugih virov smejo biti tolikšne, da ne ogrozijo stabilnosti
naravne vrednote.
- Pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin na naravni vrednoti je moţno v takšnem
obsegu in na način, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je tak del narave opredeljen za
naravno vrednoto. Sanacija območij, na katerih so se pridobivale mineralne surovine, se
izvaja tako, da se v čim večji moţni meri ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto. Naravno vrednoto se ohranja vidno in dostopno.
- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se
ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.
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-

-

-

Vzorce kamnin se jemlje na tak način, da se bistveno ne spremenijo fizične lastnosti naravne
vrednote ter da se ne ogrozi stabilnosti naravne vrednote.
Na naravni vrednoti se izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi katerih se
bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravne vrednote (npr. z obseţnim odstranjevanjem
skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim) ter da zaradi prisotnosti ljudi (velike
mnoţice) ni motena vidna podoba naravne vrednote in onemogočeno njeno doţivljanje.
Obiskovalci naravne vrednote naj se gibajo po poteh, če so le-te za ta namen urejene.
Naravno vrednoto se uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno ne
spremenijo lastnosti naravne vrednote ter, da je vidna podoba naravne vrednote čim manj
spremenjena. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki
jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogroţanje naravne vrednote. Na
naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se
pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje naravne
vrednote ali njenega dela fizično onemogoči.
Vegetacijo na naravni vrednoti se lahko odstrani v primeru, da se s tem omogoči dostop,
izboljša vidnost ali prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto.

Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Sigastih tvorb in drugega jamskega inventarja se ne poškoduje, uničuje, odstranjuje, odnaša.
- Sten, stropa in tal, zraka v jami ter vode, ki tečejo skozi jamo se ne onesnaţuje.
- Sten, stropa in tal se fizično ne spreminja, razen, če je to nujno potrebno zaradi raziskovanja
jam ali znanstveno – raziskovalnega dela; v tem primeru se vrta, koplje, zasipava in podobno,
tako da se ne uničuje sigastih tvorb ter drugega pomembnega jamskega inventarja.
- V jamah se praviloma ne gradi objektov ali namešča naprav, v primeru ureditve jame za
ogledovanje in obiskovanje ter v primeru potreb za znanstveno – raziskovalno delo, pa se jih
gradi oziroma namešča tako, da se ne poškoduje sigastih tvorb ter drugega jamskega
inventarja.
- Jame in brezna oziroma njihove dele se osvetljuje le toliko, kolikor je minimalno potrebno za
obisk ljudi, znanstveno – raziskovalno delo ali jamarstvo. Osvetljuje se na način, ki algam
čim bolj onemogoča rast. Ne sveti se s svetili na odprt plamen, ki svetijo in segrevajo prostor.
- Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov in hrupa se ne povzroča.
- V jamah in breznih se ne kuri ognja, razen pri uporabi acetilenskih in drugih plinskih svetil.
- Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se ne
odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.
- Vzorce kamnin, mineralov in fosilov se jemlje le zaradi znanstveno-raziskovalnega razloga,
na tak način, da se ne spremenijo fizikalne lastnosti naravne vrednote ali njenega dela.
- Jamske sedimente, ki se jih odkopava in prekopava zaradi znanstveno – raziskovalnega dela,
se po končanih raziskavah razporedi tako, da je stanje čim bolj pribliţano prvotnemu.
- Jame in brezna se obiskuje tako, da se jih s fizično aktivnostjo ne poškoduje.
- Jame in brezna se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, postavitvijo ograj, tabel z
informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se ne spremenijo fizične in
funkcionalne lastnosti naravne vrednote, da se ne ogrozi stabilnost delov naravne vrednote ter
da je vidna podoba naravne vrednote in okolice čim manj spremenjena.
- V jamo se ne vnaša organskih snovi (človeška hrana, iztrebki, les in drug organski material).

-

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:
Gradnja objektov se ne izvaja, zemeljsko površje se ne spreminja, razen za namen iz 6. točke
tega oddelka.
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Odpadkov se ne odlaga.
Vhoda se ne zasipava, v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala.
Jamski vhod se zapira le z namenom varstva naravne vrednote oziroma upravljanja z njo, pri
čemer se uporabi takšne tehnične rešitve, da je omogočen nemoten prehod ţivali v jamo in iz
nje.
Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto, električne in druge
vode se namešča v takšni oddaljenosti, da se ohranja vidna podoba jamskega vhoda
nespremenjena.
Jamski vhod se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, počivališč, postavitvijo ograj,
tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da je vidna podoba vhoda čim manj
spremenjena.
V vegetacijsko zdruţbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem,
spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop. Obseg
odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti mikroklime v
jamskem vhodu in jami.
Na površju nad znanimi rovi jame:
Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.
Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov se ne povzroča.
Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem obsegu,
da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti pronicajoče
vode.
Odpadkov se ne odlaga.
Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne pretovarja
in skladišči.

Geološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse moţne tehnične ali druge
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj
spremenjena.
- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje, nasipavanje) se
na naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
- Pridobivanje mineralnih surovin in raziskovanje pred njihovim pridobivanjem se na naravni
vrednoti izvaja tako in v takšnem obsegu, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del
narave opredeljen za naravno vrednoto.
- Pri pridobivanju mineralnih surovin, raziskovanju ali sanaciji območij pridobivanja
mineralnih surovin se opravi občasen naravovarstveni nadzor z namenom pravočasnega
odkritja novih kvalitet naravne vrednote. V primeru, ko se zaradi neodloţljivega posega,
predvideva poškodovanje ali uničenje naravne vrednote in ni mogoče zagotoviti njenega insitu varstva, se ustrezno dokumentira in za fizično prestavljive naravne vrednote izvede
ukrepe ex-situ varstva.
- Sanacija območij, na katerih so se pridobivale mineralne surovine, se izvaja tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Naravno
vrednoto se ohranja vidno in dostopno.
- Vibracije zaradi eksplozij ali drugih virov na naravni vrednoti smejo biti tolikšne, da ne
ogrozijo stabilnosti naravne vrednote.
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Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se
na naravni vrednoti ne odlaga in ne skladišči.
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči
nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno
vrednoto. Izjemoma se to lahko izvaja v ohranitvene namene, če na nahajališču ni mogoče
zagotoviti učinkovitega varstva.
Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno ne
spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote čim manj
spremenjena. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki
jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogroţanje. Obiskovalce se usmerja
na določene poti. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da
omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje
naravne vrednote ali njenega dela fizično onemogoči.
Z namenom preprečitve erozije, neugodnega delovanja atmosferilij in vegetacije se naravno
vrednoto lahko fizično zaščiti (prekrije), odstrani vegetacijo in podobno.

Hidrološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse moţne tehnične ali druge
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj
spremenjena.
- Objekte in naprave za različne namene se na naravni vrednoti namešča oziroma se njihovo
delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne spreminja ali
bistveno ne spreminja količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev
voda, smer toka, oblika in dno struge vodotoka ter, da se bistveno ne spremenijo vidne in
funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na slapiščih, slapovih in v koritih se ohranja
naraven pretok.
- Vodnogospodarska dela se izvaja sonaravno, tako da se v največji moţni meri ohranjajo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
- Ne slabša se kvalitete vode, ne spreminja se temperature vode. Onesnaţeno vodo se
prednostno očisti.
- Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov.
- V obreţno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako da
se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obreţja.
- Prod, pesek, mivka se z obreţja, prodišč, dna struge odvzema v količini in na način, da se ne
spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote.
- Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da
se ne spremeni njenih lastnosti.
- Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, mostov, galerij,
razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar
tako, da se ne spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote
čim manj spremenjena.
Botanične naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne
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spremenijo ţivljenjske razmere na rastišču in da se ohranja rastline, zaradi katerih je del
narave opredeljen za naravno vrednoto. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se izvaja
tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. osuševanje,
dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev), spreminjanje kislosti oziroma
alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje,
vključno z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse moţne tehnične
rešitve, da se naravna vrednota čim manj poškoduje.
Zdruţbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s
pogozditvijo, preoravanjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo ţivljenjske
razmere na rastišču.
Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje ali uničuje, razen za znanstvenoraziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in na rastišče.
Zraka se ne onesnaţuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se rastlin ne
poškoduje in da se ne slabšajo moţnosti za rast.
Rastlin se ne poţiga.
Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih vrst.
Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje ţivali in rastlin.
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno.
Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdrţuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se upošteva
zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede na tradicionalen
način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času košnje se upošteva
ţivljenjski cikel rastlin, po moţnosti se kosi po semenitvi, intenzivnosti paše se ne povečuje
nad tradicionalno.
Naravno vrednoto se obiskuje na način, da se zaradi fizičnega učinka hoje ne poslabšajo
ţivljenjske razmere na rastišču. Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, da gre
za majhna rastišča zelo ogroţene vrste, se obiskovanje naravne vrednote lahko prostorsko
omeji ali prepove.
Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar na način, ki ne spremeni
ţivljenjskih razmer na rastišču.

Zoološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne
spremenijo ţivljenjske razmere za ţivali. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se izvaja
tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. osuševanje,
dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev), spreminjanje temperature vode,
spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske
podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se
izkoristijo vse moţne tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim manj poškoduje.
- Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita ţivljenjskim ciklom
ţivalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko ţivali
potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, kmetijska in
druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju
mladičev in na način, da se ţivali lahko umaknejo.
- Ţivali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje.
- Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem ţivali tujerodnih vrst.
- Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.
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Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje. Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev se ne
osvetljuje oz. se osvetljuje le minimalno in za čim krajši čas.
Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne, tako da se ne slabšajo ţivljenjske razmere za
ţivali.
Zrak se ne onesnaţuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo
ţivljenjske razmere za ţivali.
Naravno vrednoto se obiskuje na način in v času, ki je za ţivali najmanj moteč. Obiskovalce
se usmerja na določene poti. V primeru, da gre za ţivalsko vrsto, ki je na človekovo
prisotnost izjemno občutljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko časovno (npr. v času
razmnoţevanja) ali prostorsko omeji ali prepove.
Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doţivljanje narave.
Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar v času in na način, ki za ţivali ni
moteč. Naravno vrednoto se uredi tako, da je ljudem omogočeno spoznavanje in doţivljanje
ţivali v njenem naravnem okolju.

Ekosistemske naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
moţnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se populacije
rastlinskih in ţivalskih vrst preteţno ohranijo. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se
izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr.
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev), spreminjanje kislosti
oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje,
nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse moţne
tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim manj poškoduje.
- Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne tako da se ne slabšajo ţivljenjske razmere za
rastline in ţivali.
- Zrak se ne onesnaţuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo
ţivljenjske razmere za rastline in ţivali.
- Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem ţivali tujerodnih vrst.
- Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov.
- Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, z nadelavo poti, razgledišč, opazovališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami in opozorili, vendar tako, da se ne spremenijo
lastnosti ekosistema in da je z dodatnimi ukrepi zagotovljeno, da prisotnost obiskovalcev ne
bo vznemirjala ţivali (npr. skrite opazovalnice). Obiskovalce se usmerja na določene poti.
- Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in ţivali, se ne izvajata,
preusmerjata se na doţivljanje in spoznavanje narave.
Drevesne naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače
poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu.
- Ţivljenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje,
razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz površine nad koreninami, s hojo, voţnjo ali
kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma
alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov.
- Podlago se na rastišču utrjuje le tako, da se omogoči zadostno zračnost in vodoprepustnost tal
nad koreninskim sistemom.
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Na rastišče se praviloma ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih prostorskih
moţnosti ni, se manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska obeleţja, vodnjaki, svetilke,
klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke razmere na
rastišču ne spremenijo ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
Na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so plakati,
obvestila, svetilke, nosilci ţičnih vodov, table, omarice, antene in podobno.
Znanstveno-raziskovalno poseganje ali poseganje pred sanacijo za ugotovitev stanja drevesa
(jemanje lesnih izvrtkov ali vzorcev iz debla, vej, korenin) se izvaja tako, da se s posegom ne
poslabša zdravstveno stanje drevesa.
Naravno vrednoto se lahko opremi za obisk, ogled in predstavitev javnosti z označevalnimi in
pojasnjevalnimi tablami, klopmi ipd., vendar le na način, da se s posegom in ogledovanjem
ne poškoduje drevesa in ne spremeni ţivljenjskih razmer na rastišču.

Oblikovane naravne vrednote
Na naravni vrednoti
- Rastlin, ki so bistveni sestavni del oblikovane naravne vrednote, se ne trga, lomi, seka,
obsekava ali drugače poškoduje, razen če gre za dela z rastlinami v skladu z namenom
njihovega oblikovanja, izvajanja ukrepov varstva vrtno-arhitekturne dediščine na podlagi
predpisov s področja varstva kulturne dediščine, upoštevaje zgodovinske zasnove, ali za
sanacijske ukrepe na drevesih.
- Izvaja se le tiste gradnje, ki so povezane z obnovitvijo ali vzdrţevanjem naravne vrednote, ali
izvajanjem ukrepov varstva vrtno-arhitekturne dediščine na podlagi predpisov s področja
varstva kulturne dediščine, upoštevaje zgodovinske zasnove.
- Električnih ali drugih, zračnih ali talnih vodov se ne napeljuje prek naravne vrednote, če za to
obstojijo druge prostorske moţnosti; talnih vodov se ne napeljuje skozi koreninske sisteme
rastlin, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote.
Varstvena priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot
V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu ZON. Vsak, ki
odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolţan o tem
obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (8. in 9. člen
ZVPJ).
Priporočila za ravnanje glede na vrsto posega pred odkritjem
1. Posegi, ki so povezani z obseţnimi zemeljskimi deli kot so gradnja cest, ţeleznic, plinovodov,
vodovodov, kanalizacije, kablovodov, rudarska dejavnost:
Po predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave se omogoči
spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških
in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.
2. Posegi povezani z manj obseţnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne stanovanjske
hiše, greznice, bazne postaje in podobno:
Investitorja se seznani z moţnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
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Priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot ob odkritju
Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti
pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Ta pripravi usmeritve, ki vključujejo:
- dokumentiranje in ovrednotenje območja oz. potencialne naravne vrednote,
- oceno ogroţenosti ter
- predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo; pogodbeno varstvo, skrbništvo,
zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev).
Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip
posega, na osnovi katerih strokovna sluţba izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko
ni moţno zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, se zagotovi natančno evidentiranje in
dokumentiranje območja najdbe.
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3.2.1.2.2 Varovana območja
Zavarovana območja narave
V občini Ig se nahajata dve zavarovani območji: barski gozd na Ljubljanskem barju (površina
51.640 m2), ki je zavarovan kot strogi naravni rezervat, in pa ribniki v dolini Drage pri Igu
(površina 669299 m2), zavarovani kot naravni spomenik. Poleg teh dveh se v občini Ig nahaja še
12 območij, predlaganih za zavarovanje – od tega en predlog za krajinski park (ţupani so
podpisali sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi) Ljubljansko barje, en predlog za naravni
rezervat – Kozlerjeva gošča, ter 10 predlogov za naravni spomenik (soteska Iške z Zalo,
Ljubljanica, lipa na Visokem, Mala Pasica, Velika Pasica, Iška, Zala, Strahomersko okno, okni
na Jevšniku ter šota na Babni Gorici).
Tabela 3.20: Pregled zavarovanih območij
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
EVID. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

URADNA OBJAVA

1

Barski gozd na
Ljubljanskem barju

Kompleks barjanskega gozda

SNR

49

Ribniki v dolini Drage
pri Igu

Ribniki v dolini Drage pri Igu

NS

Odločba o zavarovanju
barskega gozda na
Ljubljanskem barju (KLO
Tomišelj) (Uradni list
LRS, št. 24/51)
Odlok o razglasitvi
območja ribnikov v dolini
Drage pri Igu za naravno
znamenitost (Uradni list
SRS, št. 23/86)

Tabela 3.21: Območja predlagana za zavarovanje
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
EVID. ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

KP1

Ljubljansko barje

pKP

78 V

Iška z Zalo - soteska

167 V

Ljubljanica

Obseţno kotlinsko barje juţno od Ljubljane z ostankom
visokega barja pri Kostanjevici in Goričici (Goriški mah) in
Koslerjevo goščo, ostanki šote, ogroţene rastlinske in
ţivalske vrste
Soteski Iške in Zale z Iškim vintgarjem, Skalnim moţem na
Vrbici in Votlim kamnom v Iški, termofilnimi gozdovi
listavcev in sestoji črnega bora.
Reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike

539

Koslerjeva gošča

pNR

1159

Visoko - lipa

Ohranjen kompleks visoko barjanskega gozda z acidofilnimi
drevesnimi vrstami, jugovzhodno od Črne vasi
Lipa v središču vasi Visoko, juţno od Ţelimelj

4034
4035
4426
7612

Mala Pasica
Velika Pasica
Iška
Zala

Biospeleološko pomembna jama zahodno od Gornjega Iga
Biospeleološko pomembna jama zahodno od Gornjega Iga
Dolina desnega pritoka Ljubljanice s sotesko in slapovi
Levi pritok Iške s sotesko in slapovi

pNS
pNS
pNS
pNS

7695
7696
7826

Strahomersko okno
Jevšnik - okni
Babna Gorica - šota

Barjansko okno severno od Tomišlja na Ljubljanskem barju
Barjanski okni severno od Tomišlja na Ljubljanskem barju
Ostanek šote na Ljubljanskem barju, jugozahodno od Babne
Gorice

pNS
pNS
pNS

pNS

pNS

pNS
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Strogi naravni rezervat Barski gozd na Ljubljanskem barju obsega nekaj več kot 5 ha v
osrednjem delu Koslarjeve gošče, največjega, 20 ha velikega, gozdnatega ostanka visokega
barja. Celoten gozdni kompleks ima status naravne vrednote in se nahaja na območju SPA in
pSCI Ljubljansko barje. Nevzdrţevani sestoj mešanega gozda se je razvil kot zadnja stopnja v
naravni sukcesiji barja. Značilne so acidofilne vrste, ki dobro prenašajo močno zakisano,
preteţno šotno, podlago. Med lesnatimi vrstami prevladujejo breza (Betula pendula), smreka
(Picea abies), rdeči bor (Pinus sylvestris), črna jelša (Alnus glutinosa) in jerebika (Sorbus
aucuparia). Med zelnatimi vrstami so značilne modra stoţka (Molinia caerulea), orlova praprot
(Pteridium aquilinum) in šotni mahovi (Sphagnum spp.).
Barski gozd je pomembno zatočišče za številne vrste sesalcev. Od kvalifikacijskih vrst za SPA
Ljubljansko barje tu vsaj občasno gnezdi sršenar (Pernis apivorus), dokaj redno pa tudi veliki
skovik (Otus scopus) (Tome in sod. 2005). Potencialno bi se v barskih gozdovih lahko pojavljal
puščavnik (Osmoderma eremita), rogač (Lucanus cervus) in hrastov kozliček (Cerambyx cerdo).
Ribniki v dolini Drage na robu Ljubljanskega barja so bili leta 1986 predvsem na podlagi
opazovanj ptic proglašeni za naravni spomenik. Ribniki se nahajajo na območju SPA in pSCI
Ljubljansko barje. V neprepustno glineno podlago je izkopanih 7 ribnikov (Veliki ribnik,
Rakovnik, Špilgut, Prvi ribnik, Srednji ribnik, Rezani ribnik in Zadnji ribnik), ki z okoliškimi
močvirji zavzemajo okrog 50 ha površine. Njihova zgodovina sega v 18. stoletje, ko so bili
izkopani tekom izkopavanja gline za opekarno, ki je delovala na tem območju. Kasneje so
ribnike uporabljali za gojenje rib.
Ribniki so izreden spomenik umetno preoblikovane narave, spomenik zgodovinske in tehniške
dediščine iz fevdalne dobe. Območje je eno pomembnejših zatočišč za ţivali na tem koncu
Slovenije. Plitvi in bogato zaraščeni ribniki privlačijo ptiče - ornitologi so na zavarovanem
območju našteli okoli 140 vrst. Skupaj z razmeroma dobro ohranjenim močvirjem, ribniki
predstavljajo ugoden gnezditveni, prehranjevalni in prezimovalni habitat ter selitveno postajo za
številne vrste ptic. Na pretočnem sistemu glinokopnih ribnikov in v bliţnji okolici gnezdi vsaj 7
kvalifikacijskih vrst za SPA Ljubljansko barje. To so: bičja trstnica (Acrocephalus
schoenobaenus), čapljica (Ixobrychus minutus), kobiličar (Locustella naevia), rakar
(Acrocephalus arundinaceus), rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis), rjavi srakoper (Lanius
collurio) in vodomec (Alcedo athis) (Sovinc 1990, Boţič 1992, Boţič 1999). Za omenjene ptice
so še posebej pomembna trstišča.
Za netopirje so na splošno pomembni močvirni deli gozda oziroma gozdnega roba. Na teh
območjih se pojavlja večje število členonoţcev, predvsem ţuţelk, ki so glavni vir prehrane
netopirjev, zato tu prihaja do koncentracij netopirjev. Taka mesta so lahko ključnega pomena za
ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja netopirjev in imajo zato nesorazmerno večji pomen,
kot bi to lahko sklepali samo iz njihove površine (Doc.EUROBATS.AC8.8). Natančen popis
netopirske favne okoli ribnikov še ni bil izveden, vendar je znano da se nad samo gladino
oziroma nad bregovi ribnikov prehranjujejo obvodni netopirji (Myotis daubentonii) (Presetnik,
neobj.) in drobni netopirji (Pipistrellus pygmaeus). Gozd okoli ribnikov je pomemben
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) ter hkrati povezuje
kotišče v Kremenici s prezimovališči v Krimskem hribovju. Glede na načrtovane posege v
vplivnem območju ribnikov sta ključni vrsti netopirjev obvodni netopir in mali podkovnjak.
Ribniki so habitat mnogih kvalifikacijskih vrst pSCI, na primer močvirske sklednice (Emys
orbicularis) in vidre (Lutra lutra), katerih prisotnost je stalna in redno potrjena. V potoku
Draščica ţivi kačji pastir veliki studenčar (Cordulegaster heros), skupaj je na območju ribnikov
znanih 38 vrst kačjih pastirjev. Na zavarovanem območju so pomembna mrestišča za dvoţivke,
92

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

tu mrestijo navadne krastače (Bufo bufo), sekulje (Rana temporaria), rosnica (Rana dalmatina)
in skupina zelenih ţab (Rana esculenta complex). Najpogostejša vrsta rib v ribnikih je krap
(Cyprinus carpio). Ribolovno so zanimive ščuka (Esox lucius), smuč (Stizostedion lucioperca),
linj (Tinca tinca) in globoček (Gobio gobio). Med ostalimi, za ribolov nezanimivimi vrstami rib,
se v ribnikih pojavlja pezdirk (Rhodeus sericeus amarus) s priloge II Direktive o habitatih ter
navadni in sončni ostriţ (Perca fluviatilis in Leponis gibosus-tujerodna vrsta), klen (Leuciscus
cephalus), navadni koreselj (Carassius carassius) in neţke (Cobitis spp.). V ribnikih ţivi potočni
rak (Astacus astacus). Pomembne naštete vrste so ţe kvalifikacijske za pSCI Ljubljansko barje in
so kot take tam tudi obravnavane.
Na območju ribnikov Drage pri Igu je bila potrjena prisotnost rogača (Lucanus cervus),
potencialno pa bi se tu lahko pojavljal tudi puščavnik (Osmoderma eremita) in Graphoderes
bilineatus, ki je edini vodni hrošč, ki ga omenja Habitatna direktiva. Sicer se na ribnikih in širše
na Ljubljanskem barju pojavljajo tudi nekatere druge varstveno pomembne vodne vrste hroščev,
denimo barjanski potapnik (Hydrous atterimus) in močvirski krešič (Carabus variolosus). Glede
na trenutno poznavanje populacij hroščev na območju so varstveno pomembnejši tipi habitatov
različni drevesni sestoji, zlasti sestoji hrasta in vrbe, in same vodne površine. Kakršnikoli posegi
v te tipe habitatov imajo lahko škodljive posledice na lokalno favno hroščev, prek fizičnega
prekrivanja ali drugačnega neposrednega vpliva. Pomembna skupina so hrošči, vezani na vodno
okolje: Graphoderes bilineatus, barjanski potapnik in močvirski krešič.
V dolini Drage, pri ribnikih, se nahajajo naravovarstveno pomembni habitatni tipi. Sami ribniki
so opredeljeni kot HT Evtrofne vode s prosto plavajočo vegetacijo. V ribnike SPRO in PRO
ne posega (Povzeto po: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana
območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius,
2007).
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Slika 3.25: Zavarovana območja narave, Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (Ur. list
LRS, št. 24/51), Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Ur. list SRS,
št. 23/86; Ur. list RS, št. 61/02)
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS, Zavarovana območja narave, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
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Slika 3.26: Predlogi za zavarovano območje
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Predlogi za zavarovano območje, Zavod RS za varstvo narave, OE
Ljubljana
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Varstveni režimi
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005

1. Barski gozd na Ljubljanskem barju
Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (Ur. list LRS, št. 24/51) vsebuje
sledeče varstvene reţime:
Vstop v zavarovani gozd je nepoklicanim osebam prepovedan, prav tako tudi prehod skozi gozd.
Prepoveduje se tudi:
- sečnja in kakršnokoli poškodovanje drevja, zlasti lomljenje ali rezanje brezovih vej;
- izkoriščanje šote;
- trganje in nabiranje rastlin (roţ);
- poškodovanje in odstranjevanje ob meji postavljenih tablic.
2. Ribniki v dolini Drage pri Igu
Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Ur. list
SRS, št. 23/86, Ur. list RS, št. 61/02) določa naslednji varnostni reţim:
Prepovedano je:
- odkopavati ali nasipavati zemljo ali kamnine
- odlagati odpadne snovi,
- izkoriščati rudnine in minerale,
- graditi stavbe, ceste in infrastrukturne objekte,
- izvajati taka melioracijska ali regulacijska dela, katerih škodljive posledice bi bilo čutiti na
oţjem območju ribnikov.
Ne glede na prepovedi enotnega varstvenega reţima je po predhodnem soglasju strokovne
organizacije dovoljeno:
- gradbena dela na obstoječih objektih, prezidava stanovanjskih in gospodarskih objektov ter
nadomestne gradnje na istih temeljih,
- čistiti struge potokov in kanalov ter vzdrţevati vodnogradbene objekte.
Za oţje območje naravnega spomenika se določi stroţji varstveni reţim. Prepovedano je:
- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo ţivljenjske pogoje na biotopu, to je: odstranjevanje
obstoječe vegetacije, spreminjanje vodnega reţima z regulacijskimi deli na vodnih tokovih, z
zajemanjem izvirov ali graditvijo objektov na vodah, z drugo gradnjo, zasipavanjem ali
odlaganjem odpadnih snovi,
- uničevati ali kakorkoli poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se ţivali razmnoţujejo ali
zadrţujejo.
Ne glede na prepovedi stroţji varstveni reţim dovoljuje:
- uporabljati ribnike za ribogojstvo,
- izprazniti ribnike zaradi gospodarskih potreb v času od 1. oktobra do 28. februarja, vendar
skupno ne dalj kot 21 dni v letu,
- izprazniti ribnike zaradi odstranitve posledic naravnih nesreč oziroma njihovega
preprečevanja.
Ne glede na prepovedi stroţjega varstvenega reţima je po predhodnem soglasju strokovne
organizacije dovoljeno:
- nabirati ali loviti zavarovane ţivali za znanstveno-raziskovalne in učno-vzgojne potrebe.
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Varstvene usmeritve za varstvo predlaganih zavarovanih območij
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005

Na območjih, ki so predlagana za zavarovana območja, se posege in dejavnosti izvaja tako, da se
ne ogroţa prvobitnosti narave. Na območjih, ki so predlagana za oţja zavarovana območja, se
pazljivo izvaja dejavnosti navedene v 64. in 66. členu ZON, na območjih, ki so predlagana za
širša zavarovana območja, pa dejavnosti navedene v 68. členu ZON. Pri tem se upoštevajo tudi
varstvene usmeritve iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter Nacionalnega
programa varstva okolja.
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Posebno varstveno območje Natura 2000
Na območje občine Ig segata dve območji Nature 2000 – Krimsko hribovje – Menišija, ki je
opredeljeno po habitatni direktivi, ter Ljubljansko Barje, opredeljeno po ptičji in habitatni
direktivi.
Večji del Krimskega hribovja obsegajo evropsko pomembni ilirsko bukovi gozdovi s fragmenti
ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov. Gozdovi so pomemben habitat bukovega kozlička in
velikih zveri, od ostalih habitatnih tipov so na območju prisotne še jame, skalnata pobočja,
travniki s prevladujočo stoţko, suha travišča, vodotoki in presihajoča jezera.
Na Ljubljanskem barju so najpomembnejši travniški habitatni tipi, manjši del predstavljajo
gozdovi in vodotoki. Barje je eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji, tu se nahajajo
številne vrste v evropskem merilu ogroţenih ptic.
Tabela 3.22: Pregled posebnih varstvenih območij Natura 2000
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005
KODA

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

SI3000256

Krimsko hribovje Menišija

Hribovito, gozdnato območje. Večji del območja obsegajo
evropsko pomembni
- ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica(AremonioFagion))
s fragmenti
- ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov (ErythronioCarpinion).
Gozd je pomemben habitat za
- bukovega kozlička (Morimus funereus)
in velike zveri:
- navadnega risa (Lynx lynx)
- volka (Canis lupus*) in
- rjavega medveda (Ursus arctos*).
Območje je zelo pestro, saj poleg gozdnatega dobimo tu še
številne druge evropsko pomembne vrste in habitatne tipe:
- jame, ki niso odprte za javnost,
v njih ţivi jamski hrošč
- drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti);
- karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok,
- travniki s prevladujočo stoţko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion
caeruleae),
- polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih
tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča
kukavičevk),
- alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh.
- vodotoki v niţinskem in montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in CallitrichoBatrachion,
- alpske reke in zelnata vegetacija vzdolţ njihovih bregov in
- presihajoča jezera.
Dolini Iške in Zale predstavljata pomembno rastišče
- kranjskega jegliča (Primula carniolica),
v njunih vodah pa prebiva
- rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium*).

pPosVO

98

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

KODA

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

SI3000271

Ljubljansko barje

Najpomembnejši ţivljenjski prostor na Ljubljanskem barju so
travniški habitatni tipi:
- niţinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis),
- travniki s prevladujočo stoţko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion
caeruleae),
- niţinske in montanske do alpinske hidrofilne robne
zdruţbe z visokim steblikovjem in
- bazična nizka barja.
Nanje sta vezani tudi travniški vrsti evropsko pomembnih
metuljev:
- močvirski cekinček (Lycaena dispar) in
- barjanski okarček (Coenonympha oedippus).
Manjši del habitatnih tipov na Ljubljanskem Barju pa
predstavljajo gozdovi:
- ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (ErythronioCarpinion),
- ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (AremonioFagion))
in habitat:
- vodotoki v niţinskem in montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in CallitrichoBatrachion
Vodotoki so ţivljenjski prostor rib:
- pezdirk (Rhodeus sericeus amarus),
- pohra (Barbus meridionalis),
- neţica (Cobitis taenia),
- potočni piškurji (Eudontomyzon spp.),
- kapelj (Cottus gobio).
Barjanske jarke naseljuje kačji pastir
- koščični škratec (Coenagrion ornatum),
pritoke ribnikov Drage pri Igu pa:
- veliki studenčar (Cordulegaster heros).
Od evropsko pomembnih dvoţivk na Ljubljanskem Barju
srečamo vrsti:
- veliki pupek (Triturus carnifex) in
- hribski urh (Bombina variegata).
Od evropsko pomembnih mehkuţcev so prisotni:
- navadni škrţek (Unio crassus),
- drobni svitek (Anisus vorticulus) in
- ozki vrtenec (Vertigo angustior).
Območje je pomembno tudi kot ţivljenjski prostor ţelve
- močvirske sklednica (Emys orbicularis) in
- vidre (Lutra lutra).
Cerkve Sv. Jakob (Strahomer), Sv. Marija Roţnovenska
(Tomišelj) in Sv. Janez Krstnik (Podkraj) so poletno kotišče:
- malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros).

pPosVO

SI5000014

Ljubljansko barje

Eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. V občini
Ig najdemo številne v evropskem merilu ogroţene vrste ptic:
- bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
- čapljica (Ixobrychus minutus)
- črna štorklja (Ciconia nigra)
- kobiličar (Locustella naevia)
- kosec (Crex crex)
- pepelasti lunj (Circus cyaneus)
- pisana penica (Sylvia nisoria)
- prepelica (Coturnix coturnix)

PosVO
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KODA

IME

KRATKA OZNAKA
-

STATUS

priba (Vanellus vanellus)
rakar (Acrocephalus arundinaceus)
rdečenoga postovka (Falco vespertinus)
rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis)
repaljščica (Saxicola rubetra)
rjava penica (Sylvia communis)
rjavi srakoper (Lanius collurio)
rumena pastirica (Motacilla flava)
slavec (Luscinia megarhynchos)
sršenar (Pernis apivorus)
veliki skovik (Otus scops)
veliki škurh (Numenius arquata)
vodomec (Alcedo athis)

Tabela 3.23: Površine območij Natura 2000 znotraj občine Ig
Ime
Krimsko hribovje – Menišija - psci
Ljubljansko barje - psci
Ljubljansko barje - spa

Površina (v ha)
4622,9
3559,3
2511,4
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Slika 3.27: Posebna varstvena območja Natura 2000
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Območje Natura 2000, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
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SPA Ljubljansko barje
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na
primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
Ljubljansko barje predstavlja manj kot 1% površine celotne Slovenije in je eno najpomembnejših
območij za ptice v Sloveniji. Za mnoge vrste je Barje najpomembnejše ali celo edino gnezdišče v
Sloveniji (npr. veliki škurh, sloka). Populacija 10 parov velikega škurha na Barju verjetno
predstavlja celotno slovensko gnezditveno populacijo. S pomembnim deleţem v slovenskem
merilu (>10%) so zastopane nekatere značilne travniške vrste: kosec (265-333), prepelica (341435 parov), priba (355-465 parov), repaljščica (1858-2245 parov), poljski škrjanec (1485-1782
parov), močvirska trstnica (2221-2882 parov). Za vse je značilno, da gnezdijo na travnikih.
Barje je pomembno tudi za nekatere ptice, ki ţivijo v gozdovih in grmiščih – predvsem takšnih,
ki uspevajo na poplavnih območjih. Ocenjeno je, da na tem območju gnezdi pribliţno polovica
slovenske populacije sloke. Omeniti velja tudi relativno veliko populacijo rečnega cvrčalca in
pisane penice, ki imata tu po oceni prav tako več kot 10% celotne slovenske populacije. Pozimi
se na Barju zadrţujeta relativno veliki prezimovalni populaciji velikega srakoperja (verjetno med
50 in 100 osebki) in pepelastega lunja (verjetno med 20 in 30 osebkov; Tome in sod. 2005).
Številne so še vrste, ki so tako ali drugače ogroţene na evropskem nivoju, njihova številčnost
pa na Barju ni tako velika, da bi jo lahko izraţali v desetinah odstotkov celotne slovenske
populacije: mala bobnarica, črna štorklja, bela štorklja, sršenar, postovka, pegasta sova,
vodomec, vijeglavka itd. Skupno je bilo v obdobju od 1976 do 2002 na Barju opaţenih 258 vrst,
od tega 116 gnezdilcev (Tome in sod. 2005). Večino ptic gnezdilk na SPA Ljubljansko barje
lahko razvrstimo v štiri ekološke skupine, ki pa so vse močno odvisne od hidroloških razmer. Te
vrste so naslednje:
 Travniške vrste - ţivijo v odprtem travniškem svetu, predvsem na nekoliko vlaţnih do
močvirnih travnikih.
 Grmovne vrste - ţivijo v polodprti krajini z različno gostimi grmišči, ţivimi mejami
(“mejice”) in posameznimi drevesi.
 Gozdne vrste - predvsem so pomembne ptice vlaţnega/poplavnega listopadnega gozda z
bogato vertikalno in horizontalno členjenostjo.
 Vodne in močvirske vrste - omejene le na obvodnike.
Za območje SPA Ljubljansko barje so izdelane strokovne podlage Conacija notranjih habitatov
kvalifikacijskih vrst ptic in določena območja po pomembnosti za posamezne vrste ptic (DOPPS,
2005).
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Tabela 3.24: Ciljne vrste na spa LJUBLJANSKO BARJE, SI5000014
Vir: Conacija notranjih habitatov kvalifikacijskih vrst ptic (DOPPS, junij 2005, vmesno poročilo)
vrsta_slo

vrsta_lat

SP_NID

cona_ID

bičja
trstnica
čapljica

Acrocephalus
schoenobaenus
Ixobrychus
minutus
Ciconia nigra

A295

črna
štorklja
kobiličar
kosec
mali slavec
pepelasti
lunj
pisana
penica
prepelica
priba
rakar
rdečenoga
postovka
rečni
cvrčalec
repaljščica
rjava
penica
rjavi
srakoper
rumena
pastirica
sloka
sršenar

ANN. I
PD
-

SPEC

RS

SI pop.

pSPA pop.

% SI pop.

1

SPA
kvali.
-

-

V

500-1000

60-70

10

A022

3

-

da

3

E2

30-60

do6

15

A030

2

-

da

2

V

25-35

1

5

Locustella
naevia
Crex crex

A290

4

-

-

-

E2

150-300

50-80

30

A122

5

da

da

1

E2

500-600

160-250

35

Luscinia
megarhynchos
Circus cyaneus

A271

6

-

-

-

V

2000-4000

260-330

10-15

A082

12

da

da

3

-

-

30-50os/zim

-

Sylvia nisoria

A307

7

-

da

-

V

600-1000

110-160

15-20

Coturnix
coturnix
Vanellus
vanellus
Acrocephalus
arundinaceus
Falco
vespertinus
Locustella
fluviatilis
Saxicola rubetra

A113

11

da

-

3

V

1000-2000

400-800

40

A142

8

-

-

2

V/V1

2000-3000

350-470

15

A298

9

-

-

-

E2

250-350

30-40

12

A097

12

-

-

3

-

-

540 os.

-

A291

10

-

-

-

V

1500-2500

180-240

10

A275

11

-

-

-

E2

3000-5000

2000-3000

60

Sylvia communis

A309

12

-

-

-

V

8000-10000

1080-1420

15

Lanius collurio

A338

12

-

da

3

V1

20000-30000

530-610

3

Motacilla flava

A260

13

-

-

-

V

300-400

30-40

10

Scolopax
rusticola
Pernis apivorus

A155

14

-

-

3

E2

100-200

90-130

60

A072

15

-

da

-

V

600-800

5-10

1

A214

16

-

-

2

E2

800-1300

60

5-7

A160

17

-

-

2

E1

5-15

5-8

60-100

A229

18

-

da

3

E2

200-300

do20

5-10

veliki
Otus scops
skovik
veliki škurh Numenius
arquata
vodomec
Alcedo atthis
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Tabela 3.25: Cone ciljnih vrst
Vir: Conacija notranjih habitatov kvalifikacijskih vrst ptic (DOPPS, junij 2005, vmesno poročilo)
IME shape
DATOTEKE
SI5000014_1

cona_ID VRSTE S
PRILOGE I PD
1

SI5000014_2

2

SI5000014_3

3

SI5000014_4

4

SI5000014_5

5

SI5000014_6

6

SI5000014_7

7

SI5000014_8

8

SI5000014_9

9

SI5000014_10

10

SI5000014_11

11

SI5000014_12

12

SI5000014_13

13

SI5000014_14

14

SI5000014_15

15

SI5000014_16

16

SI5000014_17

17

SI5000014_18

18

POVRŠINA
CONE (ha)
2.582

POVRŠINA CONE
V pSPA (ha)
2.688

% IZREZANE
CONE
4

10.600

11.551

8

92

116

21

4.372

4.501

3

4.272

4.541

6

8.408

8.850

5

4.311

4.658

8

priba (Vanellus vanellus)

5.391

5.675

5

rakar (Acrocephalus
arundinaceus)
rečni cvrčalec (Locustella
fluviatilis)
prepelica (Coturnix
coturnix)
repaljščica (Saxicola
rubetra)
rdečenoga postovka
(Falco vespertinus)
rjava penica (Sylvia
communis)
rumena patirica
(Motacilla flava)
sloka (Scolopax
rusticola)

515

622

17

2.816

2.976

5

9.295

10.077

8

10.193

11.060

8

2.042

2.198

7

705

985

28

3.060

3.151

3

3.733

4.123

9

2.744

2.859

4

199

226

12

OSTALE SELILSKE
VRSTE
bičja trstnica
(Acrocephalus
schoenobaenus)

črna štorklja
(Ciconia nigra)
čapljica
(Ixobrychus
minutus)
kobiličar (Locustella
naevia)
kosec (Crex
crex)
mali slavec (Luscinia
megarhynchos)
pisana penica
(Sylvia nisoria)

rjavi srakoper
(Lanius collurio)
pepelasti lunj
(Circus cyaneus)

sršenar (Pernis
apivorus)
veliki skovik (Otus
scops)
veliki škurh (Numenius
arquata)
vodomec
(Alcedo atthis)
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pSCI Ljubljansko barje
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na
primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
Ljubljansko barje je glede pestrosti favne izjemno bogato okolje. Na območju pSCI Ljubljansko
barje je evidentiranih 45 vrst sesalcev, 13 vrst dvoţivk, 11 vrst plazilcev, preko 100 vrst dnevnih
metuljev, 48 vrst kačjih pastirjev, ogroţene vrste stenic in strig in mnoge druge ţivalske vrste. S
povečevanjem zaraščanja Barja se na Ljubljanskem barju povečuje pogostnost pojavljanja
medveda. Območje je za stalno prisotnost vrste manj primerno, saj ni jasno razmejeno od
prostora Ljubljanskega predmestja. Obstaja moţnost zadrţevanja medveda v ozkih, slepih
pasovih gozdnate vegetacije, od koder je njegovo vračanje v preteţno gozdnati prostor pSCI
Krimsko hribovje – Menišija nekoliko oteţeno.
Pojavljanje vidre na Ljubljanskem barju je pomembno in je preko Iške povezano s pojavljanjem
vidre na Blokah, Bistrici ter Rašici (Kos, neobjavljeno).
Plazilci so številčno večinoma skromno zastopani, saj tu najdemo predvsem vrste bolj vlaţnih
biotopov. Vse vrste, ţiveče na Ljubljanskem barju, so uvrščene med ogroţene. Najpogostejša sta
slepec (Anguis fragilis) in belouška (Natrix natrix). Ţivorodno kuščarico (Lacerta vivipara) in
kobranko (Natrix tesselata) najdemo le ponekod. Na prisojnih suhih območjih ob robu Barja
ţivijo še pozidna kuščarica (Podarcis muralis), navadni zelenec (Lacerta viridis), smokulja
(Coronella austriaca) in goţ (Elaphe longissima). Naravovarstveno najpomembnejša vrsta je
močvirska sklednica (Emys orbicularis), ki je tudi kvalifikacijska vrsta za to pSCI območje.
Kljub temu, da je na Barju razmeroma redka, je tukajšnja populacija med največjimi v Sloveniji.
Ljubljansko barje s kompleksi mokrotnih travnikov in z vodno mreţo rek, potokov in kanalov v
različnih stadijih zaraščanja in z različnimi vodnimi reţimi, je pomembno območje za dvoţivke.
Favna dvoţivk obsega 13 vrst dvoţivk ali skoraj 70% vrst v Sloveniji (Poboljšaj, 2001). Na
obrobju Ljubljanskega barja so ribniki v Dragi za dvoţivke pomemben habitat, saj se tu
mnoţično mrestijo. Vse dvoţivke, ţiveče na Ljubljanskem barju, so uvrščene med ogroţene.
Najpomembnejši ţivljenjski prostor dvoţivk so površinske vode (potoki in melioracijski jarki).
Tu najdemo za Slovenijo pomembne populacije velikega pupka (Triturus carnifex), zelene
krastače (Bufo viridis), zelene rege (Hyla arborea) in hribskega urha (Bomina variegata).
Obseţna mreţa odvodnih kanalov in jarkov z bogato razvito vodno vegetacijo nudi ugoden
habitat za kačje pastirje. Med 48 vrstami, ki ţivijo na Ljubljanskem barju, mnogi sodijo med
ogroţene. Populacija travniškega škratca (Coenagrion ornatum) je na Ljubljanskem barju
največja v Sloveniji, najvitalnejši del populacije je prav na območju občine Ig. Vlaţne travnike
naseljuje kar 89 vrst metuljev. Na Ljubljanskem barju so pogosti srebrnolisi bisernik (Clossiana
selene), močvirski pisanček (Melitaea diamina), sviščev mravljiščar (Maculinea alcon), večina
kvalifikacijskih vrst in mnoge druge vrste metuljev. Mehkuţci na Barju so zastopani predvsem
polţi iz druţine črnk (Thiaridae), mlakarjev (Lymnidae) in svitkov (Planorbidae). V glavnem
toku Ljubljanice in v pritokih ţivijo školjke brezzobke (Anodontha) in škrţki (Unio), v izvirih in
ob robu Ljubljanskega barja pa izvirske vrste polţev.
Območje pSCI Ljubljansko barje ni bilo določeno na podlagi hroščjih vrst, zato med
kvalifikacijskimi vrstami za območje ni hroščev. Sicer pa je bila na območju potrjena prisotnost
vsaj dveh vrst in sicer rogača (Lucanus cervus) in puščavnika (Osmoderma eremita). Drovenik
in Pirnat (2003) Ljubljansko barje navajata kot potencialno Natura 2000 območje za puščavnika,
vendar zaradi pomanjkljivih podatkov v Sloveniji za to vrsto še ni razglašenih pSCI območij.
Glede na ustreznost habitata in ţe potrjeno prisotnost vrste na Ljubljanskem barju je pričakovati,
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da bo vrsta postala kvalifikacijska za pSCI Ljubljansko barje. Kot potencialno prisotni vrsti na
območju Ljubljanskega barja glede na bliţnje okoliške podatke (Drovenik in Pirnat, 2003) lahko
štejemo tudi močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in hrastovega kozlička (Cerambyx
cerdo). Obe vrsti sta preteţno gozdni. Močvirski krešič je vezan na manjše potočke, hrastov
kozliček pa na hrastove sestoje, zato bi vrsti pričakovali v nekaterih gozdnih ostankih in na
osamelcih na Ljubljanskem barju. Rogač in puščavnik sta potencialno prisotna tudi na območjih
nekaterih posegov.
V nadaljevanju je iz javno dostopnih podatkov povzeto stanje kvalifikacijskih vrst za območje
pSCI Ljubljansko barje na območju občine Ig.
Pezdirk (Rhodeus sericeus amarus): Na podlagi podatkov iz ribiškega katastra (Zavod RS za
ribištvo) se nahaja v ribnikih v Dragi in v Strahomerskem ribniku.
Sulec (Hucho hucho): Na podlagi točkovnih podatkov o pojavljanju ribjih vrst v pSCI
Ljubljansko barje (ZRSVN) in podatkih iz ribiškega katastra (Zavod RS za ribištvo) se pojavlja v
Iščici, Ţelimeljščici in Draščici.
Pohra (Barbus meridionalis): Ni javno dostopnega podatka o pojavljanju na območju občine Ig.
Na podlagi ogleda terena se pohra pojavlja v Iščici, Ţelimeljščici in Draščici ter njihovih pritokih
in tudi v izlivnem delu Iške.
Neţica (Cobitis taenia): Po podatkih iz ribiškega katastra (Zavod za ribištvo RS) se nahaja v
Iščici. Na podlagi ogleda terena in po podatkih avtorjev Testnega primera presoje sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007, se neţica pojavlja v Iščici, Ţelimeljščici in
Draščici ter njihovih pritokih in tudi v izlivnem delu Iške.
Kapelj (Cottus gobio): Na podlagi točkovnih podatkov o pojavljanju ribjih vrst v pSCI
Ljubljansko barje (ZRSVN) in podatkih iz ribiškega katastra (Zavod RS za ribištvo) se pojavlja v
Iščici, Ţelimeljščici, pa tudi v izlivnem delu Iške.
Blistavec (Leuciscus souffia): Ni podatka o pojavljanju na območju občine Ig.
Platnica (Rutilus pinguis): Ni javno dostopnega podatka o pojavljanju na območju občine Ig. Na
podlagi ogleda terena ţivi v Iščici in izlivnem delu Iške.
Potočni piškurji (Eudontomyzon spp.): Po podatkih ribiškega katastra in po podatkih avtorjev
Testnega primera presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007, potočni piškurji
ţivijo v Ţelimeljščici.
Navadni škrţek (Unio crassus) je bil popisan na petih lokacijah na Ljubljanskem barju, od
teh se Strahomer pri Igu, Strahomerski potok in Iški potok nahajajo na območju občine Ig.
Najdišča škrţka datirajo v čas, ko vodotoki še niso bili tako onesnaţeni in se je navadni škrţek v
njih pojavljal mnoţično (Strahomer 1971, Strahomerski potok 1974, Iški potok 1975). Bolj
zanesljiva je prisotnost navadnega škrţka v ribnikih Drage pri Igu, kjer se lupine redno
pojavljajo kot ostanek plena vidre.
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Človeška ribica (Proteus anguinus): Glede na javno dostopne podatke človeške ribice na
območju občine Ig ni. V območje pSCI Ljubljansko barje je vrsta vključena zaradi najdb v
izvirih Ljubljanice pri Vrhniki.
Močvirska sklednica (Emys orbicularis): Na barju je pogosta. Ocenjuje se, da na Ljubljanskem
barju ţivi 10-20% slovenske populacije (Tome, 2003). Sklednica na Ljubljanskem barju še ni
bila sistematično raziskana, največja do sedaj znana populacija pa je na območju ribnikov v
Dragi. Znani so še podatki s severnega dela občine Ig, z območja Ljubljanskega barja med Iško
in Iščico okoli Kozlerjeve gošče, z izliva Zalarjevega grabna v Farjevec (Tome, 1996).
Veliki pupek (Triturus carnifex): Glede na javno dostopne podatke je večji del populacije
velikega pupka na Z delu Ljubljanskega barja, deloma tudi na območju občine Ig. Ustrezajo mu
zaraščeni drenaţni jarki, kjer voda zastaja. Najden je bil tudi pri ribnikih v Dragi, kjer pa ga
omejujejo predvsem ribe.
Hribski urh (Bombina variegata): Na podlagi javno dostopnih podatkov in ogleda terena je
ugotovljeno, da se na območju občine Ig hribski urh pojavlja predvsem na območju
Ljubljanskega barja ter pri ribnikih v Dragi.
Močvirski cekinček (Lycaena dispar) se pojavlja predvsem na jugovzhodnemu delu
Ljubljanskega barja. Areal vrste se razprostira severno od ceste Škofljica - Ig - Iška Loka Matena - Brest. Na vzhodnem obrobju ga omejuje predel med vasema Škofljica in Babna Gorica,
na severu Havptmance, zaselek Koţuh in Koslerjeva gošča, na zahodu pa reka Iška. Njegov
habitat je mozaik ekstenzivno gospodarjenih močvirnih in vlaţnih travnikov, prehodnih barij,
zaraščajočih mokrotnih travišč, močvirij s šašjem in trstičjem ter omreţje izsuševalnih kanalov in
jarkov z bogato obreţno zeliščno vegetacijo. Območje je bistveno za ohranjanje populacij tega
metulja v Sloveniji (Čelik s sod., 2004).
Strašničin mravljiščar (Maculinea teleius): Na Ljubljanskem barju je za strašničnega
mravljiščarja najpomembnejše območje zahodnega dela Ljubljanskega barja med Notranjimi
goricami na vzhodu in Vrhniko na zahodu. Na jugu sega ob potoku Borovniščica do vasi Breg
pri Borovnici, na severu do avtoceste pri vasi Drenov Grič. Njegov habitat je mozaik
ekstenzivno gospodarjenih in opuščenih vlaţnih travnikov.
Travniški postavneţ (Euphydryas aurinia) je vrsta, ki je v Sloveniji splošno razširjena. Na
Ljubljanskem barju se nahajajo manjše sub-populacije na vzhodnem delu, ki pa za ohranjanje
vrste v Sloveniji ne predstavljajo pomembnejšega območja.
Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je na Barju ţe izumrl v okolici Viča, Vnanjih Goric,
Bevk, Podpeči in Matene, medtem ko se je najmočnejša barjanska (sub)populacija ohranila na
območju med Škofljico in Igom (Čelik s sod., 2004). Območje se razprostira severno od ceste
Škofljica-Ig-Iška Loka-Matena-Brest. Na vzhodnem obrobju ga omejuje predel med vasema
Škofljica in Babna Gorica, na severu Havptmance, zaselek Koţuh in Kozlarjeva gošča, na
zahodu pa reka Iška. Območje je bistveno za ohranitev močvirskih populacij tega metulja v
Sloveniji (Čelik s sod., 2004).
Koščični škratec (Coenagrion ornatum): Na Ljubljanskem barju ţivi največja populacija
koščičnega škratca v Sloveniji, ki je bila tudi najbolje raziskana (Pirnat, 1998). Skoraj vse znane
lokalitete so prav v zahodnem delu barja, na območju občine Ig. Izstopa predvsem predel med
Iško in Iščico ter Havptmancami. Vrsta sicer pogosto zapusti habitat, ki se preveč zaraste, vendar
ga ob ponovni vzpostavitvi ugodnih pogojev znova naseli, če je le v bliţini stabilna populacija.
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Gost preplet kanalov in jarkov kot je to značilno za severni del občine Ig na Ljubljanskem barju,
ustvarja ustrezne pogoje za vrsto.
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) je na območju občine Ig in sploh celotnega pSCI
Ljubljansko barje omejen na dolino ribnikov pri Dragi pri Igu. V potoku Draščica ţivi stabilna
populacija velikega studenčarja. Območje je dodatno zanimivo, ker se na njem veliki studenčar
sreča s povirnim studenčarjem (Cordulegaster bidentata), ki ţivi v povirjih ob potoku.
Drobni svitek (Anisus vorticulus) je na novo ugotovljena vrsta na slovenskem ozemlju. Določena
je bila pri natančnem pregledu materiala Malakološke zbirke Biološkega inštituta ZRC SAZU in
delovne malakološke zbirke Franceta Velkavrha. Potrebne so podrobne dodatne raziskave, ki
bodo pojasnile razširjenost, biologijo in ekološke razmere, v katerih vrsta ţivi v Sloveniji.
Ozki vrtenec (Vertigo angustior) je bil najden na številnih lokacijah na Ljubljanskem barju. Od
teh se na območju občine Ig nahajajo jarki ob Iţanski cesti (1973), Podkraj (1979), Brest (ni
letnice), Strahomer (1968), Draga pri Igu (1973) in Iška Loka (1992). Večina podatkov je sicer
precej starih, vendar se domneva, da je vrsta na vlaţnih travnikih Ljubljanskega barja stalno
prisotna in velja za dokaj pogosto.
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros): Junija 2006 je bilo kotišče malih podkovnjakov
odkrito v cerkvi Sv. Valentin v Kremenici (21 odraslih osebkov s 13 mladiči). Zatočišče
posameznih osebkov te vrste je še cerkev Sv. Mihael v Iški vasi. Skupaj je bilo med pregledi
zatočišč netopirjev v občini Ig poleti 2006 naštetih pribliţno 560 odraslih osebkov malih
podkovnjakov. Prehranjevalni habitati malega podkovnjaka (gozd, gozdni rob in obvodni
habitati) so na pSCI Ljubljansko barje dobro ohranjeni in povezani med seboj.
Vidra (Lutra lutra): Študija pojavljanja vidre na Ljubljanskem barju je pokazala, da vidra
naseljuje svoje zgodovinsko dokazane habitate na juţnem obrobju barja. Zelo pomemben habitat
vidre v občini Ig so pritoki Ljubljanice: Iščica, Ţemeljščica in Draščica. Pomemben prehranski
habitat so ribniki v Dragi (Lutra, 2003). Stanje raziskanosti vidre je v nekaterih predelih slabo saj
primanjkuje razpoloţljivih podatkov. Pojavljanje na Ljubljanskem barju je pomembno in je
preko Iške povezano s pojavljanjem vidre na Blokah, Bistrici ter Rašici (Kos, neobjavljeno).
Točkovni podatki o pojavljanju vidre potrjujejo njeno prisotnost v potoku Iščica pri Grmezu, Iški
vasi in ribnikih v Dragi (ZRSVN).
Puščavnik (Osmoderma eremita): vrsta je zelo slabo poznana, saj je znana zgolj njena prisotnost
na Ljubljanskem barju ne pa tudi razširjenost in velikost populacije. Šele temeljitejše raziskave
bodo določile dejansko naravovarstveno vrednost vrste na območju.
Rogač (Lucanus cervus): vrsta je relativno dobro poznana, velikost populacije na vseh
obravnavanih območjih še ni bila ugotovljena.
Ljubljansko barje je izjemno po pestrosti habitatnih tipov, ki so rastišča številnih ogroţenih in
zavarovanih rastlinskih vrst. Med vrstami gre omeniti kvalifikacijsko vrsto Loeselovo grezovko
(Liparis loeselii). Na širšem območju Barja je grezovka sicer prisotna, vendar njeno
pojavljanje na območju občine Ig, na podlagi javno dostopnih podatkov ni znano.
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pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na
primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
Krimski gozdovi nudijo bivališče številnim sesalcem in poleg kvalifikacijskih vrst tudi
lisici (Vulpes vulpes), veliki in mali podlasici ter dihurju (Mustela erminea, M. nivalis, M.
putorius), kuni zlatici in belici (Martes martes, M. foina), jazbecu (Meles meles), navadnemu
jelenu (Cervus elaphus), gamsu (Rupicapra rupicapra), srni (Capreolus capreolus), poljskemu
zajcu (Lepus europaeus), beloprsemu jeţu (Erinaceus concolor), veverici (Sciurus vulgaris) itd.
Na območju Krimskega hribovja-Menišije se poleg malega podkovnjaka pojavlja tudi veliki
podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), navadni (Myotis myotis) in velikouhi netopir (M.
bechsteinii) ter širokouhi netopir (Barbastella barbastellus ), če naštejemo samo vrste z najvišjo
stopnjo ogroţenosti. Podatkov o pojavljanju velikouhega netopirja v pSCI zaradi premajhne
raziskanosti ni veliko, vendar je vrsta gotovo prisotna v vseh gozdovih na območju. Vrsta
širokouhi netopir je bila zabeleţena na območju pSCI in je splošno razširjena v gozdovih. Na
območju je potrjena prisotnost rogača (Lucanus cervus) (Drovenik in Pirnat 2003, A. Vrezec,
neobjavljeno). Čeprav podatkov ni, je na območju zlasti ob manjših potokih, potencialno lahko
prisoten tudi močvirski krešič (Carabus variolosus).
Na območju pSCI Krimsko hribovje in Menišija gnezdi relativno velika populacija kozače (Strix
uralensis), vrste navedene v dodatku I Direktive o ohranjanju prosto ţivečih ptic - 79/409/EGS.
Na območju potrjeno ali verjetno gnezdijo tudi sledeče vrste iz dodatka I Direktive o ohranjanju
prosto ţivečih ptic: planinski orel (Aquila chrysaetos), sokol selec (Falco peregrinus) in
koconogi čuk (Aegolius funereus) (Tome in sod. 2005).
Navadni ris (Lynx lynx): Območje pSCI Krimsko hribovje – Menišija ima primerno gozdno
strukturo, zadovoljivo stanje plenskih vrst ter tudi za komunikacijo in bivanje primeren prostor v
soteskah Iške, Zale in Borovniščice in je večji del primeren prostor za risa. Najprimernejša
habitatna krpa zanj je gozdnati del občine juţno oziroma zahodno od ceste Podpeč - Tomišelj Ig - Rob. To je del večje habitatne krpe, ki se razteza od Mačkovca, roba Cerkniškega polja,
avtoceste Ljubljana - Koper do Ljubljanskega barja. Habitatna krpa na območju občine Ig
omogoča bivanje dvema samicama z mladiči ter odraslemu samcu. Ris se v zadnjem desetletju
pojavlja na območju Mokrca, Iške, krimskega pogorja, med Gornjim Igom in Ustjem.
Rjavi medved (Ursus arctos): Območje pSCI Krimsko hribovje-Menešija je bilo predlagano
v območje NATURA 2000, ker je osrednji del ţivljenjskega prostora rjavega medveda.
Omenjeno območje je preteţno gozdnato, poraščajo ga različni gozdni habitatni tipi, med
drugimi tudi prednostni habitatni tipi iz dodatka habitatne direktive. Pojavljanje rjavega medveda
je tu vse po drugi svetovni vojni stalno in je pomemben del populacije rjavega medveda v
Sloveniji. Za območje, ki leţi znotraj osrednjega ţivljenjskega prostora medveda, je značilna
stihijska gradnja različnih objektov v gozdnem in zaraščajočem prostoru, kar povečuje verjetnost
srečevanja medveda z ljudmi. S povečevanjem habituacije medveda na prisotnost ljudi, pa tudi
zaradi pribliţevanja medveda ţe obstoječim naseljem zaradi zaraščanja, se povečuje pogostost
pribliţevanja medvedov k naseljem ter prehajanje medvedov na Ljubljansko barje in preko njega
do mesta Ljubljane. S tem se povečuje tudi potreba po izrednem odstrelu medveda (kar trije od
petih odstrelov na širšem obravnavanem prostoru so bili izredni). Medvedi prehajajo tudi izven
območja Natura 2000 preko ceste Ig – Rob in se občasno zadrţujejo na širšem območju Drage
ter prehajajo proti vzhodu preko Ţelimeljske doline proti Grosupljem. Na območju občine Ig je
stalno prisoten rjavi medved. Pojavljajo se tako odrasli samci, kakor tudi samice z mladiči,
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pogosti pa so predvsem doraščajoči osebki (ZGS, Kos s sodelavci, neobjavljeno). Na širšem
območju Iške in Mokrca so prisotna tudi značilna mesta - jame in spodmoli, ki jih medvedi
uporabljajo kot brloge za zimsko hibernacijo in razmnoţevanje. Na območju občine so ocenjeni
škodni primeri v letu 2004 in 2005 nastali predvsem na poljščinah (koruza, korenje in pšenica)
ter čebelnjakih (8) in sadnem drevju. Popisanih škodnih primerov od pooblaščencev ZGS je bilo
v letu 2004 8, v letu 2005 24. Na območju občine sta bila v letu 2004 odvzeta – uplenjena 2, v
letu 2005 pa trije medvedi (ZGS 2006).
Volk (Canis lupus) se na območju Menišije in Krimskega pogorja redno pojavlja in ima tam
v zadnjem desetletju tudi legla (Kos s sodelavci, neobjavljeno). Zaradi primerno velike habitatne
krpe gozdnatega prostora ter povezave s Sneţniško-Javorniškim predelom je območje
pomembna habitatna krpa za slovenski prostor. Potencialno je prostor tudi pomemben kot moţni
koridor prehajanja osebkov v širši alpski prostor in s tem zagotavljanje pomembnega genskega
pretoka med različnimi populacijami oz. subpopulacijami. Za učinkovito varstvo volka je
potrebno ohranjati primerno številčnost parkljarjev ter ohranjati ustrezno gozdnato krajino.
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium): Iška, Zala in Borovniščica z gosto mreţo
pritokov in pritoki Ţelimeljščice predstavljajo dragoceno ţivljenjsko okolje, kjer med drugimi
vrstami ţivi tudi navadni koščak. Ribiški kataster ga potrjuje v Ţelimeljščici, ki pa ne leţi na
obravnavanem pSCI.
Ozki vrtenec (Vertigo angustior): V javno dostopnih bazah podatkov na območju občine Ig v
pSCI Krimsko hribovje-Menišija ni evidentiranih nahajališč ozkega vretenca. Na območjih
posegov ni primernih habitatov za to kvalifikacijsko vrsto.
Bukov kozliček (Morimus funereus) je tipično gozdna vrsta predvsem v gozdovih z bukvijo
(Fagus sylvatica) in jelko (Abies alba). Zlasti na Krimu je vrsta izredno številčna (A. Vrezec
neobjavljeno), zato je bila tudi določena kot kvalifikacijska za območje pSCI Krimsko hribovjeMenišija. Podatkov o številčnosti bukovega kozlička na ostalih delih tega območja ni.
Drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) je jamska vrsta vezana na podzemeljske habitate. Na
območju pSCI Krimsko hribovje-Menišija je bil drobnovratnik najden v jamah Menišije,
Ljubljanskega vrha in Mokrca, medtem ko na Krimu ni bil najden (Drovenik in Pirnat 2003).
O pojavljanju črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) na območju pSCI Krimsko
hribovje –Menišija ni javno dostopnih podatkov. Glede na to, da je vrsta v Sloveniji razmeroma
pogosta in se pojavlja na gozdnih čistinah in grmiščih, gozdnih robovih in opuščenih
kamnolomih domnevamo, da je prisotna tudi na območju občine Ig. Kakšen pomen ima območje
za ohranitev vrste trenutno ni znano, ni pa bilo predlagano za posebno ohranitveno območje v
Strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omreţja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera) (Čelik
in sodelavci., 2004).
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros): Bukovi gozdovi, potoki in kraške jame so ugoden
habitat za številne vrste netopirjev. Med njimi je kvalifikacijska vrsta mali podkovnjak. Za
slovenske razmere so izredno velike porodniške kolonije v cerkvah v Tomišlju, Strahomeru in
Podkraju ter v cerkvi sv. Kriţ v Iški vasi. Samo v teh štirih kotiščih se je poleti 2006 (Presetnik
in sodelavci, 2006) zadrţevalo 95% malih podkovnjakov v občini Ig (532 od pribliţno 560
odraslih osebkov). Zato je bil podan predlog, da se cerkev sv. Kriţ v Iški vasi dodatno vključi v
pSCI Krimsko – hribovje Menišija (Presetnik in sodelavci, 2006). Zatočišče posameznih
osebkov te vrste je bilo odkrito v cerkvi Sv. Lenart v Gornjem Igu. Ocenjujemo, da še katera od
do sedaj nepregledanih cerkva ter starejših stavb sluţi malim podkovnjakom za kotišče. V občini
110

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Ig ni znanih prezimovališč netopirjev, z izjemo opaţanj posameznih prezimujočih netopirjev v
jamah Velika in Mala Pasica (Kryštufek in sodelavci, 2003) ter Breznu na Kamnu (opaţanja
članov Društvo za raziskovanje jam Ljubljana). Mali podkovnjaki prezimujejo še v drugih
podzemnih habitatih; na območju občine Ig je pribliţno 40 jam. Prehranjevalni habitati vrste –
gozd, gozdi rob in obvodni habitati so dobro ohranjeni in povezani med seboj.
Velikouhi netopir (Myotis bechsteinii) je med vsemi evropskimi netopirji pri izbiri habitata
najbolj vezan na gozdove, še zlasti na listopadne ker potrebuje stabilen gozdni habitat. Prezimuje
v jamah, podzemskih rovih in tudi stavbah, sicer pa se skozi vse leto zateka v drevesna dupla
(Kryštufek in sodelavci, 2003). Porodniška kolonija velikouhih netopirjev je zaprta skupnost
skupin, ki redno menjava kotišča na majhnem območju (Kerth in sodelavci, 2000). Podatkov o
pojavljanju velikouhega netopirja v pSCI zaradi premajhne raziskanosti ni veliko, vendar je vrsta
gotovo prisotna v vseh gozdovih na območju.
Širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) je še ena »tipična« gozdna vrsta (Presetnik in
Govedič, 2006). Poletna zatočišča so navadno pod odstopljeno skorjo dreves pa tudi v duplih
(Russo in sodelavci, 2004), pozimi se posamezni osebki preselijo večinoma v vhodne dele jam
ali v kleti. Vrsta je bila zabeleţena na območju pSCI in je splošno razširjena v gozdovih.
Kvalifikacijska rastlinska vrsta za pSCI Krimsko hribovje-Menišija je kranjski jeglič (Primula
carniolica). Po dostopnih podatkih vrsta v občini Ig uspeva na območju Iškega vintgarja in
Mokrca. Uspeva na odcednih skalnih pobočjih vzdolţ Iške in Zale, posebej kjer je kamninska
podlaga dolomitna.
Krimsko hribovje in Menišija predstavljajo skrajni severni rob Dinarskega gorstva. Visoka
kraška planota s kopastimi vrhovi je grajena iz trdih karbonatnih kamnin, predvsem apnenca,
mestoma pa tudi dolomita. Prvotno planotast svet so vodotoki (Iška, Ţelimeljščica, Borovniščica
s pritoki) močno razrezali z globokimi dolinami. Za območje so značilne preteţno suhe kraške
jame in brezna, pa tudi manjša, občasno poplavljena kraška polja. Na pokarbonatnih prsteh in
rendzinah (v dolini Iške) uspevajo gozdovi. Prevladujoča gozdna zdruţba je gospodarsko
pomemben gozd bukve in spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), značilen za dinarsko
sredogorje. Porašča kraške planote, posejane z vrtačami in brezni, kjer pade veliko padavin in
vlada visoka zračna vlaţnost. Na Krimskem hribovju je razmeroma pogosta tudi nekoliko bolj
termofilna zdruţba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum), ki se pojavlja na prisojnih, a
razmeroma vlaţnih legah. Na vzhodnem robu Krimskega hribovja na strmih osojnih pobočjih
uspeva zdruţba bukve in navadnega kresničevja (Arunco Fagetum). Na odcednih strmih
prisojnih pobočjih vzdolţ Iške in Zale ter Iškega vintgarja in vzhodno od Brezovice na
razmeroma majhnih območjih uspeva še izrazito termofilna in kserofilna gozdna zdruţba črnega
gabra in puhastega hrasta (Querco Ostryetum carpinifoliae). Predstavlja termofilni relikt iz
toplejših obdobij holocena in po fiziognomiji spominja na kraške gozdiče in grmišča z bujno
razvitim grmovnim in zeliščnim slojem in velikim številom vrst. Razen puhastega hrasta nastopa
tudi cer (Quercus cerris). Podatki o lokaciji in razširjenosti kvalifikacijskih habitatnih tipov
območja pSCI Krimsko hribovje-Menišija niso javno dostopni.
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) so najpogostejši kvalifikacijski HT
na območju pSCI. Pojavljajo se na 77% celotne površine varovanega območja, zato ne
preseneča, da se večina posegov, ki fizično posega na varovano območje, tudi fizično prekriva s
tem HT. Večinoma so dobro ohranjeni, ponekod, posebej ob gozdnem robu, pa je nanje opazen
močan antropogen vpliv. Manjše površine (pod 1 ha) fizičnega prekrivanja se nahajajo na novih
stanovanjskih območjih pri vaseh Staje, Kot, Podgozd, Škrilje in med Podgozdom in Škriljami
pod hribom Vrhek. Večja območja fizičnega prekrivanja (1 ali več ha) se nahajajo na novih
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stanovanjskih območjih pod Kureščkom (4,5 ha), na jugu Iga ob cesti na Kurešček (1,9 ha), na
območju kamnoloma pri Škriljah (3,7 ha) in na zelenih območjih na vrhovih Golec (1,2 ha),
Mokrc (8 ha) in Straţar (1 ha). Tudi zelene površine pri Igu se v veliki meri fizično prekrivajo s
HT Ilirski bukovi gozdovi, a gre za manj invazivne posege, kjer bo HT ohranjen.
Jame, ki niso odprte za javnost so na območju občine Ig številne. Dostopni so le podatki o legi
vhodov jam (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. l. RS 111/04, popr. 70/06),
kjer je naštetih pribliţno 40 naravnih jam (habitatni tip Jame, ki niso odprte za javnost).
Večinoma so jame krajše, morfološko pa so to predvsem navpična brezna oz. krajši spodmoli.
Nekatere jame sluţijo kot divje odlagališče odpadkov, v preteklosti so bile nekatere tudi ţe
očiščene (npr. DZRJL 2004, Pucihar 2006). Druga najdaljša jama je Velika Pasica pri Gornjem
Igu. Občina Ig jo je pred kratkim zaprla z rešetko z namenom preprečevanja nelegalnega lova
jamskih ţivali. Obstaja tudi pobuda, da se jamo spremeni v jamski laboratorij. V jamah ţivijo
prave jamske ţivali vključno s hroščem drobnovratnikom (Leptodirus hochenwardii), v njih pa
prezimujejo netopirji. Fizičnega prekrivanja z vhodi znanih jam in z načrtovanimi posegi ni. V
območju daljinskega vpliva stanovanjskega območja vasi Gornji Ig se nahajata dve jami. Na
območju mineralnih surovin pri Škriljah in v njegovi neposredni okolici ni znanih jam, obstaja
pa moţnost nepričakovanega odpiranja jam ob obratovanju kamnoloma.
Karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok se pojavljajo predvsem v soteskah Iške in
Zale in na pobočjih Mokrca.
Travniki s prevladujočo stoţko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh
(Molinion caeruale) se pojavljajo na 1% površin pSCI Krimsko hribovje - Menišija. Novo
stanovanjsko območje pod Kureščkom se delno fizično prekriva s tem habitatnim tipom.
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) se
pojavljajo v širši okolici vrha Straţar. V območjih fizičnega prekrivanja in vplivnih območjih
posegov se ne pojavljajo.
Alpinska in subalpinska travišča ali travišča na karbonatnih tleh se na območju posegov ne
pojavljajo, so pa določene vrste, značilne za ta habitatni tip prisotne ob robu ceste na območju
novega stanovanjskega območja pod Kureščkom.
Vodotoki v niţinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Callitricho Batrachion je kvalifikacijski HT, ki se pojavlja na številnih območjih posegov, ki pa
se večinoma nahajajo izven pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Do fizičnega prekrivanja tega HT
s stanovanjskim območjem prihaja na območju vasi Iška.
Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolţ njihovih bregov je kvalifikacijski HT, ki ga
predstavljata vodotoka Iška in Zala. Posegi, ki z vplivnimi območji posegajo na območje Iške,
vključujejo ureditve v sklopu naselij Iška, Iška vas, Mala vas, Strahomer, Vrbljene in Tomišelj.
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) se na območjih, ki jih zadeva
SPRO ne pojavljajo.
Presihajoča jezera se ne nahajajo v širši okolici območij posegov, ki so načrtovani s SPRO.

Tabela 3.26: Opisi kvalifikacijskih vrst za SPA SI5000014 Ljubljansko barje
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
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FFH
A295

Vrsta
Acrocephalus
schoenobaenus (bičja
trstnica)

Opis vrste
Pri nas je redka gnezdilka. Gnezditveni prostor so mokrotni travniki, polja
visokih steblik ob jarkih in majhnih mlakah. Mesto za gnezdenje izbere samica,
običajno je skrito in zavarovano med steblikami. Njen ţivljenjski prostor se
poleti praviloma izsuši. Prehranjuje se z različnimi ţuţelkami, njihovimi
ličinkami in pajki (Singer, 2004). Na Barju gnezdi 57-69 parov (Tome in sod.,
2005).

A022*

Ixobrychus minutus
(čapljica)

V Sloveniji je redka gnezdilka, njeno število upada. Njen habitat je gosto trstičje
ob ribnikih in jezerih. Gnezdi v gostem rogozu ali trstu tik nad vodo ali v
grmovju na suhih tleh. Prehranjuje se z ribami, ţabami, paglavci, vodnimi
ţuţelkami in polţi. V srednji Evropi, še posebej v zahodnem delu, je njeno
število upadlo. Prezimuje v Afriki (Singer, 2004). Je najbolj ogroţena
močvirska ptica (Geister 1995). Na Barju v dolini Drage pri Igu gnezdi do 6
parov na leto (Tome in sod., 2005).

A030*

Ciconia nigra (črna
štorklja)

V Sloveniji je redka gnezdilka, katere število postopoma narašča. Ţivi v
močvirnatih gozdovih z barji, mlakami in potoki. Gnezdi v krošnjah starih
dreves v mirnem gozdnem okolju. Prehranjuje se predvsem s pupki, ribami in
ţabami, ki ţivijo v plitkih vodah (Singer, 2004). Na Barju velja za izginulo
gnezdilko. Občasno se še pojavi v času selitve (Tome in sod., 2005).

A290

Locustella naevia
(kobiličar)

Pri nas gnezdi in je redek gnezdilec. Njegov gnezditveni prostor so vlaţna
območja s steblikami in zelišči ali grmovjem. Gnezdo, ki ga zgradi samica, je
navadno skrito v rastlinju v bliţini tal. V prehrani prevladujejo ţuţelke in
njihove ličinke ter pajki (Singer, 2004). Na Ljubljanskem barju gnezdi 54–61
parov, kar predstavlja večkot 10% slovenske populacije (Tome in sod., 2005).
Ogroţa ga izsuševanje močvirij in nepotrebna košnja ščavja na robu kulturnih
travnikov (Geister, 1995).

A122*

Crex crex (kosec)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje mokrotne travnike v niţinah, ponekod tudi suha
travniška pobočja na višji nadmorski višini preteţno v Dinarskem delu Slovenije
(Geister, 1995). Velikost slovenske populacije je ocenjena na več kot 550
pojočih samcev (Trontelj, 2001). Glavnina populacije (~63%) se nahaja na
Ljubljanskem barju, v dolini Reke in na Cerkniškem polju (Trontelj, 2001).
Gnezdi na tleh med travno rušo. V Evropi začne z gnezdenjem koncem aprila,
jajca vali nekako do julija. Samica znese 8 do 12 jajc in jih vali 16-19 dni.
Mladiči ob izvalitvi takoj zapustijo gnezdo, a so prehransko odvisni od samice.
Dober mesec po izvalitvi ţe lahko letijo. Prehranjuje se z ţuţelkami in z
rastlinsko hrano na travnikih. Na Ljubljanskem barju so leta 2003 našteli 137
pojočih samcev, nekaj let prej jih je bilo še okoli 250. Populacija se zmanjšuje
(Boţič, 2005).

A082*

Circus cyaneus
(pepelasti lunj)

V Sloveniji redno prezimuje, gnezdi ne. Izvirna gnezdišča so na niţinskih barjih
in resavah, v aluvialnih ravnicah, na grmičastem terenu in obalnih sipinah. Je
specialist v lovu miši, v neugodnem vremenu pa lovi tudi na majhne ptiče. V
mnogih predelih so poljske miši njegova glavna hrana (Singer, 2004). Na
Ljubljanskem barju prezimuje 20 – 30 osebkov (Tome in sod., 2005).

A307*

Sylvia nisoria (pisana
penica)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje predvsem suho grmovnato krajino predvsem v
Dinarskem svetu. Velikost populacije je ocenjena na 400-600 parov (Geister,
1995). Gnezditveno obdobje je od srede maja do konca junija. Gnezdi v nizkem
grmovju, ali na nizkem drevju. Samica znese 4-5 jajc, ki jih vali 12-13 dni.
Mladiči poletijo po 10-12 dneh. Običajno ima en zarod letno. Hrani se z
ţuţelkami, ki jih večinoma nabira v grmovju, občasno tudi v visoki travi okoli
grmovja (Cramp, 1985). Velikost teritorija meri med 1 in 3 ha (Bezzel, 1993).
Na Ljubljanskem barju gnezdi 102 - 127 parov kar je več kot 10% slovenske
populacije (Tome in sod., 2005).
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FFH
A113

Vrsta
Coturnix coturnix
(prepelica)

Opis vrste
V Sloveniji gnezdi. Naseljuje predvsem vlaţne, pozno košene travnike v J in V
Sloveniji (Geister, 1995). Gnezditveno obdobje traja od aprila do junija. Gnezdi
na tleh, v kritju goste trave ali posevkov. Samica znese 8 - 13 jajc, ki jih vali 1720 dni. Mladiči zapustijo gnezdo takoj po izvalitvi, poletijo po 19 dneh. Teritorij
pojočega samca meri od 0,7 do 1,5 ha. (Cramp, 1985). Prehranjuje se s semeni
in ţuţelkami. Na Ljubljanskem barju gnezdi 341–435 parov, kar je več kot 20%
slovenske populacije (Tome in sod., 2005).

A142

Vanellus vanellus
(priba)

Pri nas je dokaj pogost gnezdilec, ob morju tudi prezimuje. Priba gnezdi tako na
mokrotnih travnikih (stoţkovje, šašje) kot na koruznih in krompirjevih njivah,
kjer kulture odţenejo razmeroma pozno. Na krompiriščih gnezdijo na razorih,
kar je mogoče šele po zasipanju (zgodnejša legla propadejo). Pri valjenju štirih
jajc in vzreji mladičev se izmenjujeta oba starša. Hrani se preteţno z ţuţelkami
in njihovimi ličinkami pa tudi maloščetinci in polţi (Singer, 2004). Na barju je
leta 2002 gnezdilo okoli 120 parov - populacija se zmanjšuje (Aleš, 2004).
Gnezdišča v prvotnih habitatih ogroţa previsoka podtalnica, ki se dvigne, če je
deţevja preveč, v drugotnih habitatih pa strojna obdelava njiv in kemično
zatiranje »škodljivcev«. Tako ostanejo mlade pribe večkrat brez hrane (Geister,
1995).

A298

Acrocephalus
arundinaceus (rakar)

Pri nas je redek gnezdilec. Njegov gnezditveni prostor so trstišča ob jezerih,
ribnikih in rekah, najraje na obrobjih. Veliko, trdno zgrajeno gnezdo visi pripeto
med trsti tik nad vodo. Mladiči zgodaj zapustijo gnezdo in plezajo po trstu,
dokler se operjeni ne naučijo leteti. Hrana so preteţno ţuţelke in pajki, redno
tudi majhne dvoţivke (Singer, 2004). Ogroţen je zaradi svoje prehrane z
velikimi ţuţelkami, katerih številčnost upada (Geister, 1995). Na Barju gnezdi
31 do 35 parov (Tome in sod., 2005).

A098

Falco vespertinus
(rdečenoga postovka)

V Sloveniji je reden preletnik. V času gnezdenja se zadrţuje v odprtih
pokrajinah, kot na primer na barjih, v stepah, ali prostranih rečnih dolinah;
gnezdi v livadah, goščavah ali manjših gozdovih. Hrani se predvsem z
ţuţelkami (hrošči, kačjimi pastirji, enodnevnicami, osami, čmrlji in mravljami),
v času vzreje mladičev pa lovi kuščarje, male glodalce in mlade ptiče. Višek
preleta na Barju je sredi maja (Tome in sod., 2005).

A291

Locustella fluviatilis
(rečni cvrčalec)

Pred leti predvsem vzhodnoevropska vrsta se je v zadnjih sto letih razširila na
zahod in danes občasno gnezdi celo v zahodni srednji Evropi, preteţno pa na
Madţarskem in Poljskem. Pri nas je redek gnezdilec. Gnezdi v jelševo-topolovih
logih z gostim zeliščnim slojem, tudi v plantaţnih nasadih, v visokem grmičevju
ob vodah; ponekod gnezdi tudi v parkih. Gnezdo je dobro skrito med steblikami
in oprto na debelejšo vejo ali večji kamen. V hrani prevladujejo ţuţelke, ličinke
in pajki (Singer, 2004). Močno ga ogroţajo uravnave poplavljenih tokav v
niţini, zaokroţanje in izboljševanje tako pridobljenih zemljišč, pretirana košnja
v logih, v drevesnicah pa škropljenje in zatiranje plevela (Geister, 1995). Na
Barju gnezdi 182 do 234 parov, kar je več kot 10% celotne slovenske
populacije.

A155

Saxicola rubetra
(repaljščica)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje vlaţne in suhe pozno košene travnike v večjem
delu Slovenije (Geister, 1995). Gnezditveno obdobje traja od aprila do junija, na
višjih predelih kasneje kot na niţjih. Gnezdi na tleh, v kritju trave. Samica znese
5 - 7 jajc, ki jih vali 12 - 13 dni. Mladiči poletijo po 12 - 13 dneh. Hrani se z
ţuţelkami, ki jih lovi v zraku, na tleh in po steblikah vegetacije. Teritorij meri
med 0,5 in 1 ha. (Cramp, 1985). Na barju gnezdi 1858 – 2245 parov, kar je več
kot 10% slovenske populacije (Tome in sod., 2005).
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FFH
A309

Vrsta
Sylvia communis
(rjava penica)

Opis vrste
Dokaj pogosta vrsta, enakomerno razširjena po niţinski Sloveniji, redkejša v
goratih predelih. Gnezdi v grmovju na mokrih tudi suhih travnikih na katerih se
razrašča bogata zeliščna vegetacija. Srečamo jo tudi na gozdnih robovih, v ţivih
mejah in na samotnih drevesih na polju. Je prebivalka kulturne krajine (Geister,
1995). Na Barju gnezdi 1082 do 1419 parov, kar je več kot 10% slovenske
populacije (Tome in sod., 2005).

A338*

Lanius collurio (rjavi
srakoper)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje kulturno krajino, prepredeno z mejicami in
grmišči po vsej Sloveniji (Geister, 1995). Gnezditveno obdobje traja od maja do
julija. Gnezdi v nizkem, pogosto gostem in trnastem grmovju sredi travnikov.
Samica znese 5-6 jajc, ki jih vali 12-16 dni. Mladiči poletijo po 14-15 dneh.
Hrani se z ţuţelkami, redko tudi vretenčarji. Večinoma jih lovi na tleh. Teritorij
meri od 0,2 do 2 ha. (Cramp, 1985). Na Barju gnezdi 534 do 605 parov (Tome
in sod., 2005).

A260

Motacilla flava
(rumena pastirica)

Pri nas je redka gnezdilka. Gnezdi skoraj izključno v niţinah, navadno jo
srečamo v odprti, vlaţni krajini, npr, na barjih in resavah, tudi na travnikih,
ţitnih in krompirjevih poljih ter na pašnikih. Skrbno spleteno gnezdo se nahaja
med talnim rastjem. Prehranjuje se z ţuţelkami, njihovimi ličinkami in pajki
(Singer, 2004). Na Barju gnezdi 31 do 40 parov, preteţno na njivah iškega
vršaja (Tome in sod., 2005).

A271

Luscinia
megarhynchos
(slavec)

Dokaj pogosta vrsta, v Sloveniji le lokalno razširjena. Naseljuje tople niţinske
predele (Trţaško-Komenski Kras, Vipavska dolina, Posočje do Kobarida).
Prebiva tudi v vlaţnih grmiščih ob povirjih, potokih in v lokah, v višjih predelih,
predvsem na krasu tudi na suhih grmiščih, kot so obmejki in ţive meje. Gnezdo
si splete na tleh med listjem in travo. Pomembno za njegovo prebivališče je
trnasto grmovje (črni trn, glog) (Geister, 1995). Na Barju gnezdi 261 do 325
parov, kar je okoli 10% slovenske populacije (Tome in sod., 2005).

A155

Scolopax rusticola
(sloka)

Med gnezdenjem domuje v različnih tipih gozda z mehko zemljo, ki morajo biti
prostrani, vsaj na nekaterih mestih mokri, z raznovrstnimi zelišči, prepredeni z
jasami in z delom gozda s posekami ali mejiti na barje. Mesto za gnezdo je
dobro zavarovano ob vznoţju drevesa ali pod grmom. Pri nas je zelo redka
gnezdilka, maloštevilne prezimujejo. Prehranjuje se predvsem z deţevniki in
ţuţelkami ter njihovimi ličinkami, ki jih lovi ob vodi ali v vlaţni zemlji. Pozimi
so v hrani še posebno pomembna semena (Singer, 2004). Na območju
Ljubljanskega barja gnezdi okoli polovica slovenske populacije sloke Scolopax
rusticola, 95-123 parov (Tome in sod., 2005).

A072*

Pernis apivorus
(sršenar)

Sršenar je ujeda selivka. Po zbranih podatkih iz slovenske ornitološke literature
se pri nas zadrţuje od srede aprila do srede septembra, kar je okoli 5 mesecev.
Največje preletne jate, ki Slovenijo preletijo, se pojavljajo v drugi polovici maja.
Sršenar v Sloveniji gnezdi, Geister (1995) navaja za Slovenijo 600-800
gnezdečih parov. Gnezdi v presvetljenih listopadnih gozdovih, hrano pa nabira
tudi nad travniki. Najpogosteje se pojavlja v Primorski in Dinarski regiji ter na
Štajerskem. Prehranjuje se preteţno s koţokrilci. Na Barju gnezdi do 10 parov
(Tome in sod., 2005).

A214

Otus scops (veliki
skovik)

Redko razširjena vrsta, edina selivka med sovami pri nas. Veliki skovik je
prebivalec suhih in toplih območij, drţi se lokalno zelo toplih krajev. Prebiva v
kulturni krajini z mnogimi omejki, grmovjem in posameznimi drevesi, suhimi
travniki in suhozidi, v biotopu, ki je bogat z ţuţelkami. Gnezdi predvsem v
duplih (Geister, 1995) pa tudi v špranjah streh in luknjah v zidu. Ko je 4 – 5
mladičev starih od 17 do 19 dni, ţe sedijo na veji in z značilnim guganjem
celega telesa čakajo na starša, da jim prineseta hrano. Na Barju gnezdi 40 do 50
parov, populacija je dokaj stabilna (Denac, 2003).
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FFH
A160

Vrsta
Numenius arquata
(veliki škurh)

Opis vrste
Prvotni gnezditveni prostor so obseţna odprta višinska in niţinska barja, mokri
travniki, aluvialne ravnice in mokre resave. Zaradi vsesplošnega uničevanja
habitata danes gnezdijo na pašno-kosnih travnikih in celo na njivah, toda
intenzivna obdelava teh površin in s tem povezane motnje navadno preprečijo
uspešno gnezdenje. Zunaj gnezditvenega obdobja jih srečamo v velikih
skupinah na obali, v notranjosti pa v manjšem številu na bregovih jezer ali
poplavljenih travnikih. Pri nas je zelo redek gnezdilec. Hrani se z različnimi
majhnimi ţivalmi (deţevniki, ţuţelke in njihove ličinke, na obalah maloščetinci,
školjke polţi in raki) (Singer, 2004). Na Ljubljanskem barju gnezdi 5 – 10
parov, ki predstavljajo edino redno gnezditveno populacijo v Sloveniji (Tome in
sod., 2005).

A229*

Alcedo atthis
(vodomec)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje bistre tekoče vode s peščenimi stenami. Gnezdo si
izkoplje v erodirano steno, tudi do 1 m globoko (Geister, 1995). Gnezditveno
obdobje traja od aprila do junija. Samica znese 6-7 jajc, ki jih vali 19-21 dni.
Mladiči poletijo iz gnezda čez 23 - 27 dni. Hrani se preteţno s sladkovodnimi
ribami (Cramp, 1985). Teritorij je vedno vzdolţ reke in lahko sega več100 m,
tudi km, gor in dol-vodno od gnezda. Na Barju gnezdi manj kot 20 parov (Tome
in sod., 2005).

* vrste, navedene v Direktivi Sveta o ohranjanju prosto ţivečih ptic.

Tabela 3.27: Opisi kvalifikacijskih vrst za pSCI SI3000271 Ljubljansko barje
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
FFH
1134

Vrsta
Rhodeusamarus
sericeus amarus
(pezdirk)

Opis vrste
V Sloveniji je splošno razširjen v donavskem povodju, naseljuje porečja Drave,
Mure, Save in Kolpe. Ţivi v obreţnem pasu stoječih in počasi tekočih voda, (v
mrtvicah, rečnih rokavih, jezerih) z mehkim peščenim ali muljastim dnom.
Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 22.11, 22.12, 22.13, 22.412, 22.411,
22.403, 22.414, 22.415, 22.421 in 22.422. Hrani se z rastlinskim in ţivalskim
planktonom, z maloščetinci in ostanki rastlin. Drsti se od aprila do maja v
stoječih ali počasi tekočih vodah, kjer ţivijo tudi potočni škrţki ali brezzobke,
ki so ključnega pomena za obstoj pezdirka. Samica odlaga ikre v školjke,
oploditev iker poteče v školjki; zarod ostane v školjki do začetka hranjenja. t.j.
pribliţno 3-4 tedne. Izginjanje je povezano z izginjanjem školjk, ki so močno
občutljive na onesnaţenje voda. Poleg tega ga prizadenejo predvsem regulacije
rečnih rokavov in osuševanje mrtvic in ribnikov (Bertok s sod., 2003).

1105

Hucho hucho (sulec)

V Sloveniji naseljuje: sotočje Save Dolinke in Bohinjke, Savo od sotočja
dolvodno, porečje Ljubljanice, Savinje, Krke, Kolpe, Sore, Mirne, redkejši je v
Dravi in pritokih, v Muri se je pričel ponovno pojavljati po izboljšanju kvalitete
vode. Mladi sulci ţivijo nekaj časa v manjših potokih in se z rastjo selijo v
velike vodotoke. Odrasli ţivijo v večjih vodotokih z močnim pretokom.
Zadrţujejo se v matici struge v tekoči, stoječi vodi, v toku, med koreninami ob
breţinah. Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 24.1, 24.13 in 24.14. Mladi
sulci se hranijo s talnimi nevretenčarji in ribjim zarodom, odrasli z ihtiofagi
plenilci. Drsti se vedno v parih na prodnatih plitvinah. V Sloveniji je ogroţen
zaradi gradnje hidroenergetskih objektov z akumulacijami. V Savi se je njegov
areal zmanjšal za več kot polovico. Dejansko je pogost le v nekaterih
segmentih. Številčnost populacij je zelo odvisna od repopulacije. Ogroţa ga
krivolov s podvodno puško. Je zelo lahek plen (Bertok s sod., 2003).
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FFH
1138

Vrsta
Barbus meridionalis
(pohra)

Opis vrste
V okviru te vrste sta vključeni dve podvrsti B. m. petenyi in B. m. caninus, ki sta
obravnavani kot samostojni vrsti B. petenyi in B. caninus (Kottelat, 1996). B.
petenyi naseljuje povodja Donave, Dnjestra in Vardarja. Ţivi v jatah in naseljuje
večje in manjše tekoče vode, lipanski pas, predvsem pa mrenski pas. To so
zgornji odseki niţinskih rek. Zanje sta značilna umirjen tok in visoka nihanja
letne temperature. V vodni biocenozi je znaten deleţ vrst stoječih voda. Habitati
vrste po Physis kategorizaciji so: 24.1, 24.12, 24.13 in 24.14. Hrani se z
ličinkami vodnih ţuţelk, večjimi rakci in maloščetinci. Drsti se od maja do
junija na prodnatem dnu. Na splošno obe vrsti ogroţa onesnaţevanje in
regulacije vodotokov, konkretni vzroki ogroţenosti pa niso poznani (Bertok s
sod., 2003). V Sloveniji sta obe vrsti zaenkrat še uvrščeni med ogroţene vrste.

1149

Cobitis taenia
(neţica)

V okviru te vrste sta bili dve podvrsti, ki sta sedaj samostojni vrsti C.
elongatoides in C. bilineata.V Sloveniji neţico najdemo v porečju Save, Mure,
Drave, Kolpe, Krke in v porečju Vipave v jadranskem povodju. Naseljuje
počasi tekoče in stoječe vode, zarita je v muljasto dno ob breţinah. Najdemo jo
v manjših potočkih s peščenim dnom, v mrtvicah in rečnih rokavih. Je nočno
aktivna ţival, večino dneva preţivi zarita v peščeno ali muljasto do mivkasto
dno. Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 22.11, 22.12, 22.13, 24.1, 24.12,
24.13, 22.411, 22.412, 22.413, 22.414, 22.414, 22.415, 22.421 in 22.422. Hrani
se z drobnimi vodnimi nevretenčarji in rastlinskimi ostanki, ki jih pobira po dnu
vodotokov. Drsti se od aprila do junija na peščenem dnu, ikre odlaga na
potopljene rastline in korenine dreves. Ogroţajo jo regulacije vodotokov, ker se
spremeni struktura dna in breţin iz poloţnih v strme in brez peščenih in
muljastih nanosov (Bertok s sod., 2003).

1163

Cottus gobio (kapelj)

V Sloveniji naseljuje predvsem manjše, hitro tekoče ter čiste potoke in reke
obeh porečij. Naseljuje vodotoke do nadmorske višine 2000 m, ţivi celo v
jezerih s kamnitim dnom in nizkimi temperaturami. Zadrţuje se med in pod
kamenjem. Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 22.15, 24.11, 24.12 in
24.13. Je plenilec, ki se hrani z ličinkami ţuţelk, rakci in drugimi talnimi
ţivalmi. Spolno dozori v 2. letu starosti. Samica prilepi ikre na kamen, samec pa
jih čuva do izvalitve zaroda. Zelo je občutljiv na organsko onesnaţenje.
Regulacije so zanj uničujoče, ker se popolnoma spremenijo habitati in pretoki.
Zelo je ogroţen v tako imenovanih postrvjih gojitvenih potokih, kjer ga
iztrebljajo zaradi domnevnega hranjenja z ikrami (Bertok s sod., 2003).

1131

Leuciscus souffia
(blistavec)

V Sloveniji ţivi v donavskem povodju v Dravi z Mislinjo, v porečjih Mure s
Ščavnico, Save, Savinje, Kolpe in Krke, v jadranskem povodju pa naseljuje
porečje Soče z Vipavo. Ţivi v jatah v hitro tekočih in čistih vodah, zadrţuje se v
jatah ob bregu. Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 24.1, 24.12, 24.13 in
24.14. Hrani se z nevretenčarji z dna in vodne gladine, občasno je tudi drobne
alge. Drsti se od marca do maja, v času drsti se seli v rečne rokave, kjer je dno
čisto in prodnato. V Sloveniji je najbolj ogroţen zaradi gradbenih posegov v
struge in črpanja gramoza, ker izginevajo plitva peščena prodišča in predeli kjer
se zadrţuje in hrani (Bertok s sod., 2003).
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Vrsta
Rutilus pigus
(platnica)

Opis vrste
Platnica je donavski endemit, ki naseljuje Donavo in njene spodnje pritoke od
Bavarske navzdol. V Sloveniji ţivi v vseh vodotokih donavskega povodja,
največje populacije pa so v porečju Ljubljanice, v spodnjem toku Save, v Mirni,
Krki in Kolpi. Ţivi v glavnih tokovih srednje velikih rek, zadrţuje se v močnem
toku pod jezovi in pragovi. V času drsti se seli v pritoke in rečne rokave.
Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 24.1, 24.13 in 24.14. Hrani se
večinoma z vodnim rastlinjem in izjemoma z vodnimi nevretenčarji. Drsti se od
aprila do maja v manjših jatah, ikre odlaga na rastlinje ali na prodnato dno. Med
drstjo se seli v pritoke in rečne rokave med gosto vodno rastlinje in na prodišča.
Glavni vzroki za ogroţenost so črpanje gramoza, ker se uničujejo drstišča in
zajezitve, ker prekinjajo selitev v manjše pritoke na drst. Najpomembnejši vzrok
pa je premajhna lovna mera (30 cm), ker ribe še niso spolno zrele (Bertok s
sod., 2003).

1098

Eudontomyzon spp.
(potočni piškurji)

V Sloveniji so splošno razširjeni v donavskem porečju (porečja Save, Drave in
Mure). Habitat so tako reke kot potoki, vendar vedno tekoče vode z naravnimi
breţinami. Zadrţuje se ob dnu, zarit v mulju. V času drsti se zadrţuje na
predelih z drobnejšim peskom. Habitati vrste po Physis kategorizaciji so: 24.1,
24.12 in 24.13. Ličinke se hranijo s kremenastimi algami in detritom. Odraslim
osebkom med metamorfozo prebavilo zakrni, ti se ne hranijo. Drsti se od aprila
do maja na peščenem ali prodnatem dnu v toku na globini 0,2 – 0,3 m. Pri nas
ga ogroţajo regulacije in onesnaţena voda. Zaradi regulacij so uničeni
zamuljeni in drobno peščeni predeli, kjer ţivijo odrasli piškurji ali ličinke
(Bertok s sod., 2003).

1032

Unio crassus
(navadni škrţek)

Pri nas se pojavlja preteţno v osrednjem in JV delu drţave, najdemo ga pa tudi
drugod. Ţivi na peščenem in gramoznem dnu v čistih tekočih vodah obogatenih
s kisikom. Pojavlja se v potokih, rekah in obreţjih jezer. Habitata vrste po
Physis kategorizaciji sta: 22.5 in 24.5. Vrsta postaja pri nas zelo redka in je v
izginjanju. Najbolj so prizadete populacije v majhnih potokih. Z onesnaţenostjo
vodnih tokov ogroţenost narašča (Slapnik, 2003).

1186 *

Proteus anguinus
(človeška ribica)

Človeška ribica je edina troglobiontska dvoţivka v Evropi. Je endemit
dinarskega krasa. Njen areal sega od spodnjega toka Soče do Trebinja v Bosni
in Hercegovini. V Sloveniji je prisotna v submediteranski in dinarski
biogeografski regiji. Vezana je na podzemne vode, kjer v neotenični obliki
preţivi celo ţivljenje. Hrani se z jamskimi vodnimi nevretenčarji. Spolno dozori
pri 14 letih. Razmnoţuje se z jajci oziroma odlaga ličinke. Doţivi lahko do 100
let. Ogroţa jo predvsem kemično onesnaţevanje podzemnih voda. Drugi
negativni dejavniki so slabo raziskani.

1220

Emys orbicularis
(močvirska
sklednica)

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina slovenska avtohtona
sladkovodna ţelva. Vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst
vretenčarjev (dodatek II) Bernske konvencije in na dodatek II Direktive o
habitatih. Območja predlogov pSCI v Strokovnih izhodiščih za Naturo 2000
(Tome, 2003) so bila pripravljena na podlagi razpoloţljivih podatkov. V
Sloveniji je bila močvirska sklednica nekdaj zelo pogosta, vendar danes velja za
redko vrsto. Najpogostejša je v Beli krajini in na Ljubljanskem barju. Večino
ţivljenja preţivi ob vodah, v času parjenja in suše pa lahko migrira na daljše
razdalje. Na kopnem je v večini primerov najdena v obreţnih gozdovih, na
travnikih in tudi na kmetijskih površinah, vedno v ravninskem delu. Za vrsto je
izrednega pomena tudi dostopnost primernih mest za odlaganje jajc, kot so suhi
travniki ali prisojna mesta s peščeno podlago. V večji meri jo ogroţa predvsem
izginjanje oz. uničevanje ter fragmentacija primernih bivališč (melioracije,
regulacije, urbanizacija, ceste), morda tudi pretirana raba biocidov in gnojil in
naseljevanje tujerodnih kompeticijskih vrst, predvsem ţelve rdečevratke (Tome,
2003).
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Vrsta
Triturus carnifex
(veliki pupek)

Opis vrste
Veliki pupek potrebuje za razmnoţevanje stoječe vode brez rib in z razvito
vodno vegetacijo. Na Ljubljanskem barju mu ustrezajo tudi kanali s podobnimi
razmerami. Enako pomembni kot vodni so tudi kopni habitati, kjer se veliki
pupek prehranjuje in prezimuje. Primerni prehranjevalni habitati so predvsem
ekstenzivni vlaţni travniki, prezimovališča pa najde v gozdu ali grmiščih v
zavetju na vlaţnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali v
razpadajočem lesu in podobnim. Nimajo izrazitega selitvenega nagona kot
nekatere druge dvoţivke, zato ţivijo v bliţini mrestišč. Na mrestišča se
odpravijo med sredino marca in sredino maja, zapustijo pa jih med koncem
maja in začetkom avgusta. Predvsem na bolj sušnih območjih je čas zadrţevanja
na mrestiščih močno odvisen od padavin. Samica v eni sezoni odloţi od 200 do
400, redko do 700 jajčec, ki jih posamič pritrdi na liste vodnih rastlin.
Embrionalni razvoj traja 10 do 20 dni, razvoj larve pa 3 do 4 mesece. Larve z
začetnih 10 do 12 mm zrasejo do 80 mm. Mladi osebki, ki zapustijo mrestišče,
so veliki 50 do 80 mm. Opazimo jih lahko med koncem avgusta in začetkom
oktobra. Prezimujejo tako na kopnem kot v vodi. Na prezimovališča se
umaknejo med oktobrom in novembrom. Spomladi so v začetku na mrestiščih
aktivni v mraku in ponoči, prav tako tudi v obdobju, ki ga preţivijo na kopnem.
Poleti so aktivni tudi podnevi (Poboljšaj et al., 2003). Glavni vzroki ogroţenosti
velikega pupka so predvsem izguba mrestišč ter kopenskih habitatov.
Naseljevanje rib, onesnaţenje, izsuševanje ter urbanizacija krajine in
intenzifikacija kmetijstva imajo ravno tako velik negativen vpliv na populacije.

1193

Bombina variegata
(hribski urh)

Hribski urh je šibko konkurenčna pionirska vrsta, ki naseljuje ţivljenjske
prostore v zgodnjem stadiju naravne sukcesije, ko je prisotnih manj plenilcev in
kompetitorjev. Tipična mrestišča hribskega urha so nezasenčene občasne luţe v
ali blizu gozda. V sedanjem času so marsikatera od teh pionirskih ţivljenjskih
okolij nastala kot rezultat človeške aktivnosti. Je gozdna vrsta, ki poletno fazo
mirovanja ob suši, verjetno pa kar večino časa med dvema obdobjema paritvene
aktivnosti, preţivi v zavetju na vlaţnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in
luknjah, pod ali v razpadajočem lesu, pa tudi pod plastiko, kartonom, ţelezom
in podobnim. Poletna in zimska bivališča se lahko prekrivajo. Parjenje poteka
od sredine aprila do začetka avgusta. Letno so mogoča do tri paritvena obdobja.
V okviru ene populacije se ne parijo vsi osebki hkrati, kar pomeni odlično
prilagoditev na občasno izsušitev mrestišč. Posamezna samica lahko odloţi od
120 do 170 jajčec letno. Odlagajo jih v rahlih kepicah na travne bilke, ki visijo v
vodo ali pa na poplavljene kopenske rastline. Embrionalni razvoj poteka med 12
in 31°C in je zaključen ţe v 2 do 3 dneh. Ko se izleţejo, so ličinke velike od 7
do 9 mm, zrasejo pa do 55 mm. Metamorfoza je odvisno od temperature vode
zaključena v 41 do 67 dneh. Mladi osebki merijo 12 do 16 mm, najdemo jih
med sredino junija in sredino oktobra. V obdobju med septembrom in koncem
marca prezimujejo na kopnem (Poboljšaj et al., 2003). Ogroţa jih predvsem
izginjanje primernih vodnih in kopnih habitatov zaradi intenzifikacije rabe
gozdov in kmetijskih zemljišč ter urbanizacije.
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Vrsta
Lycaena dispar
(močvirski cekinček)

Opis vrste
Habitat vrste so niţinski močvirni in vlaţni travniki, močvirja s trstom, ločki in
šaši, obreţja rek in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni
jarki, prodišča in glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice ter obrobja lok
(Čelik et al., 2004). Habitat vrste po Physis kategorizaciji:
• 37.1 Niţinska visoka steblikovja
• 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki
• 37.25 Vlaţni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami
• 37.715 Obrečno visoko steblikovje
• 53.11 Navadna trstičja
• 53.13 Rogozovja
• 53.14 Ostale visoke obreţne zdruţbe
• 53.15 Obvodni robovi srednjevisokih trav
• 53.16 Trstično pisankovje
• 86.411 Opuščeni peskokopi, glinokopi
• 86.412 Opuščene gramoznice
Močvirski cekinček je dvogeneracijska vrsta: odrasli osebki prve generacije se
pojavljajo v drugi polovici maja in v juniju, imagi druge generacije letajo ob
koncu julija, v avgustu in septembru. Nektar srkajo predvsem na vijoličnih in
rumenih cvetovih različnih vrst: špajka (Valeriana sp.), navadna krvenka
(Lythrum salicariaL), dolgolistna meta (Mentha longifolia (L.) Hudson),
srčastolistna bolhača (Pulicaria dysenterica(L.) Bernh.), navadni vratič
(Tanacetum vulgareL.), grint (Senecio sp.) (Ebert in Rennwald, 1993). Samica
odlaga jajčeca v majhnih skupinah na spodnjo stran listov hranilnih rastlin
gosenic: konjska kislica (Rumex hydrolapathum Hudson), vodna kislica (R.
aquaticusL.), topolistna kislica (R. obtusifoliusL.), kodrastolistna kislica (R.
crispusL.), navadna kislica (R. acetosaL.) (Ebert in Rennwald, 1993;
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 1991). Prezimule gosenice se pojavijo v
sredini meseca maja. Zabubijo se na steblu ali ob osrednji listni ţili na hranilni
rastlini. Najpomembnejši dejavniki ogroţanja vrste so hidromelioracije
(izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlaţnih travnikov, obseţne potopitve
obrečnih predelov), agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij),
intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin (gnojenje, prepogosta košnja)
in urbanizacija. Uničenje habitata z obseţnimi hidromelioracijskimi posegi in
širjenjem industrijskih območij v zadnjih letih sta glavna vzroka za izumrtje
populacij barjanskega cekinčka na močvirnih travnikih v bliţini velikih mest v
predalpski regiji Slovenije (Čelik in Rebeušek, 1996).
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Vrsta
Maculinea teleius
(strašničin
mravljiščar)

Opis vrste
Vrsta ţivi predvsem v travniških habitatnih tipih z zdravilno strašnico
(Sanguisorba officinalis L.), ki je hranilna rastlina gosenic (Čelik et al., 2004).
Habitat vrste po Physis kategorizaciji:
• 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki
• 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stoţko in sorodne zdruţbe
• 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni niţinski travniki
• 53.11 Navadna trstičja
• 53.16 Trstično pisankovje
Strašničin mravljiščar (in ostali mravljiščarji) velja za eno izmed najbolj
specializiranih vrst evropskih metuljev. Je enogeneracijska vrsta. Odrasli osebki
se pojavljajo od začetka julija do srede avgusta. Samica izleţe po eno jajčece v
cvetno glavico zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalisL.) kot edine hranilne
rastline, v fenološki fazi, ko njeni cvetovi še niso povsem razviti, cvetne glavice
pa so zelenkasto do neţno karminasto obarvane. Po pribliţno tednu do desetih
dneh se iz jajčeca izleţe gosenica, ki se zavrta v cvet in se tam prehranjuje z
razvijajočimi se semeni. Razvoj gosenic v cvetnih glavicah poteka pribliţno 3
do 4 tedne; po 3. levitvi (na stopnji L4) gosenice z manj kot 10 % končne teţe
padejo na tla. Tam čakajo na mravlje delavke glavne gostiteljske vrste rdečk
Myrmica scabrinodis (izjemoma jih lahko gostijo tudi druge vrste iz rodu
Myrmica: M. ruginodis, M. rubra, M. vandeliin M. sabuleti) in takrat so
mnogokrat plen ostalih predatorjev. Ko na gosenico naleti mravlja delavka
gostiteljske vrste, se prične med ½ in 1 in ½ ure trajajoč»ritual posvojitve«. Leta sestoji iz »otipavanja« gosenice s strani mravlje s sočasnim izločanjem
specifičnega sekreta iz dorzalne ţleze gosenice. Po prepoznavi mravlja z
mandibulami prime gosenico in jo odnese v mravljišče, kjer postane gosenica
parazit mravljišča oziroma plenilec mravelj. Prehranjevati se namreč začne z
zarodom mravelj gostiteljskega mravljišča in pomembno vpliva na vitalnost
mravlje druţine. Hladno letno obdobje (od srede jeseni do pomladi) gosenica v
mravljišču hibernira, drugače pa v njem preţivi skupaj pribliţno 10 mesecev. V
juniju se gosenice v mravljiščih zabubijo, v juliju se prelevijo v odrasle metulje,
ki jih gostiteljske mravlje ne prepoznavajo več»za svoje« in zato med lazenjem
iz mravljišča metulji postanejo lahek plen mravelj. V Sloveniji je vrsta
razširjena na Goričkem in Pomurju, Slovenskih goricah, Halozah, Dravinjski
dolini, Celjski kotlini, Savinjski dolini in na Ljubljansken barju, Blokah, v
porečju Nanoščice in Pivke ter Reke pri Ilirski Bistrici (Čelik et al., 2005).
Vrsto ogroţa predvsem uničenje habitatov kot posledica intenziviranja
kmetijske proizvodnje (izsuševanje, apnenje, gnojenje, košnja travnikov v
neustreznem času, spremembe v rabah površin), opuščanja rabe in zaraščanja
travnikov.
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Vrsta
Euphydryas aurinia
(travniški postavneţ)

Opis vrste
Habitat vrste v Sloveniji so različni tipi travnikov od nizkih barij do
kserotermofilnih travišč. V niţinskem svetu Slovenije ima vrsta (vsaj) dva
ekološka tipa populacij: ene poseljujejo le barja in mokrotne travnike, druge pa
izrazito suha in topla travišča. Habitat vrste po Physis kategorizaciji:
• 31.4 Arktično alpinske in borealne resave (E. aurinia debilis)
• 34.3 Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, preteţno na karbonatih
• 34.7 Submediteranska in mediteransko-montanska suha in polsuha travišča
• 36.4 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatni podlagi (E. aurinia
debilis)
• 37.2 Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki
• 37.3 Oligotrofni mokrotni travniki
• 54.2 Bazična nizka barja
• 54.3 Prehodna barja
Travniški postavneţ je enogeneracijska vrsta. Vrsta je sicer v niţinskem svetu
specialist z dvema različnima ekološkima tipoma – izrazito higrofilnim tipom
nizkih in prehodnih barij ter mokrotnih travnikov, kjer se gosenice prehranjujejo
s travniško izjevko (Succisa pratensis), in mezo - do kserofilnim tipom s suhih
in toplih travišč, kjer je glavna hranilna rastlina gosenic navadni grintavec
(Scabiosa columbaria). Čas pojavljanja imagov je običajno mesec maj. Jačeca
samice izlegajo na spodnjo stran listov hranilne rastline v manjših skupkih.
Hranilna rastlina gosenic v vlaţnih habitatih je travniška izjevka (Succisa
pratensis), na suhih travnikih pa navadni grintavec (Scabiosa columbaria),
redkeje še nekatere druge vrste (rumeni svišč-Gentiana lutea, kosteničevje Lonicera spp., naprstec -Digitalis spp.) (Ebert & Rennwald 1993). Ličinke se
hranijo in prezimujejo skupinsko v svileni mreţi s katero obdajo spodnji del
hranilne rastline. Odrasli osebki so vezani na larvalni habitat, kjer se
prehranjujejo na zelo različnih cvetočih rastlinah. Populacije na vlaţnih
travnikih ogroţajo predvsem hidromelioracijski posegi in zaraščanje zaradi
opuščanja ekstenzivnega gospodarjenja. To je tudi glavni razlog ogroţenosti
populacij na suhih travnikih, kjer je poleg naravnega zaraščanja eden od
razlogov ogroţenosti tudi aktivno pogozdovanje. Nekatere populacije so
ogroţene tudi zaradi gradnje infrastrukture, v zadnjih letih predvsem avtocest. V
osrednji in severovzhodni Sloveniji so populacije ogroţene tudi zaradi
majhnosti in izoliranosti, ki je posledica fragmentiranosti habitatov.
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FFH
1071

Vrsta
Coenonympha
oedippus
(barjanski okarček)

Opis vrste
Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je enogeneracijska vrsta. Odrasli
osebki letajo v mesecu juniju in juliju, so slabi letalci in se zadrţujejo preteţno
med vegetacijo, zato so tudi teţje opazni. Hranijo se na cvetovih rastlin iz
druţin ostričevk (Cyperaceae), nebinovk (Asteraceae) in redkeje metuljnic
(Papilionaceae) (Lhonore, 1996). Na Ljubljanskem barju metulji srkajo nektar
le na cvetovih srčne moči (Potentilla erecta (L.)) iz druţine roţnic (Rosaceae),
kljub temu, da posedajo tudi po cvetovih drugih rastlin (Čelik, 1997). Samica se
pari z dvema ali tremi samci en dan po tem, ko se izleţe iz bube (Lhonore,
1996). Jajčeca odlaga na liste hranilnih rastlin gosenic, posamič (Čelik, 1997)
ali v skupinah po 2–4 (Lhonore, 1996). Samica odloţi od 80 do 120 jajčec
(Lhonore, 1996). Čez 12–16 dni se izleţejo gosenice, ki se hranijo z listi modre
stoţke (Molinia caerulea(L.) Moench), latovk (Poa spp.), črnikastega sitovca
(Schoenus nigricansL.) in šašev (rumeni šaš Carex flavaL., hostov šaš C.
hostianaDC., proseni šaš C. paniceaL., razmaknjenoklasi šaš C. distansL.)
(Lhonore, 1996; Čelik, 1997). Gosenice prvega larvalnega stadija so rumene
barve, hranijo se ponoči, podnevi pa se skrivajo v spodnjih delih stebel hranilnih
rastlin. Gosenice drugega larvalnega stadija se pojavijo konec julija in v začetku
avgusta. Nekatere se prenehajo hraniti v začetku septembra, ko zlezejo v
koreninski sloj, kjer prezimijo. Preostale se prelevijo v tretji larvalni stadij in
obmirujejo konec septembra ali v začetku oktobra. V aprilu ali maju
naslednjega leta (odvisno od klimatskih razmer) postanejo ponovno aktivne.
Hranijo se do konca meseca maja oziroma začetka junija, ko se zabubijo na
listih hranilnih rastlin (Lhonore, 1996). Najpomembnejši predatorji odraslih
osebkov so ptice in kačji pastirji (Lhonore, 1996). Med spreletavanjem v
zeliščnem sloju vegetacije se odrasli osebki pogosto ujamejo v pajkove mreţe
(Čelik, 1997). Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je ena najbolj
ogroţenih vrst metuljev v Evropi in je v evropskem Rdečem seznamu ogroţenih
metuljev (van Swaay & Warren, 1999) opredeljena kot kritično ogroţena (CR).

4045

Coenagrion ornatum
(koščični škratec)

Koščični škratec sodi med enakokrile kačje pastirje (Zygoptera), v druţino
škratcev (Coenagrionidae). Kot celoten rod škratcev (Coenagrion) je preteţno
modre barve z črnimi vzorci. Visoka obreţna zelnata vegetacija ali celo
grmovna in drevesna obreţna zarast negativno vplivata na populacije, predvsem
odrasli osebki se takšnim odsekom izogibajo. Odrasle ţuţelke letajo od sredine
maja do sredine julija. Koščični škratec je posredno odvisen od kvalitete vode,
ki pogojuje razvoj rastlinja, primernega tako za ličinke kot za odrasle osebke. V
zelo čistih vodah ga ne najdemo, zmerna organska obremenjenost je za vrsto
očitno povsem primerna. Zahteva po močnem segrevanju vode vsaj poleti lahko
razloţi odsotnost v izvirnih delih kraških vodotokov. Značilnost večine najdišč
v Sloveniji je ekstenzivna raba okoliških površin, povečini so to travniki
(Kotarac et. al., 2003).

1042

Cordulegaster heros
(veliki studenčar)

Veliki studenčar je največja vrsta kačjih pastirjev v Evropi. Je ena redkih vrst
kačjih pastirjev v slovenski favni, ki ţivi zgolj v primarnih habitatih, t.j. gozdnih
potokih v hribovitem svetu z ustreznim peščenim, rahlo muljastim substratom.
Večina strug potokov ne presega dveh metrov širine. Pogosto so struge sredi
poletja suhe, pa vendar jeseni znova najdemo ličinke, ki so sušo preţivele
zakopane globje v substratu. Razvoj ličink, ki sicer ţivijo zakopane v substrat
potoka, je več-, predvidoma 3-5 leten, pri čemer je prehajanje med generacijami
zelo verjetno. Izlevitev poteka na obreţni vegetaciji, navpični breţini ali
koreninah. Posebnih zahtev do substrata pri izlevitvi nima. Kot pri večini kačjih
pastirjev je obdobje spolnega dozorevanja zelo slabo poznano. Glede na
velikost in hitrost leta so mogoče tudi obseţne individualne migracije. Odrasli
večinoma letajo od junija do druge polovice avgusta. Samci patruljirajo v senci
po strugi potoka. Preliminarna označevanja so pokazala tudi do nekaj
kilometrov oddaljene najdbe označenih osebkov. Samica odlaga jajca v vlaţen
pesek na robu struge (Kotarac et. al., 2003).
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FFH
4065

Vrsta
Anisus vorticulus
(drobni svitek)

Opis vrste
V Sloveniji se pojavlja na SV delu drţave, na Ljubljanskem barju ter na
področju Cerknice in Cerkniškega jezera. Ţivi v čistih stoječih in počasi tekočih
vodah z veliko vodnega rastlinstva. Pojavlja se tudi v rečnih rokavih večjih rek,
redko tudi v ribnikih, najraje na vodnih rastlinah. Habitati vrste po Physis
kategorizaciji so: (22.12 ali 22.15) x 22.44, 22.14, 22.5 in 24.52. Svitki
prihajajo na površje po zrak, vendar manj pogosto kot mlakarji. Drobni svitek
ima plašča podaljšan v gubo, v kateri je gost splet krvnih ţilic, ki deluje kot
škrge. Pozimi, ko je na vodni površini led, z gubo prejme dovolj kisika pod
vodo. Z onesnaţenostjo vodnih tokov ogroţenost narašča (Slapnik, 2003).

1014

Vertigo angustior
(ozki vrtenec)

V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena vrsta. Najdena je bila v 58 UTM
kvadrantih. Vrsta je prebivalka močvirnih travnikov in dolinskih logov, ţivi tudi
v stelji obvodnih grmišč. Zadrţuje se v visokih steblikah na zamočvirjenih
vlaţnih tleh, tudi na mokrotnih travnikih. Najdemo jo tudi na slanih mokriščih,
pogosto v prehodni coni med traviščem in slanim močvirjem, kjer je velika
sedimentacija. Ţivi v šašju in med mahovi na barjih. Hišice najdemo tudi med
rečnimi naplavinami. Pogosto ţivi v mikrohabitatih, kjer so integrirani različni
biotopi, kot na primer meje med trstiščem in močvirjem, lahko pa ţivi tudi v
popolnoma suhih habitatih, kot so suhi gozdovi. Habitati vrste po Physis
kategorizaciji so: (22.12 ali 22.15) x 22.44, 22.14, 22.5 in 24.52. Habitati vrste
so zelo ranljivi in dovzetni za hitre spremembe v hidroloških pogojih,
spremembi pašnih pogojev in na fizične motnje (Slapnik, 2003).

1303

Rhinolophus
hipposideros
(mali podkovnjak)

Je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak. Najpogostejši je v toplih
zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem.
Poletna zatočišča so zvoniki in podstrešja, zimska pa jame in rudniški rovi. Je
preteţno sedentarna vrsta. Selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči
znašajo 0-100 km (navadno 5-10 km). Lovi nizko, v počasnem letu in pogosto
kroţi (Kryštufek in sod. 2003). Plen išče v gozdu, gozdnem robu, ob mejicah in
obvodnem rastju, redkeje nad odprto vodo in nad pašniki. Mali podkovnjak se
prehranjuje večinoma na območju, ki je oddaljeno manj kot kilometer od
njegovih zatočišč, posamezni osebki pa se prehranjujejo tudi na bolj oddaljenih
območjih (do pribliţno 4 km od zatočišč) (Bontadina in sod. 2002). Izogiba se
prečkanju odprtih površin (Mitchell-Jones in sod. 2003). Gozd in gozdni rob je
prehranjevalni prostor malega podkovnjaka (Bontadina in sod. 2002). Še
posebno pa so na splošno za netopirje pomembni močvirni deli gozda oz.
gozdnega roba. Ti predeli vzdrţujejo večje število členonoţcev, predvsem
ţuţelk, ki so glavni vir prehrane netopirjev, zato tu prihaja tudi do koncentracij
netopirjev. Taka mesta so lahko ključnega pomena za ohranjanje ugodnega
ohranitvenega stanja netopirjev in imajo zato nesorazmerno večji pomen, kot bi
to lahko sklepali samo iz njihove površine (Doc.EUROBATS.AC8.8).
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FFH
1355

Vrsta
Lutra lutra (vidra)

Opis vrste
V Sloveniji so populacije vidre ohranjene na Goričkem, ob Muri in Dravi, tudi
reka Pesnica z jezeri, Kolpa s pritoki in Ljubljansko barje. Optimalen habitat
zanjo nudi veliko moţnosti za kritje in mirna počivališča, torej zahteva
strukturirano obreţje, raznovrstno in gosto obreţno vegetacijo in stara drevesa z
bogatim koreninskim spletom. Za vidro je ugoden habitat gosto omreţje
manjših, počasnih, niţinskih vodotokov z naravno strugo in zaraščenimi obreţji
(Hőnigsfeld Adamič, 2003). Vidra je plenilka, ribe so glavna hrana, pomembni
so tudi raki, dvoţivke, ptiči, mali sesalci in vodne ţuţelke. So samotarske ţivali.
Kot plenilec z velikimi prehranskimi potrebami zaseda posamezen osebek
velika območja oziroma teritorije, ki merijo 5 do 60 km vzdolţ vodotokov. Pri
tem pa so teritoriji samic v istem habitatu nekoliko manjši od teritorijev samcev
(Hőnigsfeld Adamič, 2003). Med najpomembnejšimi dejavniki ogroţanja vidre
so spreminjanje habitata in onesnaţevanje, neposredne izgube v prometu,
izgube zaradi nedovoljenega lova ter zmanjševanja naravnih ribjih populacij.
Človekovi posegi v sladkovodne in močvirne habitate, kot so regulacije rek,
spreminjanje potokov v kanale, odstranjevanje obreţne vegetacije, gradnja
jezov in podobno so dolgo veljali za pomemben negativen dejavnik za vidro
(Kruuk, 1995). Podcenjevali so tudi odvisnost vidre od raznolikih mokrišč
(mrtvice, močvirja, barja, poplavni gozdovi ipd.), povezanih z rekami ali jezeri
(Hőnigsfeld Adamič, 2003). V Sloveniji so različni razlogi, sprva lov in
pobijanje, kasneje degradacija in fragmentacija habitatov ter onesnaţenje voda,
povzročili razredčenje populacije do med seboj nepovezanih ostankov
(Hönigsfeld, 2003).

1083

Rogač (Lucanus
cervus)

Vrsta je vezana na različne listavce, med katerimi prevladuje hrast (Quercus
sp.). Ličinka raste in se razvija tudi do pet let in se prehranjuje z odmrlimi in
nagnitimi koreninicami dreves. Je toploljubna vrsta, ki ţivi v večjih in manjših
sestojih listavcev. Pomemben varstveni ukrep je ohranjanje starejših sestojev
listavcev, zlasti hrastovih sestojev.

1084*

Puščavnik
(Osmoderma
eremita)

Saproksilna vrsta hrošča vezana na drevesna dupla s preperelim organskim
drobirjem v hrastih, vrbah, sadnih drevesih, lipi in jesenu (Drovenik & Pirnat
2003). V organskem drobirju poteka razvoj ličinke, kasneje pa se tudi odrasli
hrošči zelo malo premikajo od rodnih dreves, saj naj bi zgolj 15 % odraslih
hroščev dejansko zapustilo matično drevo (Ranius & Hedin 2001). Disperzija
vrste je zato zelo omejena. Puščavnik je zato omejen na starejše sestoje vrbovja
in hrastov ter stare sadovnjake. Tovrstni sestoji pa so ponekod na Ljubljanskem
barju še dokaj dobro ohranjeni. Med pomembne varstvene ukrepe vrste sodi
ohranjanje sestojev starejših listavcev kakor tudi posameznih starih dreves.
Predvsem gre za ohranjanje starejše obreţne vegetacije (zlasti vrbovja) in
visokodebelnih sadovnjakov. V primeru vodoljubnih dreves (vrba in dob) lahko
posredno vpliva na vrsto, prek sušenja dreves, zniţevanje podtalnice z
različnimi osuševalnimi ukrepi, npr. melioracije.

2903

Liparis loeselii
(Loeselova grezovka)

Značilna rastišča Loeselove grezovke so nizka barja in zamočvirjeni predeli
bogati z mahovi, šaši, ločki ali travami (Molinia caerulea). Prevladujejo tla
bogata s karbonati, vendar uspeva tudi na nekoliko zakisani podlagi. Značilna
rastišča so nizka barja in zamočvirjeni predeli bogati z mahovi, šaši, ločki in
travami (Molinia caerulea). Vrsto najdemo v zdruţbah Caricetum davalliana,
Molinietum caeruleae s.lat., v prehodnih oblikah med Molinietum caeruelae in
Schoenetum ferruginei v zdruţbi Schoeno ferruginei-Molinietum caerulaeae.
Vrsta je občutljiva na zmanjšano vlaţnost rastišča in na povečan vnos hranil.
Zaradi suše v času rasti se slabše razvijejo cvetovi ali rastline sploh ne cvetijo
ali v najbolj neugodnih razmerah niti ne poţenejo. V Sloveniji se vrsta
posamično pojavlja v osrednjem delu, na Gorenjskem in Koroškem. Populacije
so različno velike, večinoma s po nekaj primerki, vendar nikjer ne presegajo
nekaj deset osebkov. Zaradi posegov človeka na rastišča z osuševanjem,
dodajanjem gnojil, zasipavanjem, gradnjo prometnic ipd. je večina rastišč
ogroţenih (Čušin, 2003).

* prednostna vrsta, opredeljena po Habitatni direktivi

125

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Tabela 28: Opisi kvalifikacijskih habitatnih tipov v pSCI SI3000271 Ljubljansko barje
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
FFH

Naziv Natura 2000

Physis

Naziv HT
(ARSO, 2004)
Bazična nizka
barja

Opis HT

7230

Bazična nizka barja

54.2°

6510

Niţinski
ekstenzivno gojeni
travniki
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

38.2°

Mezotrofni do
evtrofni gojeni
travniki

Mezofilni, zmerno do intenzivno gnojeni travniki
na prepustnih, bogatih, bolj ali manj sveţih do
vlaţnih in rahlo kislih do nevtralnih tleh od niţin
do submontanskega pasu. To so
visokoproduktivni, floristično srednje bogati
travniki z vrstami Arrhenatherum elatius, Trisetum
flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum
sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis,
Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare,
Pimpinella major, Trifolium dubium, Geranium
pratense.

430

Niţinske in
montanske do
alpinske hidrofilne
robne zdruţbe z
visokim
steblikovjem

37.7 °

Nitrofilni gozdni
robovi in vlaţno
obreţno visoko
steblikovje

Zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in
potočne bregove, kanale ipd., vendar le na
globokih, s hranili, posebno še z dušikom, bogatih
tleh. Značilne vrste so: Chaerophyllum bulbosum,
Galium aparine, Urtica dioica, Artemisia spp. ter
neofiti kot Fallopia spp., Rudbeckia spp.,
Helianthus tuberosus.

37.1°

Niţinska
steblikovja
visoka

Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih higrofilnih
steblik, ki se v pasovih pojavljajo na s hranili
bogatih naplavinah vodotokov v niţinah. Lahko so
visoka steblikovja kot stadij zaraščanja na
opuščenih vlaţnih travnikih in pašnikih.

Talna voda je lahko tik pod površino ali na
površini in je bogata s karbonati, vendar revna s
hranili. Šota se tvori pod vodo, ne tvorijo je šotni
mahovi, kot na visokem barju. V veliki večini
primerov uspevajo nizkobarjanske vrste skupaj z
vrstami mokrotnih travnikov (Molinietalia)
ponekod so primešane vrste trstičij (53.11),
predvsem Phragmites australis.

6410

Travniki s
prevladujočo
stoţko (Molinia
spp.) na
karbonatnih, šotnih
ali glinenomuljastih tleh
(Molinion
caeruleae)

37.31°

Oligotrofni
mokrotni
travniki z modro
stoţko in
sorodne zdruţbe

Oligotrofni, negnojeni mokrotni travniki na tleh s
spreminjajočo višino talne vode v zahodni, severni
in srednji Evropi. Prevladujejo vrste Molinia
coerulea, M. arundinacea, Deschampsia cespitosa
idr. Gre za sekundarna travišča, predvsem travnike
na vlaţnih do mokrotnih tleh, na katerih prevladuje
modra stoţka (Molinia coerulea) z eno ali dvema
svojima podvrstama. Prisotno je zakisanje tal.
Sestoji obravnavanega HT se ob opuščanju košnje
zaraščajo, sicer pa so to odprta rastišča.

3260

Vodotoki v
niţinskem in
montanskem pasu z
vodno vegetacijo
zvez
(Ranunculion
fluitantisin
CallitrichoBatrachion)

24.4°

Vegetacija
tekočih voda

Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin (Callitriche
spp., Potamogeton nodosus, Ranunculus subg.
Batrachium itd.) vključno z mahovi in
makroskopskimi algami. HT obsega vse tekoče
vode z zakoreninjenimi plavajočimi semenkami,
razen tistih, ki zaradi počasnega vodnega toka
fitocenološko bolj spominjajo na makrofitsko
vegetacijo stoječih voda. V slovenskih niţinskih
rekah se ta HT razmeroma pogosto pojavlja.
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FFH

Naziv Natura 2000

Physis

91L0

Ilirski hrastovo belogabrovi
gozdovi
(Erythronio Carpinion)

41.2A°

91K0

Ilirski bukovi
gozdovi
(Fagus sylvatica
(AremonioFagion))

41.1C°

Naziv HT
(ARSO, 2004)
Ilirska hrastova
belogabrovja

Opis HT

Ilirska bukovja

Bukovi gozdovi Dinaridov, ki segajo tudi v
obrobje jugovzhodnih Alp in v subpanonsko
gričevje. V zadnjih dveh območjih so v kontaktu s
srednjeevropskimi bukovimi gozdovi. Pogostejše
vrste v podrasti so Dentaria spp., Cyclamen
purpurascens, Hacquetia epipactis, Lamium
orvala idr.

Gozdovi doba (Quercus robur), gradna (Quercus
petraea) ali ponekod cera (Quercus cerris) in
belega gabra (Carpinus betulus) v porečjih Drave,
Save, Mure v Sloveniji, Hrvaški, severni Bosni in
Hercegovini, na Madţarskem juţno od Blatnega
jezera, juţni Štajerski in Koroški, Furlanski niţini,
severnih Apeninih in v kraških dolinah in na
gričevjih zahodnega Balkanskega polotoka do
Črne gore, Albanije in Makedonije. Podnebje je
hladnejše kot v submediteranskem območju in
toplejše kot v srednji Evropi. Na severu se mešajo
s panonskimi hrastovimi gozdovi. Značilno je
večje bogastvo vrst kot v srednjeevropskih
hrastovih gozdovih. Značilne vrste so Acer
tataricum, Cyclamen purpurascens, Epimedium
alpinum, Erythronium dens-canis, Helleborus
atrorubens, Knautia drymeia.

° HT se na območju RS prednostno ohranja v ugodnem stanju
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Tabela 3.29: Opisi kvalifikacijskih vrst vpSCI SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
FFH
1361

Vrsta
Lynx lynx
(navadni ris)

Opis vrste
Ris je bil v Sloveniji povsem iztrebljen v začetku 20 stol. in nato leta 1973
ponovno naseljen v kočevskih gozdovih, od koder se je razširil na celotno
območje slovenskega dinarskega krasa. Po trenutnih ocenah je številčnost risa v
Sloveniji med 30 in 50 osebki (Kos in sod., 2004). Od tega je reproduktivno
aktivnih 10 do 12 samic. Razvoj alpsko-dinarske metapopulacije je ključen za
nadaljnji obstoj risa v srednjeevropskem prostoru. Razvoj viabilne populacije je
moţen le na velikem območju, saj je zaradi majhne gostote potreben velik
prostor. Slovenski prostor in ris sta izredno pomembna tako z vidika
repopulacije alpskega prostora (Breitenmoser s sod. 2000, Molinari-Jobin v
tisku) kakor tudi v nadaljnjem zagotavljanju učinkovite populacijske povezave
med alpsko in dinarsko subpopulacijo. Uvrščen je med ranljive vrste na rdečem
seznamu ogroţenih vrst sesalcev v Sloveniji ter na dodatek II in IV k direktivi o
habitatih in med zavarovane ţivali z Bernsko konvencijo. Risi se parijo od
polovice februarja do konca marca. Samice postanejo spolno zrele v drugem,
samci pa v tretjem letu ţivljenja. Februarja se začne aktivna spermatogeneza pri
samcih in med ţivalmi različnega spola se pojavi intenzivno medsebojno
zanimanje. Estrus traja tri dni. Samica v drugi polovici maja po 70–76 dnevih
brejosti skoti običajno dva do tri mladiče. Gnezda posebej ne pripravi. V prvih
mesecih ţivljenja mladičev je brlog na dobro skritem mestu, na primer v
skalnatih razpokah, drevesnih duplih ali med podrtim drevjem, kar je ključnega
pomena za preţivetje nebogljenih mladičev. Samica za mladiče skrbi in jih v
primeru nevarnosti preseli. V avgustu, ko mladiči dovolj odrastejo, začnejo
slediti samici, ki jih vodi do plena. Mladiči so do starosti osem mesecev
popolnoma odvisni od matere. Tudi ko so ţe dovolj močni, da bi lahko sami
lovili, še nimajo dovolj razvitih podočnikov, da bi bili pri lovu uspešni.
Smrtnost mladičev je velika, čez 50 % pred ločitvijo od matere in 80 % po
ločitvi, kar pa naj ne bi bilo neobičajno za mačke. Samice tekmujejo med seboj
za dobrine, potrebne za vzrejo mladičev, in so dokaj enakomerno razporejene po
prostoru. Samci pri skrbi za mladiče ne sodelujejo, tekmujejo pa med seboj za
samice med paritveno sezono. Zato se njihovi domači okoliši (home range)
prekrivajo z domačimi okoliši samic, pri tem pa poskušajo iz njih pregnati druge
samce. Mali parkljarji kot je srna predstavljajo zaradi risove razmeroma majhne
telesne mase optimalen plen. V območjih z visokim deleţem jelenjadi pa je tudi
ta relativno pogosto zastopana v prehrani. Samice in občasno tudi mladiči ter
doraščajoči osebki občasno lovijo manjši plen (zajce, glodalce in podobno).
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FFH
1354

Vrsta
Ursus arctos*
(rjavi medved)

Opis vrste
Rjavi medved je bil proti koncu 19. stoletja na današnjem slovenskem ozemlju
redek, po drugi svetovni vojni pa se je zaradi ustreznega gospodarjenja njegova
številčnost okrepila. Številčnost v Sloveniji po ocenah Zavoda za gozdove je
med 500 in 700 osebki (za leto 2003). Predvideno območje posega leţi v
skrajnem JZ del osrednjega ţivljenjskega območja medveda. V tem osrednjem
delu so v Sloveniji ţiveči medvedi najtesneje povezani s preostalim ţivečim
delom svoje dinarske populacije in se vzdolţ celotne juţne meje najbolj
neposredno naslanjajo na gozdove Gorskega Kotarja. Rjavi medved je uvrščen
med ranljive vrste na rdečem seznamu ogroţenih vrst sesalcev v Sloveniji in na
dodatek II in IV k direktivi o habitatih (kot prioritetna vrsta) in tudi med strogo
zavarovane ţivali z Bernsko konvencijo. Parjenje pri medvedu poteka med
majem in julijem. Običajno so spolno aktivni osebki tisti, ki so dopolnili 4 leta.
Ocenjujejo, da medvedka polega v dvoletnih intervalih (Jonozovič, 2003). Med
decembrom in marcem poleţe od 1 do 4 mladiče (v Sloveniji je povprečje med
1,5 do 1,9 mladiča na medvedko). Tri do 4 mesece po kotitvi medvedki z
materjo zapustijo brlog. Mladiči se običajno osamosvojijo po letu in pol, pred
ponovnim parjenjem medvedke. Medved spada med omnivore, njegova
prehrana pa se med posameznimi geografskimi območji in obdobji znatno
razlikuje. Večji del medvedove prehrane je rastlinskega izvora, saj z njo v
posameznih letnih obdobjih zagotovi tudi do 90% prehranskih potreb. Kljub
manjšemu deleţu pa je za medveda pomembna tudi prehrana ţivalskega izvora,
ki jo v večini predstavljajo nevretenčarji in njihove ličinke (ose, mravlje), mali
sesalci, mladiči velikih rastlinojedov ter mrhovina (plen drugih plenilcev).
Samostojno lovi le izjemoma. Jesensko obdobje je za medveda prehransko zelo
pomembno saj v tem času nabere maščobne zaloge za prezimovanje. Medved je
zelo mobilna vrsta in je dober disperger v primerjavi z nekaterimi drugimi
vrstami velikih zveri.

1352

Canis lupus
(volk)

V začetku 20. stoletja je bil volk v Sloveniji zelo redek, tik pred izumrtjem. Po
zavarovanju se njegova številčnost počasi povečuje, trenutno je njegova
številčnost med 50 in 100 osebki. Vezan je predvsem na gozdove dinarskega
krasa. Osrednje območje Sneţniške planote mu ponuja ustrezne ţivljenjske
razmere in zato je to skupaj s predelom Gorskega Kotarja eno od jeder njegove
dinarske populacije. Volk je uvrščen med prizadete vrste na rdečem seznamu
ogroţenih vrst sesalcev v Sloveniji ter na dodatek II in IV k direktivi o habitatih
(kot prednostna vrsta). Volk sodi med strogo zavarovane ţivali tudi na podlagi
Bernske konvencije. Volk je socialno organizirana vrsta, ki se običajno pojavlja
v skupinah – krdelih od 5 – 6 ţivali lahko pa tudi do 15, odvisno od gostote,
oziroma razpoloţljivosti ter vrste plena v njegovem habitatu. Parjenje poteka 1
krat letno, običajno v januarju in februarju. Po 64 dneh glavna samica običajno
skoti 5 do 8 mladičev. Volk je tipična mesojeda vrsta in je prehranski generalist.
V prehranskem spektru v Sloveniji so najpogosteje zastopani jelenjad, srnjad in
divji prašič, v drugih delih njegovega areala pa vse vrste velikih rastlinojedov,
ki ţivijo na določenem območju. Plen najpogosteje lovijo skupinsko v krdelu v
pogonu. Plen lovijo v ravni vrsti, pri čemer stranske ţivali tečejo hitreje kot
sredinske ter tako preprečujejo plenu, da bi na strani ušel krdelu. Plen usmrtijo z
ugrizom v vrat. Naravna smrtnost pri volku je kljub majhnemu številu naravnih
sovraţnikov razmeroma velika. Pri doraščajočih osebkih je lahko tudi do 50%.
V območjih z intenzivnejšo človekovo prisotnostjo pa je smrtnost dodatno
povečana med vsemi starostnimi kategorijami (promet, ilegalni lov). Za volkove
je značilna tudi velika mobilnost, saj lahko v eni noči prepotujejo tudi več 10
kilometrov. Mobilnost je odvisna od strukture habitata ter od tipa in
razporeditve ovir.
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FFH
1093

Vrsta
Ausropotamobius
torrentium*
(navadni koščak)

Opis vrste
Koščak je razširjen v donavskem povodju, prisoten pa tudi v jadransekm
povodju. V Sloveniji poseljuje 21-50% ozemlja. Od leta 1975 se je populacija v
neznanem obsegu povečala. Poseljuje predvsem izvirne predele potokov,
pritokov manjših in večjih rek. V porečju Save je prisoten tudi v pritokih
Ljubljanice. Večinoma ga najdemo v hladnejših, senčnatih potokih, širine od 0,3
m do 2,5 m, izjemoma širših rekah. Globina vode je od 0, 2 m do 1, 2 m.
Velikokrat ga najdemo v vlaţnih hribovskih in gorskih grapah z majhnim
pretokom vode. Ţivi na dnu v litoralnem pasu, v mirnejših predelih potoka in
tolmunih. Zadrţuje se ob bregu, v spodjedah in luknjah breţin, pod in med
kamni, v skalometih, pod pragovi, jezovi, nikoli v matici toka. Od ribjih vrst, v
potokih, ki jih poseljuje koščak največkrat ţivita potočna postrv Salmo trutta m.
fario in glavač Cottus gobio. Dostikrat ga najdemo v potokih z veliko odpadlega
listja in prisotnostjo niţjih rakov iz druţine Gammaridae. Spolno dozori v 3. do
4. letu. Parijo se v mesecu oktobru in novembru, samica nosi jajčeca 6 do 7
mesecev. Koščak je vsejeda ţival. Hrani se z algami, vodnimi rastlinami in
talnimi nevretenčarji, redkeje z ribami. So kanibali, predvsem v času levitev.
Najbolj intenzivno se hranijo v poletnih mesecih, pozimi bolj redko. Mlajši
osebki potrebujejo več ţivalskih beljakovin kot stari raki, ki se največ hranijo z
rastlinsko hrano in detritusom. Ogroţa ga vnos in širjenje bolezeni račje kuge po
letu 1860 ter ponovni vnos severno ameriške vrste raka po letu 1960,
prenašanje, vnašanje v vodotoke, trgovanje, vzreja in poribljavanje z jeguljo.
Ogroţa ga tudi onesnaţevanje in uničevanje oz. spreminjanje habitatov in izraba
vode za različne namene.

1014

Vertigo angustior
(ozki vrtenec)

V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena vrsta. Najdena je bila v 58 UTM
kvadrantih. Vrsta je prebivalka močvirnih travnikov in dolinskih logov, ţivi tudi
v stelji obvodnih grmišč. Zadrţuje se v visokih steblikah na zamočvirjenih
vlaţnih tleh, tudi na mokrotnih travnikih. Najdemo jo tudi na slanih mokriščih,
pogosto v prehodni coni med traviščem in slanim močvirjem, kjer je velika
sedimentacija. Ţivi v šašju in med mahovi na barjih. Hišice najdemo tudi med
rečnimi naplavinami. Pogosto ţivi v mikrohabitatih, kjer so integrirani različni
biotopi, kot na primer meje med trstiščem in močvirjem, lahko pa ţivi tudi v
popolnoma suhih habitatih, kot so suhi gozdovi. Habitati vrste po Physis
kategorizaciji so: (22.12 ali 22.15)x22.44, 22.14, 22.5 in 24.52. Habitati vrste so
zelo ranljivi in dovzetni za hitre spremembe v hidroloških pogojih, spremembi
pašnih pogojev in na fizične motnje (Slapnik, 2003).
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FFH
1089

Vrsta
Morimus funereusi
(bukov kozliček)

Opis vrste
Bukov kozliček, trenutno veljavno ime (Morimus asper funereus (Mulsant,
1862)) (Sama, 2002), je v Sloveniji prisoten v vseh biogeografskih regijah,
pogostejši pa je v zahodni in juţni Sloveniji. Pogostnost bukovega kozlička
upada od jugozahoda proti severovzhodu. Vrsta je relativno dobro poznana na
Krimu, kjer je zelo številna. Na območju se redno pojavlja na sveţe poţaganem
drevju, ki je v spomladanskem času odloţeno ob gozdnih cestah. Pojavlja se
predvsem v mešanih in listopadnih gozdnih območjih, najpogosteje v večjih
gozdnih kompleksih, kjer sta dominantni drevesni vrsti bukev (Fagus sylvatica)
in jelka (Abies alba). Slovenija predstavlja najsevernejši del sklenjenega areala
vrste. Odrasli hrošči so polifagi in se prehranjujejo z lesom različnih drevesnih
vrst. Samice privablja vonj ranjenih ali posekanih dreves predvsem bukve in
jelke, v les katerih spomladi odlagajo jajčeca. Ličinke se prehranjujejo pod
lubjem, zabubijo pa globlje v lesu. Bukov kozliček ima reduciran drugi par kril,
zato je njegova mobilnost omejena. Ker vrsta ne leta, predstavljajo različne
prepreke v okolju kot so bolj prometne ceste in vodotoki pomembno oviro pri
širjenju oziroma migracijah vrste (Drovenik in Pirnat, Strokovne osnove za
vzpostavljanje omreţja Natura 2000 - hrošči). Vrsta je aktivna spomladi med
majem in junijem. Ne velja za ogroţeno vrsto, za ohranitev obstoječe
populacijske ravni vrste pa je nujno potrebna časovno prilagojena sečnja in
spravilo sveţe poţaganega lesa v gozdu. V času med majem in julijem naj bo
sečnja skrajno omejena, spravilo lesa pa hitro, da ne pride do odlaganja jajčec na
les namenjen nadaljnji predelavi in kurjenju. Pomembna je tudi ohranitev
nefragmentiranega gozdnega sestoja in omejitev gradnje večjih cestnih
povezav na območjih večjih gozdnih kompleksov.

4019

Leptodirus
hochenwartii
(drobnovratnik)

Drobnovratnik je endemit dinarskega Krasa od Trţaškega krasa na zahodu do
Velebita na jugu. Je prava troglobiontska vrsta hrošča brez pigmenta in brez oči.
Ţivi v razpokah v jamah s temperaturo niţjo od 10°C in ga najdemo tudi v
ledenicah in sneţnih jamah. V jamah je vrsta aktivna prek celega leta, vzorčenje
pa je uspešnejše in zanesljivejše v nezimski sezoni. Je mrhovinar, katerega
prehrano predstavljajo organski ostanki, ki jih najde v jami. Dosedanje
raziskave vrste v posameznih jamah nakazujejo močno variabilnost pojavljanja
vrste v njih, prisotnost je verjetno močno odvisna od trenutnih mikroklimatskih
razmer v jami. V slovenskih jamah je drobnovratnik razmeroma pogost, pri
čemer je v nekaterih jamah zastopan z razmeroma velikimi populacijami,
drugod pa številčnost populacije izjemno niha in je odvisna od mikroklimatskih
razmer. Stanje slovenskih populacij drobnovratnika je stabilno, drobnovratnik
kot vrsta ni neposredno ogroţen, razen kar se tiče amaterskih raziskovalcev jam
in zbiralcev hroščev. Posredno ga ogroţa predvsem neposredno onesnaţevanje
jam in onesnaţevanje površinskih voda, ki se stekajo v jame. Posebno pozornost
je potrebno posvetiti posegom z globjimi vplivi v matično kamninsko podlago,
zlasti na širših območjih jam, npr. gradnja kamnolomov. Habitat vrste so
namreč razpoke v pretrti kamninski podlagi. Posredno lahko na populacijo vrste
vpliva tudi pretirana sečnja na površju v obliki golosekov, ki lahko spremenijo
temperaturni reţim v tleh zaradi povečane insolacije.

1078

Callimorpha
quadripunctaria*
(črtasti medvedek)

Habitat vrste predstavljajo predvsem grmišča pred zaraščanjem v gozd (Physis
31.8) in gozdne čistine in gozdni robovi z vegetacijo visokih steblik ali grmovno
vegetacijo (Physis: 31.871, 31.872, 37.7, 86.41). Je enogeneracijska vrsta,
odrasli osebki se pojavljajo od julija do avgusta. Gosenica je polifagna. V
Sloveniji je vrsta splošno razširjena in ni ogroţena. Ogroţene so le
subpopulacije, kjer gozdni rob redno kosijo, oziroma kjer izginjajo medonosne
travniške rastline. Med glavne vzroke ogroţenosti sodi predvsem spreminjanje
kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje in drugo), pogozdovanje negozdnih
površin in spremembe v gospodarjenju z gozdovi (Čelik s sod., Strokovne
osnove za vzpostavljanje omreţja Natura 2000-metulji).
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FFH
1303

Vrsta
Rhinolophus
hipposideros
(mali podkovnjak)

Opis vrste
Je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak. Najpogostejši je v toplih
zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem.
Poletna zatočišča so zvoniki in podstrešja, zimska pa jame in rudniški rovi. Je
preteţno sedentarna vrsta. Selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči znašajo
0-100 km (navadno 5-10 km). Lovi nizko, v počasnem letu in pogosto kroţi
(Kryštufek in sod. 2003). Plen išče v gozdu, gozdnem robu, ob mejicah in
obvodnem rastju, redkeje nad odprto vodo in nad pašniki. Mali podkovnjak se
prehranjuje večinoma na območju, ki je oddaljeno manj kot kilometer od
njegovih zatočišč, posamezni osebki pa se prehranjejo tudi na bolj oddaljenih
območjih (do pribliţno 4 km od zatočišč) (Bontadina in sod. 2002). Izogiba se
prečkanju odprtih površin (Mitchell-Jones in sod. 2003). Gozd in gozdni rob je
prehranjevalni prostor malega podkovnjaka (Bontadina in sod. 2002). Še
posebno pa so na splošno za netopirje pomembni močvirni deli gozda oz.
gozdnega roba. Ti predeli vzdrţujejo večje število členonoţcev, predvsem
ţuţelk, ki so glavni vir prehrane netopirjev, zato tu prihaja tudi do koncentracij
netopirjev. Taka mesta so lahko ključnega pomena za ohranjenje ugodnega
ohranitvenega stanja netopirjev in imajo zato nesorazmerno večji pomen, kot bi
to lahko sklepali samo iz njihove površine (Doc.EUROBATS.AC8.8).

1323

Myotis bechsteinii
(velikouhi netopir)

Med vsemi evropskimi netopirji je pri izbiri habitata najbolj omejen na gozdove,
še zlasti na listopadne in je prilagojen na stabilen gozdni habitat. Prezimuje v
jamah, podzemskih rovih in tudi stavbah, sicer pa se skozi vse leto se zateka v
drevesna dupla (Kryštufek et al. 2003). Porodniška kolonija velikouhih
netopirjev je zaprta skupnost skupin, ki redno menjavajo kotišča na majhnem
območju (Kerth et al. 2000).

1308

Barbastella
barbastellus
(širokouhi netopir)

»Tipična« gozdna vrsta (Presetnik in Govedič 2006). Poletna zatočišča so
navadno pod odstopljeno skorjo dreves pa tudi v duplih (Russo et al. 2004),
pozimi se posamezni osebki preselijo večinoma v vhodne dele jam ali v kleti.

4108

Kranjski jeglič
(Primula carniolica)

Kranjski jeglič je endemična rastlina, ki raste v pribliţno 70 km dolgem in 25
km širokem pasu na severnem robu Dinarskega gorovja v porečju Idrijce in
Ljubljanice. Uspeva največkrat na dolomitu in dolomitiziranem apnencu,
redkeje na čistem apnencu, na rastiščih z vlaţnim ozračjem in inicialnimi tlemi,
predvsem na vlaţnem, včasih tudi neposredno namočenem in pogosto senčnem
skalovju (npr. v sestojih asociacij Primulo carniolicae-Potentilletum
caulescentis, Primula carniolica-Paederota luteaass. prov.,), v grapah in
soteskah, ponekod tudi v vrtačah, v katerih prihaja do temperaturnega obrata (v
Paradani v Trnovskem gozdu npr, v zdruţbi z slečem in slečnikom ter nizkimi
vrbami). Marsikje nad dolinami Idrijce, Hotenje in Trebuše uspeva na skalnatih
rastiščih v bukovem ali črno gabrovem gozdu (Rhododendro hirsuti-Fagetum,
Rhododendro hirsuti-Ostryetum). Kar nekaj je tudi rastiščna kamnitih
razmeroma sušnih traviščih: na Rodnah na Cerkljanskem, na Jelenku in na
Vojskem (Medvedov travnik Vojšica) ali na bolj vlaţnih kamnitih traviščih z
modriko (Sesleria albicans) – Prvejk pri Dolenji Trebuši ali povirnih traviščih s
črnikastim sitovcem (Schoenus nigricans) - nad dolino Sevnice (Sjavnice) pod
sv. Ivanom. Nahajališča leţijo na nadmorski višini od 200 do 1380 metrov.
Zaradi uspevanja na nedostopnih mestih in odsotnosti ekonomske zanimivosti je
vrsta zavarovana sama po sebi in so populacije stabilne. Ogroţajo ga predvsem
spremembe mikroklimatskih razmer do katerega bi lahko prišlo zaradi
sprememb vodnatosti potokov ali zaradi večjih posek, na skalnatih rastiščih pa
tudi športni plezalci. Verjetno bo na vrsto negativno vplivalo tudi ogrevanje
globalne klime.

* prednostna vrsta, opredeljena po Habitatni direktivi
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Tabela 3.30: Opisi kvalifikacijskih habitatnih tipov v pSCI SI3000256 Krimsko hribovje –Menišija
Vir: Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007
FFH

Naziv Natura
2000

Physis

Naziv HT
(ARSO, 2004)

Opis HT

8310

Jame, ki niso
odprte za javnost

65 °

Jame

Jame, jamski sistemi, podzemne vode in
podzemni intersticielni prostori.

8210

Karbonatna
skalna
pobočja z
vegetacijo
skalnih razpok
Travniki s
prevladujočo
stoţko
(Molinia sp.) na
karbonatnih,
šotnih
ali glinenomuljastih
tleh (Molinion
caeruale)

62.1 °

Apnenčaste ali
dolomitne stene z
vegetacijo skalnih
razpok

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo
skalnih razpok od montanskega do alpinskega
pasu.

37.31 °

Oligotrofni
Mokrotni travniki
z modro stoţko in
sorodne zdruţbe

Oligotrofni, negnojeni mokrotni travniki na tleh
s spreminjajočo višino talne vode v zahodni,
severni in srednji Evropi. Prevladujejo vrste
Molinia coerulea, M. arundinacea,
Deschampsia cespitosa idr. Gre za sekundarna
travišča, predvsem travnike na vlaţnih do
mokrotnih tleh, na katerih prevladuje modra
stoţka (Molinia cerulea) z eno ali dvema
svojima podvrstama. Prisotno je zakisanje tal,
tu uspevajo le acidofilne in nevtrofilne vrste.
Sestoji obravnavanega HT se ob opuščanju
košnje zaraščajo, sicer pa so to odprta rastišča.

Polnaravna suha
travišča in
grmiščne
faze na
karbonatnih
tleh (FestucoBrometalia)

34.3 °

Evrosibirska suha
in polsuha
sekundarna
travišča,preteţno
na karbonatih

Suha in polsuha sekundarna ekstenzivno gojena
travišča s sklenjeno šopasto razraslo rušo na
plitkih ali srednje globokih, preteţno
karbonatnih tleh subatlantskega,
subkontinentalnega in submediteranskega
območja. Značilne vrste so Bromus erectus,
Brachypodium pinnatum, B.rupestre, Koeleria
pyramidata, Avenula pubescens, Sesleria
albicans, Briza media, Carex humilis, Carex
caryophyllea, Gentianella germanica,
Gentianella ciliata, Gentiana cruciata,
Trifolium montanum, Lotus corniculatus,
Medicago lupulina, Ranunculus bulbosus,
Sanguisorba minor, Cirsium acaule, Euphrasia
stricta, Dianthus deltoides, Anthyllis
vulneraria, Galium verum, Euphorbia
brittingeri, Hippocrepis comosa,
Helianthemum nummularium, Thymus praecox,
Salvia pratensis, Linum catharticum, Scabiosa
columbaria, Centaurea scabiosa, Carlina
vulgaris, Viola hirta, Plantago media, Primula
veris. Med značilnimi vrstami so tudi
kukavičnice Coeloglossum viride, Ophrys
apifera, Ophrys holosericea, Ophrys
insectifera, Ophrys sphegodes, Anacamptis
pyramidalis, Orchis morio, Orchis ustulata,
Orchis militaris, Orchis simia, Gymnadenia
conopsea, Platanthera chlorantha, itd.
Običajno vrstno bogate zdruţbe lahko v fazi
zaraščanja preraste Brachypodium pinnatum ali
B. rupestre. Kasneje se pojavijo tudi visoke
steblike, predvsem kobulnice.

6410

6210**
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FFH

Naziv Natura
2000

Physis

Naziv HT
(ARSO, 2004)

Opis HT

6170

Alpinska in
subalpinska
travišča na
karbonatnih tleh

36.4

Alpinska in
subalpinska
travišča na
karbonatni podlagi

Bolj ali manj suha ali mezofilna travišča nad
gozdno mejo v alpinskem in subalpinskem
pasu, včasih kot del alpinske zdruţbe pod
gozdno mejo na izpostavljenih legah in
primitivnih tleh, vselej na bazični podlagi,torej
apnencih in dolomitih. Značilne vrste so
Sesleria albicans, Calamagrostis varia,
Gentiana clusii, Globularia cordifolia,
Globularia nudicaulis, Aster alpinus, Aster
bellidiastrum, Carex mucronata, Nigritella
spp., Pedicularis rostratospicata, Peducularis
rostratocapitata, Polygala alpestris, Anthyllis
vulneraria subsp. alpestris, Senecio
abrotanifolius.

3260

Vodotoki v
niţinskem in
montanskem pasu
z vodno
vegetacijo zvez
Ranunculion
fluitantis in
Callitricho
Batrachion

24.4 °

Vegetacija tekočih
voda

Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin
(Callitriche spp., Potamogeton nodosus,
Ranunculus subg. Batrachium itd.) vključno z
mahovi in makroskopskimi algami. HT obsega
vse tekoče vode z zakoreninjenimi plavajočimi
semenkami, razen tistih, ki zaradi počasnega
vodnega toka fitocenološko bolj spominjajo na
makrofitsko vegetacijo stoječih voda. V
slovenskih niţinskih rekah se ta HT razmeroma
obilno pojavlja.

3220

Alpske reke in
zelnata vegetacija
vzdolţ njihovih
bregov

24.1 24.2

Reke in potoki

Vodotok ne glede na vegetacijo. Delitev temelji
na padcu, širini rečnega korita, temperaturi
vode in ihtiološki klasifikaciji. Če je razvita
prava vodna vegetacija, kartiramo zdruţbe
vodnih rastlin (24.4). Strukture v in ob strugi,
npr.prodišča,skale … kartiramo kot enote 24.2,
24.3, 24.5 in 24.6.

Rečna prodišča in
bregovi

Rečna prodišča sestavljena iz manjših
prodnikov ter bregovi vodotokov.

Kraška presihajoča
jezera in polja

Presihajoča jezera, ki se napolnijo z vodo
večinoma jeseni, spomladi pa voda odteče. Dno
je v suhi fazi poraslo s travišči ali ostane stalno
vlaţno in delno zalito z vodo skozi vse leto.

3180*

Presihajoča jezera

22.5 °

Razvita je vodna ali amfibijska vegetacija.
Vegetacijo različnih faz kartiramo, če je
moţno, kot ločene enote (22.1, 22.2, 22.3, 22.4,
37, 38, 53, 54 in 8).
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FFH

Naziv Natura
2000

Physis

Naziv HT
(ARSO, 2004)

Opis HT

91L0

Ilirski hrastovobelogabrovi
gozdovi
(ErythronioCarpinion)

41.2A °

Ilirska hrastova
belogabrovja

Gozdovi doba (Quercus robur), gradna
(Quercus petraea) ali ponekod cera (Quercus
cerris) in belega gabra (Carpinus betulus) v
porečjih Drave, Save, Mure v Sloveniji,
Hrvaški, severni Bosni in Hercegovini, na
Madţarskem juţno od Blatnega jezera, juţni
Štajerski in Koroški, Furlanski niţini, severnih
Apeninih in v kraških dolinah in na gričevjih
zahodnega Balkanskega polotoka do Črne gore,
Albanije in Makedonije. Podnebje je hladnejše
kot v submediteranskem območju in toplejše
kot v srednji Evropi. Na severu se mešajo s
panonskimi hrastovimi gozdovi. Značilno je
večje bogastvo vrst kot v srednjeevropskih
hrastovih gozdovih. Značilne vrste so Acer
tataricum, Cyclamen purpurascens, Epimedium
alpinum, Erythronium dens-canis, Helleborus
atrorubens, Knautia drymeia.

91K0

Ilirski bukovi
gozdovi (Fagus
sylvatica
(AremonioFagion))

41.1C °

Ilirska bukovja

Bukovi gozdovi Dinaridov, ki segajo tudi v
obrobje jugovzhodnih Alp in v subpanonsko
gričevje. V zadnjih dveh območjih so v
kontaktu s srednjeevropskimi bukovimi
gozdovi. Pogostejše vrste v podrasti so
Dentaria spp., Cyclamen purpurascens,
Hacquetia epipactis, Lamium orvala idr.

Legenda:
* prednostni habitatni tipi
** pomembna rastišča kukavičevk
° HT se na območju RS prednostno ohranja v ugodnem stanju
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Varstvene usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (območij NATURA 2000)
Vir: Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005

Splošne varstvene usmeritve
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji moţni meri:
- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali ţivalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in ţivalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše ţivljenjske faze kot so zlasti mesta za
razmnoţevanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje ţivali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in ţivalskih vrst in omogoča ponovno
povezanost, če je le-ta prekinjena.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo
vsi moţni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in ţivali ter
njihove habitate čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi
ţivljenjskim ciklom ţivali in rastlin tako, da se:
- ţivalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši
moţni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v
času razmnoţevalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih
razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike
razmnoţevanja.
Na Natura območja se ne vnaša ţivali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih
organizmov.
Podrobnejše varstvene usmeritve
SI5000014 LJUBLJANSKO BARJE
-

-

Travniki naj se ohranjajo.
Njivskih površin naj se ne širi.
Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na hektar).
Košnjo se odloţi do 15. julija.
Košnja (čas, pogostnost, način) naj se izvaja tako, da se ţivali lahko umaknejo.
Vodnega reţima naj se ne spreminja.
Psov naj se ne sprehaja brez povodca.
Gradbenega materiala naj se ne odlaga.

SI3000271 LJUBLJANSKO BARJE
-

Posegov, ki bi kakorkoli spremenili vodni reţim območja, naj se ne izvaja.
Melioracij naj se ne izvaja.
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-

-

Barjanski kanali naj se čistijo le občasno in po odsekih.
Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal.
Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na hektar).
Zmanjšuje naj se uporaba pesticidov, herbicidov in gnojil.
Travnikov in gozdnih robov naj se ne poţiga.
Mehanskih posegov v strugo in breţine naj se ne izvaja.
Gradbenega materiala naj se ne odlaga.
Vode naj se ne onesnaţuje, obstoječe dejavnike onesnaţevanja naj se zmanjšuje.
Ohranja naj se naravna struktura dna vodotoka in breţin.
Ohranja naj se kontinuiteta struge brez neustreznih jezov in pragov.
Plitvine in prodnati prelivi naj se ohranjajo.
Pri posegih v vode je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
Draški ribniki naj se ne praznijo. Gladina vode naj se ne niţa.
Rek naj se ne regulira.
Obreţno vegetacijo naj se ohranja.
Pri gradnji cest, naj se gradi podhode za ţivali.
Cerkva Sv. Jakob (Strahomer), Sv. Marija Roţnovenska (Tomišelj) in Sv. Janez Krstnik
(Podkraj) naj se ne obnavlja v poletnem času. Obnovo naj se prilagodi zahtevam netopirjev.

SI3000256 KRIMSKO HRIBOVJE - MENIŠIJA
-

Geomorfološke značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.), ki so osnova ustreznim
ekološkim pogojem za ohranitev habitatov, se ne spreminja.
Športno rekreacijske dejavnosti, kot na primer plezanje se ne izvaja ali se izvaja v ustrezno
omejenem obsegu pod določenimi pogoji.
Rek naj se ne zasipa.
Večjih jezov in lovilcev proda naj se ne gradi.
Pri posegih v vode je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
Rek naj se ne regulira.
Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd) se prednostno izkoriščajo
obstoječi koridorji.
Ohranja naj se strnjene komplekse gozdov. Ne izvaja se večjih posegov v gozd.
Smetišča in odlagališča odpadkov naj bodo ustrezno zaščitena, tako da bo onemogočen
dostop medvedu.
Zverem naj se omogoči prehod preko prometnic.
Lokacija za izgradnjo infrastrukturnih in drugih objektov naj se preverja glede migracijskih
poti zveri.
Pašnike naj se zaščiti z električnimi ograjami.
Čebelnjake naj se zaščiti z električnimi ograjami.
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3.2.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.2.2.1

Okoljski cilji plana

Izhodišča za izbor okoljskih ciljev so:
 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur.list RS, št.
2/06)
 Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, 41/04; ZVO-1, 20/06, 39/06 – UPB ZVO-1)
 Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, 96/04-UPB2)
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur.list RS, št. 30/95)
 Konvencija o ohranjanju evropskih prostoţivečih rastlin in ţivali ter njihovih naravnih
habitatov – Bernska konvencija (Ur. list RS, št. 55(17)/99)
 Uredba o habitatnih tipih (Ur. list RS, št. 112/03)
 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih rastlinskih vrstah (Ur. list RS št. 46/04, 110/04)
 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah (Ur. list RS št. 46/04, 110/04, 84/05)
 Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.list RS, št., 52/02, 67/03)
 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.list RS, št. 48/04)
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list RS, št. 49/04,
110/04)

-

Preprečevanje uničenja ali poškodb na območjih habitatnih tipov in naravnih vrednot ter
ohranjanje kakovosti stanja narave na teh območjih,
Ohranjanje biotske raznovrstnosti,
Preprečevanje uničenja ali poškodb na zavarovanih območjih narave in ohranjanje kakovosti
stanja narave na teh območjih
Preprečevanje uničenja ali poškodb na območjih Natura 2000 in EPO ter ohranjanje
kakovosti stanja narave na teh območjih

3.2.2.2

Uporabljeni kazalci stanja okolja, merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Kazalci 1:
- prisotnost habitatnih tipov in naravnih vrednot ter ohranjanje kakovosti stanja narave na teh
območjih,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- prisotnost varovanih območij narave in ohranjanje kakovosti stanja narave na teh območjih,
- prisotnost kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov iz območja Natura 2000 ter njihovo
ohranjanje.
Kazalci 2:
- ranljivost biosfere zaradi gradnje in delovanja/obratovanja objektov in agrarnih operacij,
Koncept modela ranljivosti biosfere zaradi gradnje in delovanja/obratovanja objektov in agrarnih operacij.
Ranljivost je večja:
 na varovanih območjih narave, na območjih pomembnejših habitatnih tipov, na območjih kjer so prisotne
naravne vrednote ter na območjih kjer so posegi načeloma prepovedani, razen v izjemnih primerih in ob pogojih
da se bistveno ne spremeni objekta/območja oz. poslabša razmer na njem (Naravovarstvene smernice za
138

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček ter
Prostorski red Občine Ig, 2005),
 na območjih kjer veljajo posebne varstvene usmeritve in v njihovi bliţini (EPO, Natura 2000),
 na naravno bolj ohranjenih območjih – npr. gozd,
 na območjih kjer je biotska pestrost večja (npr. gozni rob, vodni rob, itd.) in ki hkrati sluţijo kot koridorji
posameznim vrstam, na območjih ekstenzivnih sadovnjakov in ekstenzivnih travnikov.
 na območjih kjer uničimo večje površine za izvajanje posameznega opravila – npr. na strmem terenu so
potrebna večja zemeljska dela kot na ravnini,
 na območjih, ki so ţe prizadeta zaradi človekovih vplivov in kjer je malo naravnih prvin – npr. ţivice na
kmetijskih zemljiščih, ki sluţijo kot koridorji, otoki visoke vegetacije v bliţini naselij oz. pozidanih območij.
Rezultat modela: Pri modelu ranljivosti biosfere so kot najbolj ranljivi opredeljeni objekti in območja, ki so
zakonsko varovani in na oz. ob katerih je gradnja objektov dopustna le v primeru, ko ni na voljo druge alternative in
ko objekt ali ureditev ne poškoduje ali bistveno ne spremeni habitatnega tipa ali naravne vrednote. Kot ranljiva se
izkaţejo območja, kjer lahko pričakujemo večjo biotsko pestrost – tu gre predvsem za mejna območja med
različnimi ekosistemi, npr. vodni rob z obvodno vegetacijo, gozdni rob, ekstenzivni travniki. Poseben poudarek je
posvečen naravno bolj ohranjenim območjem (koridorjem in zaplatam) sredi kmetijskih zemljišč – visoki vegetaciji
ob kanalih, jarkih in vodotokih, niţinskim gozdovom. Ranljiva je tudi neposredna bliţina teh območij.

-

ranljivost biosfere zaradi prisotnosti ljudi in domačih ţivali

Koncept modela ranljivosti biosfere zaradi prisotnosti ljudi in domačih ţivali. Ranljivost je večja:
 na varovanih območjih narave, na območjih pomembnejših habitatnih tipov, na območjih kjer so prisotne
naravne vrednote ter na območjih za katere v naravovarstvenih smernicah veljajo določene omejitve obiska,
(Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in
Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig, 2005),
 ne območjih, kjer predvidevamo, da je biotska pestrost velika (gozdni rob, vodni rob, ekstenzivni travniki) in na
območjih, ki lahko sluţijo tudi kot koridorji ali zatočišča za posamezne vrste,
 na območjih, kjer je malo motenj s strani človeka (notranjost gozda),
 na velikih strminah, kjer predvidevamo da so območja naravno bolj ohranjena, oz. da je človekovih vplivov na
teh območjih manj.
Rezultat modela: Biosfera je zaradi obiska najbolj ranljiva na zavarovanih območjih, in sicer znotraj naravnega
rezervata (Kozlerjeva gošča), kjer je prepovedan kakršenkoli obisk, ter na območju naravnega spomenika (ribniki v
Dragi), kjer je obisk sicer dovoljen, prepovedani pa so posegi v ta prostor (Naravovarstvene smernice za Strategijo
prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red
Občine Ig, 2005). Kot ranljiva so opredeljena tudi območja naravnih vrednot, ki bi jih obisk lahko prizadel. Kot bolj
ranljiva so opredeljena območja ob vodotokih, ob gozdnem robu ter ekstenzivni travniki, kjer pričakujemo večjo
pestrost habitatov in posledično vrst, ter globoko v gozdu, kjer ni prisotnih veliko motenj s strani človeka. Večja
ranljivost je izkazana tudi na zelo strmih območjih.
Za zelo ranljivo se izkaţe območje Ljubljanskega barja, strma pobočja ob Iškem vintgarju, reke Iška, Iščica in
Ţelimeljščica v zgornjem toku, osamelca Poljska Gorica in Zidana Gorica JZ oz. Z od Iga, ter Kozlerjeva gošča.

Merila vrednotenja
A – vpliva ni ali je pozitiven:
- načrtovane dejavnosti ne spreminjajo stanja vrst in habitatnih tipov oz. prispevajo k
izboljšanju stanja (npr. ustvarjanje ugodnih ţivljenjskih razmer za posamezno vrsto, itd.);
načrtovane dejavnosti prispevajo k večanju biotske raznovrstnosti na območju;
139

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

-

-

načrtovane dejavnosti ne posegajo na EPO ali na območja naravnih vrednot oz. posegajo na
način, da se sedanje stanje izboljša (npr. dosledno izvajanje predpisanih ukrepov,
zavarovanje novih naravnih vrednot, aktivno varstvo, itd.);
načrtovane dejavnosti ne posegajo na varovana območja narave ali posebna varstvena
območja Natura oz. posegajo na način, da se sedanje stanje izboljša (npr. dosledno izvajanje
predpisanih ukrepov, aktivno varstvo, itd.).

B – vpliv je nebistven:
- načrtovane dejavnosti na vrste ali habitate vplivajo minimalno (npr. poseganje na ţivljenjski
prostor posameznih vrst brez ogroţanja vrst, ki ţivijo v tem prostoru), načrtovane dejavnosti
bistveno ne vplivajo na manjšanje biotske raznovrstnosti;
- dejavnosti, načrtovane v planu sicer posegajo na EPO ali na območja naravnih vrednot,
vendar je njihov vpliv zanemarljiv in bistveno ne vpliva na poslabšanje stanja EPO ali
naravnih vrednot ter je v skladu z usmeritvami, predpisanimi v naravovarstvenih smernicah;
- dejavnosti, načrtovane v planu sicer posegajo na varovana območja ali posebna varstvena
območja Natura, vendar je njihov vpliv zanemarljiv in bistveno ne vpliva na stanje
varovanega območja ter je v skladu z usmeritvami, predpisanimi v naravovarstvenih
smernicah.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
- načrtovane dejavnosti sicer spreminjajo ţivljenjske pogoje na posameznih območjih, vendar
je njihov vpliv zmanjšan zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (npr. časovna omejitev
nekaterih opravil v obdobju razmnoţevanja vrst, ustvarjanje nadomestnih biotopov, itd.),
načrtovane dejavnosti bistveno ne vplivajo na manjšanje biotske raznovrstnosti, oziroma so
vplivi začasni, omejeni na čas gradnje;
- vpliv načrtovanih dejavnosti bi lahko povzročil poslabšanje stanja na ekološko pomembnih
območjih ali na območjih naravnih vrednot, vendar so predvideni omilitveni ukrepi, ki ta
negativni vpliv zmanjšajo ali popolnoma izničijo (npr. omejitev ali prepoved izvajanja
dejavnosti v določenem časovnem obdobju, tehnološke rešitve, ki zmanjšajo negativni vpliv,
itd.);
- vpliv načrtovanih dejavnosti bi lahko povzročil poslabšanje stanja varovanega območja,
vendar so predvideni omilitveni ukrepi, ki ta negativni vpliv zmanjšajo ali popolnoma
izničijo (npr. omejitev ali prepoved izvajanja dejavnosti v določenem časovnem obdobju,
tehnološke rešitve, ki zmanjšajo negativni vpliv, itd.).
D – vpliv je bistven:
- dejavnosti, načrtovane v planu korenito spreminjajo ţivljenjske razmere na delu habitatnega
tipa, obstoj lokalne populacije je zaradi tega ogroţen, zmanjša se biotska raznovrstnost;
- dejavnosti negativno vplivajo na ekološko pomembna območja ali naravne vrednote na
način, da deloma poškodujejo ali uničijo območje, ki je opredeljeno kot ekološko pestro ali
kot naravna vrednota;
- dejavnosti negativno vplivajo na varovana območja na način, da deloma poškodujejo ali
uničijo območje, ki je varovano (npr. lokacija v neposredni bliţini varovanega območja,
vpliv se širi tudi na območje, ki je pomembno z vidika ohranjanja narave itd.).
E – vpliv je uničujoč:
- dejavnosti, načrtovane v planu pomenijo uničenje habitatnega tipa oz. lokalne populacije,
zmanjša se biotska raznovrstnost na območju, sanacija ni izvedljiva;
- dejavnosti, načrtovane v planu negativno vplivajo na ekološko pomembna območja ali
naravne vrednote s tem, da jih deloma ali v celoti uničijo oz. poškodujejo. Sanacija teh
območij ni izvedljiva;
140

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

-

dejavnosti negativno vplivajo na varovana območja s tem, da jih v celoti ali deloma fizično
uničijo ali poškodujejo. Sanacija teh območij ni izvedljiva.

X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.
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3.2.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1
Ugotovljeni vplivi plana (SPRO) in njihova presoja na območja narave zunaj varovanih
območij
Območja narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena kot EPO, NV ali HT, na območju
občine Ig obsegajo 19,56% celotne površine občine oziroma 20098700 m2. Glede na obstoječo
rabo zemljišč (vir podatka Raba zemljišč, MKGP, 2002) je na območjih narave zunaj varovanih
območij, to je na območjih, ki so opredeljena kot EPO, NV ali HT, niso pa opredeljena kot
območje Natura 2000 ali kot zavarovano območje narave, 10,35% površine območja v stanju
večje naravne ohranjenosti (gozd, zemljišča v zaraščanju, ekstenzivni travniki, drevesa in
grmičevje, vode ali ekstenzivni sadovnjaki). V SPRO Ig je na območjih narave zunaj varovanih
območij načrtovanih posegov na 5,05% površine občine.
Tabela3.31: Površina varovanih območij (zavarovana območja narave in območje Natura 2000) in površina
območij narave zunaj varovanih območij (opredeljena kot EPO, NV, HT)

varovana območja
(Natura, ribniki v dolini
Drage pri Igu, barski gozd)
območja narave zunaj
varovanih območij (EPO,
NV, HT)
ostalo (pozidano)
občina Ig (skupaj)

površina (št. celic)

površina (%)

823232

80,14

površina
(m2)
82323200

200987

19,56

20098700

3013
1027232

0,3
100

301300
102723200

Tabela 3.32: Obstoječa raba zemljišč (vir: Raba zemljišč, MKGP, 2002) na območjih narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot EPO, NV, HT
Kategorija
Raba zemljišč (MKGP,
2002)

površina posamezne
kategorije rabe
zemljišč (št. celic) na
območjih narave
zunaj varovanih
območij

površina posamezne
kategorije rabe
zemljišč v % na
območjih narave
zunaj varovanih
območij

površina
(m2)

10,74
22,95
49,03
0,25
2,01
13,32

površina posamezne
kategorije rabe
zemljišč v % na
območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na
celotno površino
občine
2,10
4,49
9,59
0,04
0,40
2,61

njive in vrtovi
intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna
zemljišča
drevesa in grmičevje
vode
ekstenzivni sadovnjaki
intenzivni sadovnjaki
skupaj

21589
46118
98546
496
4059
26777
1334
56
1946
39
200987

0,66
0,02
0,97
0,02
100

0,13
0,005
0,19
0,003
19,56

133400
5600
194600
3900
20098700

2158900
4611800
9854600
49600
405900
2677700
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Tabela 3.33: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT
Kategorija
Namenska raba zemljišč
(SPRO)

zelene površine
stanovanjska območja
gozd
kmetijska območja
druţbena infrastruktura
mešana območja
posebna raba
območja obrambe
infrastruktura
območja proizvodnih
dejavnosti
prometna infrastruktura
skupaj

površina
posamezne
kategorije
namenske rabe
zemljišč (št. celic)
na območjih narave
zunaj varovanih
območij
5349
35379
1796
255
1259
3564
728
721
36
2591

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij

površina
(m2)

10,31
68,19
3,46
0,49
2,43
6,87
1,40
1,39
0,07
4,99

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na
celotno površino
občine
0,52
3,44
0,17
0,02
0,12
0,35
0,07
0,07
0,003
0,25

202
51880

0,39
100

0,02
5,05

20200
5188000

534900
3537900
179600
25500
125900
356400
72800
72100
3600
259100

V nadaljevanju so prikazani rezultati prekrivanja karte namenske rabe zemljišč (SPRO Ig) s
karto obstoječe rabe zemljišč (vir podatka Raba zemljišč, MKGP, 2002). Na ta način je
ugotovljeno na katera zemljišča načrtovane rabe v SPRO Ig posegajo, ali in v kakšnem obsegu
načrtovane rabe posegajo na zemljišča z večjo naravno ohranjenostjo. Predpostavljamo, da so
zemljišča z večjo naravno ohranjenostjo gozdovi, zemljišča v zaraščanju, ekstenzivni travniki,
območja dreves in grmičevja, vode in ekstenzivni sadovnjaki.
Zelene površine načrtovane v SPRO Ig v največjem obsegu (4,10%) posegajo na območja
intenzivnih travnikov ter na gozd (2,29%). V manjšem obsegu so zelene površine načrtovane na
območjih ekstenzivnih sadovnjakov (0,48%), dreves in grmičevja (0,39%), na območjih voda
(0,08%), ekstenzivnih travnikov (0,07%) ter zemljišč v zaraščanju (0,01%).
Stanovanjska raba v največjem obsegu posega na pozidana in sorodna zemljišča (36,28%), na
6,46% površine posega tudi na gozdna zemljišča. 1,75% površin za stanovanjsko rabo je
načrtovanih na območjih ekstenzivnih sadovnjakov.
Načrtovana kmetijska raba na 0,02% površine posega na območje gozda.
Družbena infrastruktura na 1,07% površine posega na območja gozdov, 0,11% površine
posega na območja ekstenzivnih travnikov, 0,001% površine druţbene infrastrukture posega na
območja dreves in grmičevja.
V SPRO Ig načrtovana mešana raba v največjem obsegu posega na pozidana in sorodna
zemljišča (5,05%), v manjšem obsegu mešana raba posega na območje gozdov (0,26%), na
ekstenzivne travnike (0,27%), na območja ekstenzivnih sadovnjakov (0,32%), na območja voda
(0,005%) ter na območja dreves in grmičevja (0,007%).
Posebna raba posega na ekstenzivne travnike (0,21%), na območje gozdov (0,17%), na
zemljišča v zaraščanju (0,14%) ter na območja dreves in grmičevja (0,04%).
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Območja obrambe na 0,26% površine posegajo na območje gozda.
V SPRO Ig načrtovane proizvodne dejavnosti v največjem obsegu posegajo na območja njiv in
vrtov (3,80%) ter na pozidana in sorodna zemljišča (0,95%). V manjšem obsegu posegajo na
območja dreves in grmičevja (0,03%).
Prometna infrastruktura posega na območja njiv in vrtov (0,28%), na območja intenzivnih
travnikov (0,02%), na pozidana in sorodna zemljišča (0,03%) ter na območja dreves in grmičevja
(0,05%).
V SPRO Ig načrtovano izkoriščanje mineralnih surovin se nahaja na območju, ki je
opredeljeno kot območje Natura 2000 zato so vplivi te dejavnosti natančneje opisani v poglavju
Ugotovljeni vplivi plana (SPRO, UZ za naselje Ig, KZ za območje Kurešček) in njihova presoja
na varovana območja na strani 153.
Tabela 3.34: Zelene površine (SPRO Ig) načrtovane na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Zelene površine (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
vode
ekstenzivni sadovnjaki
skupaj

zelene površine (št. celic)
načrtovane na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
770
2127
1187
7
38
727
203
40
250
5349

zelene površine v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
1,48
4,10
2,29
0,01
0,07
1,40
0,39
0,08
0,48
10,31

površina
(m2)

77000
212700
118700
700
3800
72700
20300
4000
25000
534900

Tabela 3.35: Stanovanjska raba (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Stanovanjska raba (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
vode
ekstenzivni sadovnjaki
intenzivni sadovnjaki
skupaj

površina stanovanjske rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
3715
7797
3350
62
383
18821
310
5
907
29
35379

površina stanovanjske rabe v
% načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
celotno površino namenske
rabe v SPRO
7,16
15,03
6,46
0,12
0,74
36,28
0,59
0,009
1,75
0,06
68,19

površina
(m2)

371500
779700
335000
6200
38300
1882100
31000
500
90700
2900
3537900
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Tabela 3.36: Gozd (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena kot EPO,
NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Gozd (SPRO)/ obstoječa raba
(MKGP, 2002)

intenzivni travniki
gozd
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

površina gozda (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
87
1549
26
134
1796

površina gozda v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
0,17
2,98
0,05
0,26
3,46

površina
(m2)

8700
154900
2600
13400
179600

Tabela 3.37: Kmetijska raba (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Kmetijska raba (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

intenzivni travniki
gozd
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

površina kmetijske rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
236
14
5
255

površina kmetijske rabe v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO

površina
(m2)

0,45
0,02
0,009
0,49

23600
1400
500
25500

Tabela 3.38: Druţbena infrastruktura (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Druţbena infrastruktura
(SPRO)/ obstoječa raba
(MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
gozd
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
skupaj

površina območij za druţbeno
infrastrukturo (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
5
277
557
59
360
1
1259

površina območij za druţbeno
infrastrukturo v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
0,009
0,53
1,07
0,11
0,69
0,001
2,43

površina
(m2)

500
27700
55700
5900
36000
100
125900
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Tabela 3.39: Mešana raba (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Mešana raba (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
gozd
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
vode
ekstenzivni sadovnjaki
skupaj

površina mešane rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
99
397
133
142
2622
4
3
164
3564

površina mešane rabe v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO

površina
(m2)

0,19
0,76
0,26
0,27
5,05
0,007
0,005
0,32
6,87

9900
39700
13300
14200
262200
400
300
16400
356400

Tabela 3.40: Posebna raba (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Posebna raba (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
skupaj

površina posebne rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
185
88
73
108
252
22
728

površina posebne rabe v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO

površina
(m2)

0,36
0,17
0,14
0,21
0,49
0,04
1,40

18500
8800
7300
10800
25200
2200
72800

Tabela 3.41: Območja obrambe (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Območja obrambe (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

intenzivni travniki
gozd
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

površina območij za obrambo
(št. celic) načrtovana na
območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
109
135
477
721

površina območij za obrambo
v % načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
celotno površino namenske
rabe v SPRO
0,21
0,26
0,29
1,39

površina
(m2)

10900
13500
47700
72100
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Tabela 3.42: Območja infrastrukture (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Območja infrastrukture
(SPRO)/ obstoječa raba
(MKGP, 2002)

intenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

površina območij za
infrastrukturo (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
6
30
36

površina območij za
infrastrukturo v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
0,01
0,06
0,07

površina
(m2)

600
3000
3600

Tabela 3.43: Območja proizvodnih dejavnosti (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij,
ki so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Proizvodna raba (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
ekstenzivni sadovnjaki
skupaj

površina območij proizvodnih
dejavnosti (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
1974
107
491
18
1
2591

površina območij proizvodnih
dejavnosti v % načrtovana na
območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
3,80
0,21
0,95
0,03
0,001
4,99

površina
(m2)

197400
10700
49100
1800
100
259100

Tabela 3.44: Območja prometne infrastrukture (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP, 2002)
Območja prometne
infrastrukture (SPRO)/
obstoječa raba (MKGP, 2002)

njive in vrtovi
intenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
skupaj

površina območij prometne
infrastrukture (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
147
13
15
27
202

površina območij prometne
infrastrukture v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
namenske rabe v SPRO
0,28
0,02
0,03
0,05
0,39

površina
(m2)

14700
1300
1500
2700
20200

Rezultati prekrivanja karte namenske rabe zemljišč s karto habitatnih tipov (vir podatka
Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju, Center za kartografijo favne in flore, Miklavţ
na Dravskem polju, 1999, 2000, 2003) kaţejo na zelo majhno fizično sovpadanje pomembnejših
habitatnih tipov z načrtovano namensko rabo. Rezultati so prikazani v tabelah 3.45, 3.46, 3.47,
3.48, 3.49, 3.50, 3.51.
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Tabela 3.45: Zelene površine (SPRO Ig) načrtovane na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Zelene površine (SPRO)/
Kartiranje habitatnih tipov
(1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

zelene površine (št. celic)
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
13
152
1773
191
29

zelene površine v %
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0,03
0,29
3,42
0,37
0,06

površina
(m2)

228
35
5

0,44
0,07
0,01

22800
3500
500

0

0

0

20

0,04

2000

0

0

0

169
0
242

0,33
0
0,47

16900
0
24200

56
16
0
0

0,11
0,03
0
0

5600
1600
0
0

0

0

0

5

0,01

500

21
0

0,04
0

2100
0

5

0,01

500

1300
15200
177300
19100
2900

Tabela 3.46: Stanovanjske površine (SPRO Ig) načrtovane na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Stanovanjske površine
(SPRO)/ Kartiranje habitatnih
tipov (1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive

stanovanjske površine (št.
celic) načrtovane na
območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na habitatne tipe
10
889
297
891

stanovanjske površine v %
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0,02
1,71
5,73
1,72

površina
(m2)

100
88900
29700
89100
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Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

127

0,24

12700

6788
11
27

13,08
0,02
0,05

678800
1100
2700

13

0,03

1300

0

0

0

5

0,01

500

3
0
15

0,005
0
0,03

300
0
1500

233
141
102
0

0,45
0,27
0,20
0

23300
14100
10200
0

0

0

0

0

0

0

5
0

0,01
0

500
0

2

0,003

200

Tabela 3.47: Druţbena infrastruktura (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Druţbena infrastruktura
(SPRO)/ Kartiranje habitatnih
tipov (1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)

druţbena infrastruktura (št.
celic) načrtovane na
območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na habitatne tipe
0
25
0
0
0

druţbena infrastruktura v %
načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0
0,05
0
0
0

površina
(m2)

139
0
0

0,27
0
0

13900
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2500
0
0
0
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Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Tabela 3.48: Mešana raba (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Mešana raba (SPRO)/
Kartiranje habitatnih tipov
(1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)

mešana raba (št. celic)
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0
167
129
25
5

mešana raba v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na habitatne tipe

površina
(m2)

0
0,32
0,25
0,05
0,01

0
16700
12900
2500
500

1088
0
0

2,09
0
0

108800
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
3

0
0
0,005

0
0
300

21
1
0
0

0,04
0,002
0
0

2100
100
0
0

0

0

0

0

0

0
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Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Tabela 3.49: Infrastruktura (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Infrastruktura (SPRO)/
Kartiranje habitatnih tipov
(1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

infrastruktura (št. celic)
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0
1
2
0
1

infrastruktura v %
načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0
0,002
0,003
0
0,002

površina
(m2)

29
0
0

2,06
0
0

108800
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
0
0

0,005
0
0

300
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
100
200
0
100

Tabela 3.50: Proizvodnja (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
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Proizvodnja (SPRO)/
Kartiranje habitatnih tipov
(1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo
Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

proizvodnja (št. celic)
načrtovane na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
12
4
1670
207
97

proizvodnja v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na habitatne tipe

površina
(m2)

0,02
0,007
3,22
0,39
0,19

1200
400
167000
20700
9700

451
56
0

0,87
0,11
0

45100
5600
0

26

0,05

2600

0

0

0

0

0

0

0
0
19

0
0
0,04

0
0
1900

20
23
0
0

0,04
0,04
0
0

2000
2300
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Tabela 3.51: Prometna infrastruktura (SPRO Ig) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na habitatne tipe (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000, 2003)
Prometna infrastruktura
(SPRO)/ Kartiranje habitatnih
tipov (1999, 2000, 2003)

Ruderalne površine
Ceste, ţeleznice
Gojeni travniki
Njive
Površine kanalov in jarkov s
pripadajočo vegetacijo

prometna infrastruktura (št.
celic) načrtovane na
območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na habitatne tipe
27
21
97
0
57

prometna infrastruktura v %
načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena
kot EPO, NV ali HT, glede
na habitatne tipe
0,05
0,04
0,19
0
0,11

površina
(m2)

2700
2100
9700
0
5700
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Urbane površine
Mokrotni ekstenzivni travniki
Drevesne mejice in skupine
grmovja in drevja
Nitrofilna vegetacija
(preteţno tujerodnih) visokih
steblik
Visoko šašje
(Magnocaricion)
Mokrotni travniki s stoţko
(Molinion)
Obreţna lesna vegetacija
Trstičja (Phragmition)
Površine zaraščajoče se z
lesnimi vrstami
Vrtovi
Opuščene njive
Visokodebelni sadovnjaki
Nedefinirane gozdne
površine
Zmerno suhi ekstenzivni
travniki
Sestoji z brestovolistnim
osladom (Filipendulenion)
Leščevje (Coryllus avellana)
Lokalno razvita močvirna
vegetacija (manjše depresije,
kolesnice)
Druge gozdne površine (po
podatkih Zavoda za gozdove)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Rezultati prekrivanja karte namenske rabe zemljišč s karto vrednotenja habitatnih tipov (vir
podatka Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju, Center za kartografijo favne in flore,
Miklavţ na Dravskem polju, 1999, 2000, 2003) kaţejo na zelo majhno fizično sovpadanje z
visoko vrednimi habitatnimi tipi, ocenjenimi z ocenami 4 in 5. Rezultati so prikazani v tabeli
3.52.
Tabela 3.52: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na vrednotenje habitatnih tipov, (Kartiranje habitatnih tipov, 1999, 2000,
2003)
Kategorija
Namenska raba
zemljišč
(SPRO)
zelene
površine
stanovanjska
območja
gozd
kmetijska
območja
druţbena
infrastruktura
mešana
območja
posebna raba
območja
obrambe

Vrednotenje habitatnih tipov
1

2

3

4

5

št.
celic

%

povr.
(m2)

št.
celic

%

povr.
(m2)

št.
celic

%

povr.
(m2)

št.
celic

%

povr.
(m2)

št.
celic

%

povr.
(m2)

247

0,48

29

0,06

2900

2210

4,26

0,14

0,04

2000

164

0,32

242

0,47

5

0,01

500

0
0

0
0

0
0

3023
00
0
0

5,83

0
0

1640
0
0
0

0
0

0
0

0
0

7400
00
2420
0
0
0

20

2,17

2210
00
3023
00
0
0

7400

1124

2470
0
1124
00
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0,09

4600

1

0,002

100

132

0,25

5

0,01

500

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1320
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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infrastruktura
območja
proizvodnih
dejavnosti
prometna
infrastruktura

0
227

0
0,44

0
2270
0

0
61

0
0,12

0
6100

5
1689

0,01
3.26

500
1689
00

1
159

0,002
0,31

100
1590
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

27

0,05

2700

97

0,19

9700

57

0,11

5700

0

0

0

Rezultati prekrivanja karte namenske rabe zemljišč s karto naravnih kaţejo na zelo majhno
fizično sovpadanje z območji naravnih vrednot. Rezultati so prikazani v tabeli 3.53.
Tabela 3.53: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na naravne vrednote
Kategorija
Namenska raba zemljišč
(SPRO)

zelene površine
stanovanjska območja
gozd
kmetijska območja
druţbena infrastruktura
mešana območja
posebna raba
območja obrambe
infrastruktura
območja proizvodnih
dejavnosti
prometna infrastruktura

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč (št. celic)
na območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na
naravne vrednote
597
5365
0
0
0
382
0
1
0
518

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na naravne
vrednote
1,15
10,34
0
0
0
0,74
0
0,002
0
1

površina (m2)

0

0

0

59700
536500
0
0
0
38200
0
100
0
51800

Tabela 3.54: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na EPO – Ljubljansko barje
Kategorija
Namenska raba zemljišč
(SPRO)

zelene površine
stanovanjska območja
gozd
kmetijska območja
druţbena infrastruktura
mešana območja
posebna raba
območja obrambe
infrastruktura
območja proizvodnih
dejavnosti
prometna infrastruktura

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč (št. celic)
na območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na EPO –
Ljubljansko barje
3209
12421
0
0
1
521
0
0
36
2317

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO –
Ljubljansko barje
6,19
23,94
0
0
0,001
1,00
0
0
0,07
4,47

površina (m2)

202

0,39

20200

320900
1242100
0
0
100
52100
0
0
3600
231700
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Tabela 3.55: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na EPO – Krimsko hribovje - Menišija
Kategorija
Namenska raba zemljišč
(SPRO)

zelene površine
stanovanjska območja
gozd
kmetijska območja
druţbena infrastruktura
mešana območja
posebna raba
območja obrambe
infrastruktura
območja proizvodnih
dejavnosti
prometna infrastruktura

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč (št. celic)
na območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na EPO –
Krimsko hribovje Menišija
645
2575
24
0
232
11
26
23
0
0

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – Krimsko
hribovje - Menišija

površina (m2)

1,24
4,96
0,05
0
0,45
0,02
0,05
0,04
0
0

64500
257500
2400
0
23200
1100
2600
2300
0
0

0

0

0

Tabela 3.56: Namenska raba zemljišč (SPRO Ig) predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na EPO – osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri
Kategorija
Namenska raba zemljišč
(SPRO)

zelene površine
stanovanjska območja
gozd
kmetijska območja
druţbena infrastruktura
mešana območja
posebna raba
območja obrambe
infrastruktura
območja proizvodnih
dejavnosti
prometna infrastruktura

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč (št. celic)
na območjih narave
zunaj varovanih
območij, glede na EPO –
osrednje območje
ţivljenjskega prostora
velikih zveri
1493
20382
1772
255
1026
3032
702
698
0
273

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – osrednje
območje ţivljenjskega
prostora velikih zveri

površina (m2)

2,88
39,29
3,42
0,49
1,98
5,84
1,35
1,34
0
0,53

149300
2038200
177200
25500
102600
303200
70200
69800
0
27300

0

0

0
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Vplivi načrtovanih dejavnosti (predvsem stanovanjska raba) bi lahko povzročili poslabšanje
stanja na ekološko pomembnih območjih ali na območjih naravnih vrednot ter zmanjševanje
biotske raznovrstnosti. Vplivi, ki nastanejo pri gradnji objektov so začasni, omejeni predvsem na
čas gradnje. Vplive je mogoče zmanjšati z uvedbo omilitvenih ukrepov. V času obstoja in
obratovanja objektov so vplivi nebistveni ob dosledni izvedbi omilitvenih ukrepov. Vpliv plana
na območja narave zunaj varovanih območij je ocenjen kot C-nebistven ob izvedbi omilitvenih
ukrepov.
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Slika 3.28: Zasnova namenske rabe prostora in EPO
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; EPO, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana; Zasnova namenske rabe
prostora (SPRO Ig), FGG
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Slika 3.29: Zasnova namenske rabe prostora in EPO – osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; EPO, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana; Zasnova namenske rabe
prostora (SPRO Ig), FGG
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Ugotovljeni vplivi Urbanistične zasnove naselja Ig na območja narave zunaj varovanih
območij
UZ za naselje Ig se v celoti nahaja na območju, ki je opredeljeno kot območje Natura 2000, zato
so vplivi omenjenega plana na naravo presojani v poglavju Ugotovljeni vplivi plana (SPRO, UZ
za naselje Ig, KZ za območje Kurešček) in njihova presoja na varovana območja.
Ugotovljeni vplivi Krajinske zasnove za območje Kurešček na območja narave zunaj
varovanih območij
Načrtovana raba v Krajinski zasnovi za območje Kurešček, predvidena na območju narave zunaj
varovanih območij, obsega 0,99% celotne površine občine. Največji deleţ površin je namenjen
stanovanjski rabi, sledijo območja mešane in posebne rabe ter območja druţbene infrastrukture
in zelenih površin. Rezultati prekrivanja karte obstoječe rabe zemljišč (vir podatka Raba
zemljišč, MKGP) in načrtovane rabe na območju Krajinske zasnove Kurešček so prikazani v
spodnjih tabelah. V največjem obsegu na naravno bolj ohranjena zemljišča posega stanovanjska
raba.
Tabela 3.45: Krajinska zasnova za območje Kurešček predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki
so opredeljena kot EPO, NV, HT
Kategorija
Krajinska zasnova za
območje Kurešček

stanovanjska območja
zelene površine
druţbena infrastruktura
mešana raba
posebna raba
skupaj

površina
posamezne
kategorije
namenske rabe
zemljišč v KZ (št.
celic) na območjih
narave zunaj
varovanih območij
7419
506
604
941
738
10208

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v KZ v %
na območjih narave
zunaj varovanih
območij

72,68
4,96
5,92
9,22
7,23
100

površina posamezne
kategorije namenske
rabe zemljišč v KZ v
% na območjih
narave zunaj
varovanih območij,
glede na celotno
površino občine
0,72
0,05
0,06
0,09
0,07
0,99

površina
(m2)

741900
50600
60400
94100
73800
1020800

Tabela 3.46: Stanovanjska raba (KZ za območje Kurešček) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP)
Stanovanjska raba (KZ
Kurešček)/ obstoječa raba
(MKGP)

intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje

površina stanovanjske rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
1500
1539
62
130
4012
120

površina stanovanjske rabe v
% načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
celotno površino načrtovane
rabe v KZ
14,69
15,07
0,61
1,27
39,30
1,18

površina
(m2)

1500
1539
62
130
4012
120
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Stanovanjska raba (KZ
Kurešček)/ obstoječa raba
(MKGP)

ekstenzivni sadovnjaki
intenzivni sadovnjaki
skupaj

površina stanovanjske rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
37
19
7419

površina stanovanjske rabe v
% načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
celotno površino načrtovane
rabe v KZ
0,36
0,18
72,68

površina
(m2)

37
19
7419

Tabela 3.47: Zelene površine (KZ Kurešček) načrtovane na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP)
Zelene površine (KZ
Kurešček)/ obstoječa raba
(MKGP)

intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

zelene površine (št. celic)
načrtovane na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
223
225
7
51
506

zelene površine v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
načrtovane rabe v KZ
2,18
2,20
0,08
0,50
4,96

površina
(m2)

22300
22500
700
5100
50600

Tabela 3.48: Druţbena infrastruktura (KZ Kurešček) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki
so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP)
Druţbena infrastruktura (KZ
Kurešček)/ obstoječa raba
(MKGP)

intenzivni travniki
gozd
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
skupaj

druţbena infrastruktura (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
89
402
59
54
604

druţbena infrastruktura v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
načrtovane rabe v KZ

površina
(m2)

0,87
3,94
0,58
0,53
5,92

8900
40200
5900
5400
60400

Tabela 3.49: Mešana raba (KZ za območje Kurešček) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki
so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP)
Mešana raba (KZ Kurešček)/
obstoječa raba (MKGP)

intenzivni travniki
gozd
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
ekstenzivni sadovnjaki
skupaj

mešana raba (št. celic)
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na kategorijo
obstoječe rabe zemljišč
139
68
150
444
140
941

mešana raba v % načrtovana
na območjih narave zunaj
varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
načrtovane rabe v KZ
1,36
0,67
1,47
4,35
1,37
9,22

površina
(m2)

13900
6800
15000
44400
14000
94100
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Tabela 3.50: Posebna raba (KZ za območje Kurešček) načrtovana na območjih narave zunaj varovanih območij, ki
so opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na obstoječo rabo zemljišč (MKGP)
Posebna raba (KZ Kurešček)/
obstoječa raba (MKGP)

intenzivni travniki
gozd
zemljišča v zaraščanju
ekstenzivni travniki
pozidana in sorodna zemljišča
drevesa in grmičevje
skupaj

površina posebne rabe (št.
celic) načrtovana na območjih
narave zunaj varovanih
območij, ki so opredeljena kot
EPO, NV ali HT, glede na
kategorijo obstoječe rabe
zemljišč
185
97
73
108
253
22
738

površina posebne rabe v %
načrtovana na območjih narave
zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV ali
HT, glede na celotno površino
načrtovane rabe v KZ

površina
(m2)

1,81
0,95
0,72
1,06
2,48
0,21
7,23

18500
9700
7300
10800
25300
2200
73800

Na območju krajinske zasnove kartiranje habitatnih tipov ni bilo izvedeno. Po pregledu orto foto
posnetkov in ogledu na terenu
Tabela 3.33: Krajinska zasnova območja Kurešček predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na naravne vrednote
Kategorija
Krajinska zasnova
območja Kurešček

stanovanjska območja
zelene površine
druţbena infrastruktura
mešana raba
posebna raba

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove (št. celic) na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na naravne
vrednote
17
0
0
1
0

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na naravne
vrednote
0,17
0
0
0,01
0

površina (m2)

1700
0
0
100
0

Tabela 3.33: Krajinska zasnova območja Kurešček predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na EPO – Krimsko hribovje - Menišija
Kategorija
Krajinska zasnova
območja Kurešček

stanovanjska območja
zelene površine
druţbena infrastruktura
mešana raba
posebna raba

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove (št. celic) na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – Krimsko
hribovje - Menišija
48
55
0
0
26

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – Krimsko
hribovje - Menišija
0,47
0,54
0
0
0,25

površina (m2)

4800
5500
0
0
2600

Tabela 3.33: Krajinska zasnova območja Kurešček predvidena na območjih narave zunaj varovanih območij, ki so
opredeljena kot EPO, NV, HT, glede na EPO – osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih zveri
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Kategorija
Krajinska zasnova
območja Kurešček

stanovanjska območja
zelene površine
druţbena infrastruktura
mešana raba
posebna raba

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove (št. celic) na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – osrednje
območje ţivljenjskega
prostora velikih zveri
7371
451
604
941
712

površina posamezne
kategorije krajinske
zasnove v % na
območjih narave zunaj
varovanih območij,
glede na EPO – osrednje
območje ţivljenjskega
prostora velikih zveri
72,21
4,42
5,92
9,22
6,97

površina (m2)

737100
45100
60400
94100
71200

Vpliv Krajinske zasnove za območje Kurešček na območja narave zunaj varovanih območij je
ocenjen kot C-nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
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Ugotovljeni vplivi plana (SPRO, UZ za naselje Ig, KZ za območje Kurešček) in njihova
presoja na varovana območja
Vir: povzeto po študiji Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig, Aquarius, 2007

Občina Ig bo s strategijo varovala sklenjena območja Natura 2000 in sicer z omejevanjem
urbanizacije, preprečevanjem pogozdovanja, obseţne sečnje, ohranjanjem krajinotvorne funkcije
kmetijstva in nemasovnim turizmom.
SPA in pSCI Ljubljansko barje vključno z NS ribniki v Dragi in Barskim gozdom
V smislu prekrivanja z območji, pomembnimi za ptice, so najbolj problematični posegi izgradnja
športnega letališča pri Koslerjevi gošči, izgradnja hipodroma pri Igu in ureditev kolišča - muzeja
na prostem severovzhodno od predvidene lokacije hipodroma. Območje predvidenega letališča
se prekriva z območji osrednjega pomena za pribo, malega slavca, kosca, kobiličarja, prepelice,
rjavega srakoperja, rumeno pastirico, sršenarja, velikega škurha in črne štorklje. Območja,
pomembna za pribo, rakarja, malega slavca, pisano penico, kosca, prepelico, rjavega srakoperja,
velikega skovika, velikega škurha in črno štorkljo se v skrajni severovzhodni točki prekrivajo z
območjem, ki je namenjeno za izgradnjo hipodroma ter v celoti sovpadajo z območjem zelenih
površin, kjer naj bi se uredilo kolišče. Posegi v zelene površine in območje nove poselitve pri
Dragi so problematični z vidika rakarja, malega slavca, prepelice, rjavega srakoperja, rumene
pastirice, velikega skovika, velikega škurha, čapljice in črne štorklje. Nekoliko problematična je
tudi lokacija novega poselitvenega območja pri Tomišlju, ki se prekriva z območji, pomembnimi
za kobiličarja, prepelico, rjavega srakoperja, rumeno pastirico, velikega škurha in črno štorkljo
S strategijo se varuje barjanska krajina, za katero so značilni odvodni jarki, obvodni pasovi
hidrofilne barjanske vegetacije, gozdni otoki in tipične obcestne barjanske vasi. Glede na
navedeno bo vpliv na kvalifikacijske vrste neznaten, saj se ohranjajo pomembni habitati vrst.
Večji vodotoki (Iška, Iščica, Draščica, Ljubljanica) bodo sestavina zelenih varovalnih pasov,
varovana bo tudi jezerska krajina. Ker se bodo nekateri posegi izvajali v neposredni bliţini
vodotokov, so kljub vsemu moţni posredni kakor tudi neposredni vplivi nanje. Ti se lahko
izrazijo kot onesnaţenje vode zaradi izpusta odpadne vode, prekinitev migracijskih poti rib
zaradi zajezitve, zniţanje gladine, uničenje dela struge ali breţin, vlaganje neavtohtonih rib v
vodotoke, intenzivno kmetovanje ob breţinah in podobno.
Območje Natura 2000 zajema tudi večje površine ekstenzivnih travniških habitatov, ki bi bili
neposredno prizadeti z intenziviranjem kmetijstva in usposobitvijo travnikov za kmetijsko
proizvodnjo. Travniške površine so zelo pomembne predvsem kot habitat kvalifikacijskih vrst
ptic, zato je pri načrtovanju kmetijskih površin nujno potrebno upoštevati tudi vrsto habitatnega
tipa. Košnja v času razmnoţevanja lahko negativno vpliva predvsem na ptičjo populacijo, prav
tako tudi čiščenje jarkov, paša in podobno.
Strategija predvideva ureditev rekreacijskih objektov na Barju, izpostavljena je izgradnja
športnega letališča in hipodroma. Ureditev letališke proge in hipodroma popolnoma spremeni
habitat (drenaţa tal) in s tem ţivljenjski prostor številnih kvalifikacijskih vrst (koščični škratec,
dvoţivke, sklednica, barski okarček, ptice ipd), letala in obiskovalci pa povečajo hrupno
obremenitev območja. Umestitev takih posegov v notranjost območja SPA in pSCI Ljubljansko
barje ni sprejemljivo, saj bi bili vplivi na celovitost in povezanost območja Natura preobseţni.
SPRO predvideva ureditev čiščenja odpadne tehnološke in komunalne vode. Poudariti je
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potrebno, da je kraška vodozbirna površina Ljubljanice od izvirov Unca do izvirov na Barju
uvrščena v seznam občutljivih območjih opredeljenih z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 45/07). Mejne vrednosti za
koncentracijo in učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja so za občutljive vodotoke
niţje, zato pomeni upoštevanje Uredbe hkrati tudi ohranitev in obstoj kvalifikacijskih populacij
vodnih organizmov.
Večje negativne vplive na kvalifikacijske vrste netopirjev lahko povzroči razširitev naselij ali
adaptacija starejših predvsem verskih objektov (najbolj znana so kotišča v cerkvah v Tomišlju
in Podkraju) zaradi uničenja njihovih bivališč ali prehranjevalnih habitatov. Obnova v
neprimernem času (ko se tam zadrţujejo netopirji), neprimerna obnova (zamreţenje preletalnih
odprtin) in osvetlitev preletalnih odprtin in letalnih poti do prehranskih habitatov lahko uničijo
kotišča, česar posledica je lahko tudi uničenje celotne populacije.
Javna razsvetljava in druga razsvetljava zunaj prostorov je dejavnik, ki škodljivo vpliva
predvsem na nočno aktivne hrošče, zlasti vodne hrošče, ki jih tovrstne luči privabljajo. Pravilna
zasnova javne razsvetljave je zato dejavnik, ki lahko bistveno vpliva na kvalifikacijske vrste
netopirjev in hroščev.
Glede na trenutno poznavanje populacij hroščev, so varstveno pomembnejši tipi habitatov
različni drevesni sestoji, zlasti sestoji hrasta in vrbe in same vodne površine. Kakršnikoli posegi
v te tipe habitatov imajo lahko škodljive posledice na lokalno favno vodnih hroščev.
SPRO ne obravnava poseganje v mejice in posamezna drevesa. Ta so odločilnega pomene za
ohranjanje biodiverzitete in krajinske pestrosti, zato jih je potrebno ohranjati vsaj v
obstoječem obsegu.
Zaradi pozidave, ureditve cestne infrastrukture in ograjevanja območij je moţno, da se bodo
obstoječe migracijske poti dvoţivk prekinile. V ta namen je potrebno ohraniti moţnost migracije
dvoţivk tako, da je med objekti ali pod cestiščem prehoden prostor. Prav tako se lahko zaradi
ograjevanje lahko prekine povezanost habitata vidre.
SPRO Ig je ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov in ob opustitvi umestitve
letališča na Barje, sprejemljiva (ocena C).

pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Poudariti je treba, da zajema območje pSCI Krimsko hribovje-Menišija eno izmed
najpomembnejših habitatnih krp za velike zveri v Sloveniji. Ureditev novih poselitvenih območij
in privabljanje pohodnikov na območje lahko negativno vpliva predvsem na medveda, saj vodi v
njegovo habituacijo na prisotnost ljudi. S tem se poveča moţnost konflikta med človekom in
medvedom, kar v končni fazi pripelje do povečanega odstrela medveda na območju. Pri
strateških usmeritvah se je treba zavedati, da ljudje posegamo v ţivljenjski prostor medveda in
ravnati tako, da do konfliktnih situacij ne bi prihajalo. Pri tem je potrebno upoštevati Strategijo
upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, katere temeljna cilja sta dolgoročna ohranitev
medveda v Sloveniji in zagotavljanje soţitja človeka z medvedom.
Bistveno povečanje naselij, rekreacijskih območij in izletniških točk na območju bi imelo
obseţen negativni vpliv na osrednji del Mokrškega pogorja in s tem vpliva na celovitost in
povezanost območja Natura.
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Razpršena stanovanjska gradnja na območju pogoste prisotnosti rjavega medveda bi pomenila
večje število konfliktov med medvedom in človekom. Sprejemljivo je povečanje poselitvenih
območij znotraj ţe obstoječih naselij ali ureditev zaokroţenih stanovanjskih območij, ki pa se
nahajajo izven sklenjenih gozdnih površin.
Večje negativne vplive na kvalifikacijske vrste netopirjev lahko povzroči razširitev naselij
predvsem zaradi uničenja prehranjevalnih habitatov in javne razsvetljave.
S SPRO je predvideno obratovanje kamnoloma v Zg. Škriljah. Za vse ostale dnevne kope
mineralnih surovin v občini je predvidena sanacija, s čimer se bo izboljšala struktura habitatov
na območju.
SPRO Ig je ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov sprejemljiva (ocena C).
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Urbanistična zasnova naselja Ig
Ureditveno območje obsega obstoječa in nova območja strnjene pozidave. Vključeni so gozdovi
okoli Iţanskega gradu, območje Pungrta, Jurjevke, grič Kamna gorica in še nekateri gozdni členi
v funkciji rekreacije na prostem. Vključene so tudi druge zelene površine, kjer se predvideva
športno-rekreacijska raba, kot so hipodrom, kopališče ipd.
Pri vzpostavljanju območij Natura so bila območja obstoječih naselij praviloma izvzeta.
Obseţnejši vplivi UZ Ig bodo tako opazni predvsem na robnih delih varovanih območij.
Območje UZ Ig na severni, vzhodni in zahodni meji posega v varovano območje Ljubljanskega
barja, na juţni strani pa na varovano območje Krimsko hribovje-Menišija. Vključuje tudi severni
del NS ribniki v dolini Drage.

SPA, pSCI Ljubljansko barje
Pomembnejši posegi znotraj območja UZ, ki z območji fizičnega prekrivanja ali vplivnimi
območji posegajo na SPA in pSCI Ljubljansko barje so širitev območja proizvodnih dejavnosti,
vzpostavitev novih območij stanovanj in mešanih območij, izgradnja obvoznice, ureditev
hipodroma in kopališča. Na vplivnem območju UZ Ig SPA in pSCI Ljubljansko barje
ne sovpadata povsem: pSCI Ljubljansko barje razen površin SPA obsega tudi območje Iškega
vršaja. UZ v ta del varovanega območja posega z vplivnim območjem obvoznice, zelenim
območjem griča Zidane gorice z okolico in novim stanovanjskim in mešanim območjem
vzhodno od Zidane gorice.
Tabela 3.51: Kvalifikacijski habitatni tipi na območju urbanistične zasnove:
FFH

Št.
poligonov

Physis

3260

1

24.1/24.4

6510

25

38.22

91K0

1

41.1C

Ime habitatnega tipa

Reke z vegetacijo tekočih
voda
Srednjeevropski
mezotrofni do evtrofni
niţinski travniki
Ilirski bukovi gozdovi

Skupna
površina
(ha) na
območju UZ

Deleţ habitatnega tipa območja
Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)

1,32

1,15

2,15

0,04

4,70

11,22

Na območju fizičnega prekrivanja novega območja proizvodnih dejavnosti na vzhodu Iga so
prisotni trije kvalifikacijski HT (6510, 6430, 6410) vidra, številne kvalifikacijske vrste ptic (bičja
trstnica, kobiličar, kosec, prepelica, priba, repaljščica, rumena pastirica, veliki škurh) in
nevretenčarjev (močvirski cekinček, ozki vrtenec, koščični škratec, drobni svitek). V 20 m
območju neposrednega vpliva se nahajajo tudi vodni habitati – HT 3260 (na območje širitve meji
potok Draščica), kjer se pojavlja vodomec in kvalifikacijske vrste rib. Na naštete vrste in HT je
moţen vpliv predvsem zaradi odvajanja onesnaţene tehnološke vode v potok, neustrezno
urejenega sistema odvajanja onesnaţenih meteornih in fekalnih voda, neustreznega odlaganja
gradbenih odpadkov in podobno. Na ptice bo razen potencialnega onesnaţenja neugodno
vplivala tudi povišana raven hrupa.
Območje širitve OPD na jugozahodu neposredno meji na območji zelenih površin in druţbene
infrastrukture, ki v celoti leţita znotraj varovanega območja. Tam je načrtovana ureditev
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kopališča. Vplivi vključujejo trajno uničenje površin in spremembo vodnega reţima, ki bo
neugodno vplivala tudi na kvalifikacijske vrste ptic. V primeru nočnega osvetljevanja kopališča
bo v območju daljinskega vpliva prisoten vpliv na netopirje in hrošče. V primeru sočasnega
urejanja novih površin na OPD in kopališča je v času gradnje zaradi gradbene mehanizacije
pričakovati kumulativne vplive v smislu povišane ravni hrupa in povečanega onesnaţenja zraka s
prahom in izpušnimi plini ter večje nevarnosti onesnaţenja vode. Zaradi povečanega pritiska
ljudi na območju kopališča in povečanega obsega proizvodnih dejavnosti bodo kumulativni
vplivi, predvsem na kvalifikacijske vrste ptic in vidro, prisotni tudi med obratovanjem. Opazni
bodo predvsem kot povišana raven hrupa in svetlobno onesnaţevanje v primeru nočnega
osvetljevanja. Vpliv na ptice bo v primeru ureditve obeh posegov bistven.
Meja novega OPD in območja kopališča deloma poteka po potoku Draščica. Na tem območju
obstaja moţnost vpliva zaradi ograjevanja prostora na enem ali obeh bregovih vodotoka, kar
lahko prekine migracijski koridor vidre. V primeru urejanja vodotokov ali kanalov se lahko
prekine tudi migracijska pot rib. Neustrezno čiščenje in odvajanje odpadnih voda z novega
območja OPD in odvajanje s klorom obdelane vode iz bazena na območju kopališča v Draščico
ni dopustno, saj bi bil v tem primeru sinergijski vpliv na ta vodotok uničujoč.
Območja, kjer se spreminja namembnost v stanovanjsko in mešano rabo, se fizično ne prekrivajo
z varovanim območjem Ljubljanskega barja. Na severu Iga ob Iţanski cesti in severovzhodno od
Zidane gorice nova stanovanjska območja na varovano območje mejijo in vanj posegajo z
območjem neposrednega vpliva. Vplivi na kvalifikacijske HT (6510, 6430, 6410) vidro, številne
kvalifikacijske vrste ptic (bičja trstnica, kobiličar, kosec, prepelica, priba, repaljščica, rumena
pastirica, veliki škurh) in nevretenčarjev (močvirski cekinček, ozki vrtenec, koščični škratec,
drobni svitek) so moţni v primeru neprimerno urejenega odvajanja odpadnih vod, neprimernega
odlaganja odpadkov, v primeru ekoloških nesreč (razlitje nevarnih snovi) in podobno.
Zaradi širitve stanovanjskega območja bodo prisotne obseţne motnje znotraj prehranskega
habitata netopirjev zaradi osvetljevanja območja, kar lahko v manjši meri vpliva tudi na
povezanost območij pSCI.
Območje, kjer je predvidena ureditev hipodroma, se na severovzhodnem delu fizično prekriva
s pSCI in SPA Ljubljansko barje. Na območju fizičnega prekrivanja se pojavljajo kvalifikacijski
HT (6510, 6430, 6410), številne vrste ptic (bičja trstnica, kobiličar, kosec, prepelica, priba,
repaljščica, veliki škurh, rumena pastirica) ter močvirski cekinček in ozki vrtenec, še posebej pa
je potrebno izpostaviti barjanskega okarčka. V območju neposrednega vpliva teče Iščica,
kvalifikacijski HT 3260, kjer ţivijo vodomec, vidra in kvalifikacijske vrste rib. Poseg v vodotok
ni predviden.
Ob sočasnem urejanju območja hipodroma in območja proizvodnih dejavnosti, ki se na zahodu
Iga stikata, bodo prisotni kumulativni vplivi kot so povišana raven hrupa, povečano
onesnaţevanje zraka s prahom in izpušnimi plini, v primeru nočnega osvetljevanja pa tudi
svetlobno onesnaţevanje.
Obvoznica Ig je načrtovana na obodu in znotraj naselja Ig. Ob Zidani gorici se predvidena
obvoznica fizično delno prekriva z varovanim območjem, sicer pa poteka po njegovem robu.
Na območju fizičnega prekrivanja prevladujejo njive in njive v zaraščanju, manj je gojenih
travnikov in urbanih površin. Ti habitatni tipi bodo med gradnjo trajno uničeni.
Obvoznica bo na delu skozi naselje Ig vplivala na potoka Iščico in Draščico (HT 3260) ter
vrste vodomec, vidra, veliki studenčar in kvalifikacijske vrste rib. Na območju premostitve
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lahko pride do spremembe morfologije potoka in onesnaţenja vodotokov, kar bi lahko tudi
nizvodno vplivalo na vodno favno. Po izgradnji je v primeru neustreznega odvajanja in
čiščenja padavinske vode s cestišča moţen trajen vpliv na naštete vrste.
Na vzhodu Iga je predvidena ureditev čistilne naprave. V primeru, da bo čistilna naprava
zgrajena po predpisih in v skladu s sodobno tehnologijo, ter redno vzdrţevana, bo vpliv čistilne
naprave na okolje pozitiven, saj zbiranje in čiščenje odpadne vode pomeni izboljšanje kvalitete
naravnega okolja.
Postavitev hipodroma in kolišča je znotraj celotne urbanistične zasnove za Ig najbolj
problematična in predstavlja tudi največji negativen vpliv na kvalifikacijske vrste, predvsem
barjanskega okarčka in ptice. Izdelava poročila je potekala v obdobju, ki ni bilo primerno za
ugotavljanje prisotnosti barjanskega okarčka in ptic, zato bo potrebno ustreznost navedenih
omilitvenih ukrepov za te vrste naknadno potrditi na terenu.
Vplivi posegov v sklopu ureditve UZ Ig bodo ob doslednem upoštevanju omilitvenih
ukrepov še sprejemljivi (ocena C), razen izgradnja kopališča.

pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Nova stanovanjska območja, ki se delno fizično prekrivajo s pSCI Krimsko hribovje- Menišija,
so predvidena v okolici zaselkov Staje, Kot in ob cesti na Kurešček.
Na pribliţno polovici površin na območjih fizičnega prekrivanja je v vseh treh primerih prisoten
kvalifikacijski habitatni tip Ilirski bukovi gozdovi. Ob cesti na Kurešček je bukov gozd močno
antropogeno preoblikovan. Skupno bo pri vseh novih stanovanjskih območjih uničenih 3,3 ha
površin bukovega gozda, kar ne predstavlja pomembnega deleţa HT na območju pSCI. Na teh
območjih je lahko prisoten tudi neposreden vpliv na habitatne tipe, predvsem v primeru
poseganja v gozdni rob. Obseţna poselitev bi, v primeru neprimerno urejenega kanalizacijskega
omreţja, lahko vplivala na onesnaţenje vodotokov.
UZ predvideva uporabo obseţnih gozdnih površin za urbani gozd in park. Te površine se fizično
prekrivajo s pSCI v okolici Iţanskega gradu, na območju Pungrta in Jurjevke in pri Mokčevem
lazu. Ureditev površin predvideva vzdrţevanje obstoječih poti in postavitev urbane opreme.
Vpliva na kvalifikacijski habitatni tip, značilen za to območje ne pričakujemo, moţen pa je vpliv
na netopirje (osvetljevanje) in velike zveri (povečan pritiska ljudi na gozdnato območje). V
okviru UZ Ig so predvidene ureditve sprehajalnih poti, ki pa v primeru pravilno urejenega
osvetljevanja, ne bodo imela pomembnejšega vpliva na kvalifikacijske vrste. Z vidika ohranitve
prehranskega habitata netopirjev in hroščev je pomembna predvsem pravilna osvetlitev območja.
Urbanistična zasnova naselja Ig je s stališča ohranjanja in varstva hroščev problematična na juţni
strani območja, ki posega v gozdni prostor (relevantna kvalifikacijska vrsta je bukov kozliček).
Na teh območji predvidevamo neposredni vpliv na hrošče, uničenje ali zmanjševanje kvalitete
habitata vrst zaradi fizičnega prekrivanja. Za poseg znotraj gozdnega prostora pSCI Krimsko
hribovje-Menišija bi bilo v smislu omilitvenih ukrepov na širšem območju posega izbrati
območja, kjer bi kvaliteto habitata za bukovega kozlička izboljšali in s tem izravnali
populacijske izgube na območju posega.
Vpliv posegov bo ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov še sprejemljiv (ocena C).
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NS Ribniki v dolini Drage pri Igu
Območje zelenih površin in območje druţbene infrastrukture, kjer je predvidena ureditev
kopališča, se v celoti fizično prekriva s severnim delom zavarovanega območja. Območje meji
na novo stanovanjsko območje in območje proizvodnih dejavnosti. Vplivi na naravni spomenik
vključujejo trajno uničenje površin, na katerih se bo uredilo bazen in okolico. Odvzem ali izpust
onesnaţene vode v Draščico lahko negativno vpliva na celoten ekosistem ribnikov v Dragi, z
vsemi vodnimi organizmi, tudi na kvalifikacijske vrste ptic in vidro ki v vodnih okoljih ali ob
njih iščejo hrano.
Zaradi povečanega pritiska ljudi na območje kopališča na eni in povečanega obsega proizvodnih
dejavnosti na drugi strani, bodo tudi med obratovanjem prisotni kumulativni vplivi. Opazni bodo
predvsem v povišani ravni hrupa in svetlobnega onesnaţevanja v primeru nočnega osvetljevanja
in morebitnih hrupnih prireditev, kar bo vplivalo na gostoto lokalnih populacij ptic, ţuţelk in
netopirjev.
V primeru postavitve ograje ob potoku Draščica bo prekinjen migracijski koridor vidre,
urejanje vodotokov ali kanalov pa lahko vpliva na migracijsko pot rib. V primeru neustreznega
čiščenja in odvajanja odpadnih voda z novega območja OPD in bazenske vode iz kopališča v
Draščico, bo sinergijski vpliv na ta vodotok velik. Zavarovano območje dodatno ogroţa
neustrezno odlaganje gradbenih odpadkov (zasipavanje kanalov v neposredni okolici).
Urbanistična zasnova naselja Ig je s stališča ohranjanja in varstva hroščev (rogač, vodni hrošči,
potencialno puščavnik) problematična na juţni strani območja, ki posega v zavarovano območje
ribnikov Drage pri Igu. Na tem območju predvidevamo tako neposredni (uničenje ali
zmanjševanje kvalitete habitata vrst) kot posredni vpliv na hrošče (javna in druga razsvetljava
zunaj prostorov). Glede na trenutno poznavanje populacij hroščev na območju so varstveno
pomembnejši tipi habitatov različni drevesni sestoji, zlasti sestoji hrasta in vrbe, in same vodne
površine, ribniki. Kakršnikoli posegi v te tipe habitatov imajo lahko škodljive posledice na
lokalno favno hroščev, prek fizičnega prekrivanja ali drugačnega neposrednega vpliva. Posegi
morajo biti zasnovani tako, da se izognejo tem strukturam, sestojem starejših dreves, v okolju.
Drug vir škodljivega vpliva, daljinski vpliv, je javna razsvetljava in druga razsvetljava
zunaj prostorov. Dejavnik škodljivo vpliva predvsem na nočno aktivne hrošče, zlasti vodne
hrošče, ki jih tovrstne luči privabljajo. Javna razsvetljava in druga razsvetljava zunaj prostorov
lahko okrni tudi prehranjevalne prostore in predstavlja moţno motnjo na selitvenih poteh
netopirjev . Ta vpliv je mogoče omiliti z uporabo zasenčenih luči brez valovnih dolţin svetlobe,
ki privabljajo ţuţelke.
Vpliv posegov bo ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov še sprejemljiv (ocena C),
razen poseg kopališče. Umestitev kopališča na zavarovano območje je v nasprotju z
veljavnimi varstvenimi režimi v Odloku.
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Krajinska zasnova območja Kurešček
Vzhodni del KZ leţi izven varovanega območja. Tu je locirana večina posegov. Na zahodnem
delu območja KZ, ki leţi znotraj pSCI Krimsko hribovje-Menišija so načrtovani naslednji
posegi: širitev kamnoloma, ureditev posek na vrhovih Straţar, Mokrc in Golec, ureditev večjega
novega stanovanjskega območja pod Kureščkom, smučišča in manjša kmetijska območja.
Ureditev razglednih točk se nahaja znotraj gozdnega kompleksa pSCI območja Krimsko,
hribovje-Menišije. Izkrčitev gozdov na Mokrcu in Straţarju je nesprejemljiva, saj posega v
osrednje območje habitatne krpe Menišije – Krimskega hribovja in Mokrca, ki je ena izmed
štirih najpomembnejših habitatnih krp za številne gozdne vrste v Sloveniji. Ţe sam poseg pomeni
fragmentacijo habitata, s svojo predvideno namembnostjo pa pomembno degradira obstoječe
okolje. Za vrhove velja, da gozd preprečuje erozijo, kar pomeni da gre za nekakšen varovalni
gozd, poleg tega pa so bukovi gozdovi kvalifikacijski HT. Odstranitev gozda negativno vpliva na
bukovega kozlička, vpliv pa je tudi neposreden (odstranitev gozdne vegetacije) in daljinski
(fragmentacija enotnega gozdnega prostora). Golec se nahaja na robu območja Natura, zato je
ureditev razgledne točke na njemu sprejemljivejša.
Novo stanovanjsko območje pod Kureščkom je predvideno na območju treh kvalifikacijskih HT.
Med njimi se na jasah pojavlja HT Mezofilni do vlaţni travniki s trstikasto stoţko, ki ga je v
skladu s Pravilnikom potrebno ohranjati. Bistveno povečanje naselij in s tem povečano število
prebivalstva bo imelo večji negativni vpliv na osrednji del Mokrškega pogorja s čimer se bo
poslabšal habitat velikih zveri. Z izločitvijo HT Mezofilni do vlaţni travniki s trstikasto stoţko iz
stanovanjskega območja bo območje manjše, kar je bolj sprejemljivo tudi z vidika velikih zveri.
Predvidene razširitve stanovanjskih naselij se ponekod pribliţujejo gozdnemu robu ali celo na
novo posegajo v gozd ter s tem povečujejo habituacijo medveda na človeška bivališča, kar
neugodno vpliva na ugodni ohranitveni status vrste. Ureditev stanovanjskih območij je
sprejemljiva znotraj ţe zaokroţenih celot, objekti morajo biti oddaljeni vsaj 20 m od gozdnega
roba (boljše pribliţno 50 m), s čimer se zmanjša moţnost srečevanja človeka in medveda.
KZ Kurešček obravnava tudi območje dveh obstoječih kamnolomov z okolico (skupna površina
pribliţno 4 ha), širitev pa je predvidena na manjši površini. Ostali kamnolomi na območju občine
bodo sanirani. Ob širitvi kamnoloma bo na območju fizičnega prekrivanja trajno uničen bukov
gozd, moţne so poškodbe vegetacije na območju neposrednega vpliva posega. V primeru
nepričakovanega odprtja jam bo prisoten tudi vpliv na drobnovratnika.
Posegi na območju KZ Kurešček v okolici znanih kraških jam niso predvideni. Ker se bodo
posegom v jamah izognili, je ocenjeno, da izvedba KZ ne bo imela vpliva na drobnovratnika.
Mali podkovnjak, pa tudi velikouhi ter širokouhi netopir, bodo zaradi fizičnega prekrivanja
izgubili majhen del svojega prehranskega habitata. Vpliv javne razsvetljave in razsvetljave
stavb lahko poslabša ugodno stanje prehranskih habitatov vseh treh vrst.
Ureditev smučišč je večji del predvidena na travnikih. Poseg v gozdni prostor bo izven
varovanega območja. Aktivnosti se bodo izvajale v zimskih mesecih, zato večjega vpliva na
medveda ne bo.
Trem manjšim območjem v okolici Stare Ţage bo spremenjena namembnost iz gozda v
kmetijska zemljišča. Kmetijske površine so ţe obstoječe, vpliv bo majhen.
Ureditev krajinske zasnove, z izjemo ureditve razglednih točk na Mokrcu in Stražarju,
se ocenjuje kot dopustno ob doslednem izvajanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
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Opredelitev vplivov na varstvene cilje/dejavnike za SPRO
Tabela 3.52: SPA Ljubljansko barje
Varstveni cilji/dejavniki

Vplivi SPRO

povečanje obstoječega obsega travišč

SPRO ne namerava povečati obsega travišč, zaradi posegov se bo
obseg teh lahko zmanjšal. Ocena C.
SPRO ne namerava povečati obsega ekstenzivno obdelovanih
travišč. Ocena A.

izboljšanje ekoloških značilnosti travišč
(povečanje deleţa ekstenzivno obdelovanih
travišč)
povečanje obstoječega obsega mejic
ohranjanje gozdnih osamelcev
ohranitev obstoječega vodnega reţima

SPRO ne namerava povečati obsega mejic. Ocena A.
Ne bo poseganja na območje gozdnih osamelcev. Ocena A.
Posamezni posegi bi vplivali na vodni reţim na lokaciji posega
(npr. letališče, kopališče, hipodrom). Ocena C.

Tabela 3.53: pSCI Ljubljansko barje
Varstveni dejavniki

Vplivi SPRO

ohranitev vodnega reţima

Posamezni posegi bi vplivali na vodni reţim na lokaciji posega (npr.
letališče, hipodrom). Ocena C.

ohranitev naravno revnih tal

Intenziviranje kmetijstva na Barju ni predvideno, podpiralo se
bo ekološko kmetovanje. Večja podpora naj se nameni tudi
ekstenzivni obliki kmetovanja. Ocena C.
SPRO predvideva obnovo stavb, ne izpostavi pa zatočišča
netopirjev. Na netopirje vpliva tudi osvetljevanje. Ocena C.

ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti
ohranitev ali izboljšanje kakovosti voda
odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali,
npr. hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnaţene vode v vodotok,
svetlobno onesnaţevanje ipd.

SPRO predvideva ureditev ČN na koncu kanalizacijkega omreţja
ali greznic v primeru razpršene gradnje. Ocena C.
SPRO ne predvideva bistvenega vpliva na te dejavnike. Ti dejavniki
so moţni predvsem v času gradnje. Ocena C.

Tabela 3.54: pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Varstveni dejavniki

Vplivi SPRO

ohranitev mirnih predelov (brez motenj, ki
jih povzročajo ljudje)
izogniti se konfliktnim situacijam medved
človek
ohranitev biocenoze značilnih vrst ter
njihove populacijske strukture, brez
tujerodnih vrst in biotehnološko
spremenjenih organizmov
ohranitev jam, ohranitev kvalitete vode v
jamah
ohranitev nefragmentiranega ţivljenjskega
prostora, predvsem starejših bukovo-jelovih
gozdov in večjih gozdnih kompleksov

SPRO predvideva privabljanje pohodnikov na območje, kar ne
vpliva pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.
SPRO predvideva večjo obljudenost območja, kar ne vpliva
pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.
Opredeljen je ukrep, da je potrebno sanacijo izvajati z avtohtono
vegetacijo, vpliv bo zmanjšan. Ocena C.
Moţna je sprememba namembnosti v vplivnem območju jam.
Ocena C.
SPRO predvideva poseganje v komplekse strnjenih gozdov, kar ne
vpliva pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.
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Varstveni dejavniki

Vplivi SPRO

odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali, npr.
hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnaţene vode v vodotok,
svetlobno onesnaţevanje ipd.
ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti

SPRO ne predvideva bistvenega vpliva na te dejavnike. Ti dejavniki
so moţni predvsem v času gradnje. Ocena C.

Na netopirje vpliva predvsem osvetljevanje, kar pa bo z
upoštevanjem omilitvenih ukrepov omiljeno. Ocena C.

Tabela 3.55: Barski gozd na Ljubljanskem barju
Varstveni cilji / reţim

Vplivi SPRO

1. ohraniti celovitost barskega gozda

Izvajanje SPRO ne bo vplivalo na celovitost gozda. Ocena A.

2. ohraniti biodiverziteto v gozdu

Biodiverziteta vrst v gozdu se bo zaradi obljudenosti območja in
povišanja hrupa na območju lahko spremenila. Ocena C.

Tabela 3.56: Ribniki v dolini Drage pri Igu
Varstveni cilji / reţim

Vplivi SPRO

ohranjanje obstoječega stanja, brez novega
umeščanja objektov v zavarovano območje
ohraniti obstoječi vodni reţim in kvaliteto
vode
ohraniti biodiverziteto

Predvidena je umestitev novega objekta. Ocena C.

odpravljanje dejavnikov, ki neugodno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali, npr.
hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, svetlobno onesnaţevanje ipd.
ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti

Poslovni objekti in kopališče ne smejo vplivati na vodotok.
Ocena C.
Zaradi pozidave, bo opazen manjši vpliva na biodiverziteto.
Ocena C.
Našteti neugodni vplivi bi najbolj vplivali na ptice v primeru
ureditve kopališča. Ker se bo na območju v smeri ribnikov v
Dragi povečala tudi OPD, bi bil kumulativni vpliv na ptice
bistven. Ureditev kopališča ni sprejemljiva. V primeru izločitve
kopališča iz strategije, bo vpliv sprejemljiv - ocena C.
Moţen je neugoden vpliv na prehranjevalni habitat netopirjev.
Ocena C.

Opredelitev nesprejemljivih posegov
Z vidika varstva narave so nesprejemljivi naslednji posegi v prostor:
- Športno letališče na Barju
- Kopališče v NS ribniki v dolini Drage
- Ureditev razglednih točk na Mokrcu in Straţarju
Strategija prostorskega razvoja Občine Ig, Urbanistična zasnova naselja Ig in Krajinska
zasnova območja Kureščka so sprejemljive v primeru, če se izločijo zgoraj navedeni posegi:
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Opredelitev vplivov na varstvene cilje/dejavnike za prostorski red
Tabela 3.57: SPA Ljubljansko barje
Varstveni cilji/dejavniki

Vplivi PRO

povečanje obstoječega obsega travišč

PRO predvideva uničene manjših površin obstoječih travišč,
ki so v primerjavi s celokupnim obsegom travišč na varovanem
območju zanemarljive. Ocena C.
PRO ne predvideva izboljšanje ekoloških značilnosti travišč.
Ocena A.

izboljšanje ekoloških značilnosti travišč
(povečanje deleţa ekstenzivno obdelovanih
travišč)
povečanje obstoječega obsega mejic

ohranjanje gozdnih osamelcev
ohranitev obstoječega vodnega reţima

Pri širjenju industrijske cone bodo mejice v manjšem obsegu
uničene; predviden omilitveni ukrep je zasaditev mejic po
robu. Ocena C.
Ne bo poseganja na območje gozdnih osamelcev. Ocena A.
Vplivi na vodni reţim bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Urejeno bo pribliţno 1,5ha novih vodnih
habitatov –ocena C. Letališče bi negativno vplivalo na vodni reţim,
poseg ni sprejemljiv –ocena E.

Tabela 3.58: pSCI Ljubljansko barje
Varstveni dejavniki

Vplivi PRO

ohranitev vodnega reţima

Vplivi na vodni reţim bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. V okviru kolišča bo urejeno pribliţno 1,5
ha novih vodnih habitatov. Ocena C.
PRO ne bo vplival na ta dejavnik. Ocena A.
Obnova objektov vpliva na ta dejavnik, prav tako osvetljevanje.
Ocena C.

ohranitev naravno revnih tal
ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti
ohranitev ali izboljšanje kakovosti voda
odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali,
npr. hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnaţene vode v vodotok,
svetlobno onesnaţevanje ipd.

Vpliv na kakovost voda bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšan na
najmanjšo moţno mero. Ocena C.
Neugodni vplivi bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Posegi so v veliki meri predvideni
okrog ţe obstoječih poselitev. Ocena C.

Tabela 3.59: pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Varstveni dejavniki

Vplivi PRO

ohranitev mirnih predelov (brez motenj, ki
jih povzročajo ljudje)
izogniti se konfliktnim situacijam medved
človek
ohranitev biocenoze značilnih vrst ter
njihove populacijske strukture, brez
tujerodnih vrst in biotehnološko
spremenjenih organizmov
ohranitev jam, ohranitev kvalitete vode v
jamah

Vpliv bo zaznan na robne gozdne predele, večje fragmentacije oz.
posegov v neobljudena območja ne bo. Ocena C.
Posegi se bodo izvajali le na robnih delih varovanega območja;
opredeljeni so omilitveni ukrepi. Ocena C.
Sanacije je potrebno izvajati z avtohtono vegetacijo, tako vpliva na
dejavnik ne bo. Ocena C.
Spremembe namembnosti niso načrtovane na območjih znanih
jam, za primer odkritja novih so podani omilitveni ukrepi. Ocena C.
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Varstveni dejavniki

Vplivi PRO

ohranitev nefragmentiranega ţivljenjskega
prostora, predvsem starejših bukovo-jelovih
gozdov in večjih gozdnih kompleksov

Posegi globoko v komplekse strnjenih gozdov ţe s SPRO niso
sprejemljivi. Večja fragmentacija bo samo zaradi eksploatacije v
Škriljah. Ocena C.

odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali, npr.
hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnaţene vode v vodotok,
svetlobno onesnaţevanje ipd.
ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti

Neugodni vplivi bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Ocena C.

Neugodni vplivi bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Ocena C.

Tabela 3.60: Barski gozd na Ljubljanskem barju
Varstveni cilji / reţim

Vplivi PRO

1. ohraniti celovitost barskega gozda

Izvajanje PRO ne bo vplivalo na celovitost gozda. Ocena A.

2. ohraniti biodiverziteto v gozdu

Biodiverziteta rastlinskih vrst v gozdu bo ostala nespremenjena ocena A. (Populacija ptic bi lahko upadla zaradi letališča, a to
ni sprejemljivo (ocena E)).

Tabela 3.61: Ribniki v dolini Drage pri Igu
Varstveni cilji / reţim

Vplivi PRO

ohranjanje obstoječega stanja, brez novega
umeščanja objektov v zavarovano območje
ohraniti obstoječi vodni reţim in kvaliteto
vode
ohraniti biodiverziteto

Na slabše ohranjen del območja bo umeščen bazen. Pomembnejših
vplivov ne bo, postavitev kopališča ni sprejemljiva. Ocena C.
Vpliva na vodni reţim in kvaliteto vode ob izvajanju omilitvenih
ukrepov ne bo. Ocena C.
Vpliva na biodiverziteto ob izvajanju omilitvenih ukrepov ne bo.
Ocena C.
Neugodni vplivi bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Ocena C.

odpravljanje dejavnikov, ki neugodno
vplivajo na populacije rastlin in ţivali, npr.
hrup, mnoţična ali pogostna prisotnost
ljudi, svetlobno onesnaţevanje ipd.
ohranjanje zatočišč netopirjev,
prehranjevalnih habitatov ter njihove
medsebojne povezanosti

Neugodni vplivi bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani na
najmanjšo moţno mero. Ocena C.
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Slika 3.30: Zasnova namenske rabe prostora in zavarovana območja narave
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Zavarovana območja narave, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana;
Zasnova namenske rabe prostora (SPRO Ig), FGG
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Sliki 3.31: Zasnova namenske rabe prostora na območju Kozlerjeve gošče in zavarovana območja narave
Vir: Kartografska osnova DTK25, GURS; Zavarovana območja narave, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana;
Zasnova namenske rabe prostora (SPRO Ig), FGG

Slika 3.32: Zasnova namenske rabe prostora na območju ribnikov v Dragi in zavarovana območja narave
Vir: Kartografska osnova DTK25, GURS, Zavarovana območja narave, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
Zasnova namenske rabe prostora (SPRO Ig), FGG
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Slika 3.33: Zasnova namenske rabe prostora in območja Natura 2000
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Območja Natura 2000, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana;
Zasnova namenske rabe prostora (SPRO Ig), FGG
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Kazalci 2
Tabela 3.62: Ranljivost biosfere
zaradi gradnje in obratovanja
objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
2,71
17,36
1
20,37
28,28
2
33,97
27,02
3
37,11
24,48
4
5
5,84
2,85
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati kakršnekoli
gradbene posege, obsegajo 2,36 % celotne površine občine. Največji
deleţ posegov se pojavlja znotraj območij, ki so bila v ŠRP Ig
ovrednotena z ocenami 2 – 4 (vpliv na biosfero je majhen do vpliv je
hud). 2,85% površin znotraj namenske rabe je načrtovanih na območjih,
ki so bila v študiji ranljivosti opredeljena kot najbolj ranljiva in kjer bi
bili vplivi gradnje in obratovanja načrtovanih objektov nesprejemljivi.
Za posege, ki se izkaţejo kot nesprejemljivi, to so športno letališče na
Barju, kopališče v dolini Drage in ureditev razglednih točk na Mokrcu
in Straţarju je treba najti ustreznejše lokacije. SPRO Ig je ocenjena z
oceno C-vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, v
primeru, da se za omenjene posege poišče ustreznejše lokacije ali se
jih izloči iz SPRO.

Slika 3.34: Ranljivost biosfere zaradi gradnje objektov na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih
je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Tabela 3.63: Ranljivost biosfere
zaradi prisotnosti ljudi in domačih
ţivali
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
2,90
10,88
1
18,61
19,40
2
30,49
30,93
3
47,73
33,51
4
5
0,27
5,28
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
3,27

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati gradbene
posege, obsegajo 3,27 % celotne površine občine. 5,28% površin
znotraj namenske rabe je načrtovanih na območjih, ki so bila v študiji
ranljivosti opredeljena kot najbolj ranljiva in kjer bi bili vplivi na
biosfero zaradi prisotnosti ljudi in domačih ţivali nesprejemljivi. Kot
zelo ranljiva zaradi prisotnosti ljudi in domačih ţivali se izkaţe
Kozlerjeva gošča, kjer je obisk prepovedan; v SPRO Ig je Kozlerjeva
gošča opredeljena kot zavarovano območje narave oz. parkovna
površina. Kot zelo ranljiva območja zaradi prisotnosti ljudi in domačih
ţivali se izkaţejo manjša območja na Mokrcu in Straţarju ter v dolini
Drage. SPRO Ig je ocenjena z oceno C-vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov v primeru, da se za ureditev
razglednih točk ter za kopališče v dolini Drage poišče ustreznejše
lokacije ali, da se posege izloči iz SPRO.

Slika 3.35: Ranljivost biosfere zaradi prisotnosti ljudi in domačih ţivali na območjih kategorij namenske rabe iz
SPRO Ig, pri katerih je predvidena njihova pogostejša prisotnost M 1:100.000
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Skupna ocena:
Z vidika varstva narave so na predvidenih lokacijah nesprejemljivi naslednji posegi v prostor:
- Športno letališče na Barju
- Kopališče v NS ribniki v dolini Drage
- Ureditev razglednih točk na Mokrcu in Straţarju
Vplivi Strategije prostorskega razvoja Občine Ig, Urbanistične zasnove naselja Ig in
Krajinske zasnove območja Kurešček so ocenjeni z oceno C-nebistveni vplivi ob izvedbi
omilitvenih ukrepov in izločitvi zgoraj omenjenih posegov/dejavnosti iz plana.

3.2.4

Omilitveni ukrepi

V nadaljnjih fazah izdelave strokovnih podlag in projektne dokumentacije je treba upoštevati
naravovarstvene smernice ter ugotovitve študije Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda občine Ig, gradivo za revizijo, Aquarius d.o.o, 2007.
V času gradbenih del na območjih, ki so pomembni za ohranjanje narave je treba zagotoviti, da
je delovno območje ali delovni pas čim oţji, izkopani material je treba odlagati na površine, ki so
naravovarstveno manj pomembne, skladiščenje materiala je treba urediti na površinah, ki so
naravovarstveno manj pomembne, dovozne poti je treba urediti izven pomembnejših
naravovarstvenih območij, za transport materiala je treba v največji moţni meri uporabljati ţe
obstoječo infrastrukturo.
Gradbena dela naj potekajo v dnevnem času; zaradi svetlobnega onesnaţevanja se odsvetuje
nočno osvetljevanje gradbišča in objektov.
Odpadke, odpadni, izkopani in gradbeni material je treba skladiščiti na za to namenjenih
deponijah.
Hrup med gradnjo je mogoče zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in
uporabo manj hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil.
Dejavnosti in posege na območjih, ki so pomembna za ohranjanje narave je treba prilagoditi
ţivljenjskim ciklom ţivali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z
obdobji, ko ţivali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev,
kmetijska in druga opravila, ki lahko poškodujejo ali uničijo gnezda ali mladiče, se opravlja po
gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se ţivali lahko umaknejo.
Pri poseganju v vodotoke je treba upoštevati veljavne pravne reţime in omejitve. Med gradnjo ni
dovoljeno posegati v vodotoke ali v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine.
Betoniranje v vodotokih ni dovoljeno. V času gradnje je treba preprečiti izlitja nevarnih spojin v
vode ali odlaganje odvečnega materiala v struge vodotokov ali v njihovo neposredno bliţino.
Dela, ki posegajo v vodne površine je treba načrtovati in opraviti izven drstitvene sezone rib.
Gradbena dela je treba načrtovati tako, da se v največji moţni meri ohranja ţivljenjski prostor
vodnih organizmov. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost
oziroma celovitost vodnega prostora in s tem moţnost migracije vodnih organizmov.
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V času obstoja/obratovanja objektov je treba preprečiti onesnaţevanje vode in izpustov v
vodotoke; obstoječe dejavnike onesnaţevanja se zmanjšuje z gradnjo urejene kanalizacije in
čistilnih naprav.
Vode iz vodotokov se ne odvzema. Prodnikov se ne odvzema.
V vode se ne vnaša hranil ali razkuţil.
V vplivnem pasu tekočih ali stoječih voda se ne uporablja mineralnih gnojil, gnojnice,herbicidov
in pesticidov.
Rastlinstva se ne poţiga. Ohranjati je treba namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje
gozdnih habitatnih tipov.
Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 glava ţivine na ha).
Športno rekreacijske in turistične dejavnosti se izvaja v ustrezno omejenem obsegu pod
določenimi pogoji. Kolesarskih poti na območjih pomembnih za ohranjanje narave se ne
asfaltira.
Tabela 3.64: Omilitveni ukrepi za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig za varovana območja narave
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Vse kval. vrste
in HT

4

Preprečevanje vpliva
na vse
kvalifikacijske vrste
in HT, še posebej pa
na ptičje vrste in
barskega okarčka.

4

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Vse kval. vrste
in HT

5

Preprečevanje
zmanjšanja
biodiverzitete.

5

pSCI
Ljubljansko
barje

vsi
kvalifikacijski
HT

Hipodrom je
potrebno umestiti v
prostor izven
območja Natura,
izjemoma na njegov
skrajni rob, in sicer
tako, da ne bo vpliva
na celovitost in
povezanost območja
Natura.
Območje Natura
2000 na Barju ni
primerno za
izvajanje letališke
dejavnosti (ureditev
športnega letališča
ni sprejemljiva).
Za zasaditve naj se
uporablja avtohtone
vrste.

5

Preprečevanje vpliva
na biodiverziteto in
kvalifikacijske HT in
vrste.

4

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

vsi kval. hrošči

Izjema so
parkovne
ureditve.

NS ribniki v
Dragi
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

NS ribniki v
Dragi

Graphoderes
bilineatus

Ob vodi naj se
ohranja sestoje
starejših listavcev
(dob, vrbe).

4

Preprečevanje
zmanjšanja
biodiverzitete.

4

Odstranjene mejice
je potrebno
nadomestiti vsaj v
enakem obsegu.
Nadomestni habitat
mora biti
funkcionalen.
Ustrezna ureditev
odvajanja
onesnaţene
padavinske,
komunalne in
tehnološke vode.
Potrebno je
upoštevati, da
barjanski vodotoki
sodijo med
občutljive
vodotoke
opredeljeno z
Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju
odpadnih voda iz
komunalnih čistilnih
naprav, Uradni list
RS, št. 31/01).

5

Preprečevanje
zmanjšanja
populacij. Ohranitev
habitata –
skrivališča.

3

5

Preprečevanje
onesnaţevanja
vodotokov, kanalov
na Barju in
posledično vplivov
na vodne
organizme.
Upoštevati Uredbo o
emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih
voda iz komunalnih
čistilnih naprav
(Uradni list RS,
št. 35/96, 90/98,
31/01, 62/01), ki
opredeljuje
parametre na
izpustu.

4

V razdalji 5m od
meje
vodnega zemljišča
ni dovoljena gradnja
objekta ali
postavitev
ograje.

5

Migracijske poti
vidre se s
postavitvijo objektov
in ograj ob vodotoku
prekinejo. V primeru
odmika objektov od
vodnega zemljišča
bo habitat vidre
ostal povezan.

4

barjanski
potapnik

SPA
Ljubljansko
barje

močvirski krešič
Ptičje vrste iz
skupine:
grmišča in
travniki

pSCI
Ljubljansko
barje
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

drevesa
Vrste iz skupine:
vodni habitati
(vse
kvalifikacijske
vrste in HT)
veliki studenčar
navadni koščak

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:
vodni habitat
(vidra, HT 3260)

Ohranitev
vodotoka v
niţinskem in
montanskem
pasu z vodno
vegetacijo zvez
Ranunculion
fluitantis in
CallitrichoBatrachion.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

HT 3260

5

ribe

Ohraniti Iško,
Draščico,
Ţelimeljiščico in
Iščico v
obstoječem stanju.

5

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

Preprečiti posege v
strugo in obreţni pas
vodotokov ter
spremembo
hidromorfološkega
stanja vodotokov.

HT 3220

Ohranjanje
povezanosti
vodotoka.

Zajezitve in
ojezeritve
vodotokov niso
priporočljive.

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved

V primeru zajezitve
je potrebno
zagotoviti
migracijo vodnim
ţivalim (primerne
drče, ribje steze,..).
Privabljanje
pohodnikov na pSCI
Krimsko hribovje –
Menišija (osrednje
območje medveda)
je potrebno omejiti.

4

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

velike zveri

4

Upoštevanje
Strategije
upravljanja z rjavim
medvedom
ohranjanje - mirnih
con.

Usmerjanje
obiskovalcev na poti
in mesta, ki so za
medveda manj
moteča in zlasti
primerno oddaljena
od pomembnih
delov ţivljenjskega
prostora.
Razgledni točki na
Mokrcu in Straţarju
nista sprejemljivi.
Razpršena
stanovanjska gradnja
na območju pSCI
Krimsko hribovjeMenišija ni
sprejemljiva.

Preventivni zaščitni
ukrep za soţitje
človeka medveda.

4

Preprečevanje
konfliktov človekmedved

3

Moţna je razširitev
v sklopu obstoječih
naselij ali ureditev
novih naselij in to
izven sklenjenih
gozdnih površin.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved

Stanovanjski objekti
morajo biti
odmaknjeni od
gozdnega roba vsaj
20m (priporočamo
50m in več). Med
objektom in
gozdnim robom naj
bo redno košen
travnik (brez
grmičevja).

4

Zmanjševanje
pogojevanja in
habituacije rjavega
medveda.

3

Paše ţivine, zlasti
drobnice, naj se ne
uvaja v osrednje
območje medveda.

5

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved

Preprečevanje
konfliktov človekmedved.
Travnik brez
grmičevja medvedu
ne nudi varnega
zavetja, zato se ga
medved praviloma
izogiba.

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija
pSCI
Ljubljansko
barje

drobnovratnik,
HT 8310

Vsi
kvalifikacijski
HT

V času gradnje
preprečiti posege v
gozd ali
kvalifikacijske tipe,
ki se nahajajo ob
meji posega (fizična
zaščita).

4

Izogib povzročanju
škode.

Odlaganje odpadkov
naj bo urejeno tako,
da ne privablja
medveda.
Pašniki in čebelnjaki
naj bodo ograjeni z
el. pastirjem.
Popolna izločitev
jam in bliţnje
okolice (vsaj 20m)
iz območja
neposrednega
posega.

Izogib privabljanju
medveda v bliţino
naselij.

Upoštevanje
Strategije
upravljanja z rjavim
medvedom.

4

Izogib poseganja v
jamski sistem.

4

Izogib podrtju stropa
jame.

4

Ohranjanje
populacije
drobnovratnika.
Izogib uničenju HT
Ohranjanje habitatov
vrst Ohranjanje
celovitosti območja

4
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

bukov kozliček

Ohranjanje starejših
zlasti bukovih in
jelovih dreves v
gozdu ter
zagotavljati večje
količine odmrle
lesne mase v gozdu

4

3

SPA
Ljubljansko
barje

HT iz skupine:
ekstenzivni
travniki (ptice)
in gozd (ptice)

5

pSCI
Ljubljansko
barje

mali podkovnjak

Gradbena dela, ki
povzročajo
prekomerno
obremenitev okolja s
hrupom, je potrebno
izvajati izven
gnezditvene sezone.
Ohranjanje populacij
netopirjev in vodnih
hroščev:

Zaradi izgub dela
habitata se
populacijske izgube
vrste nadomesti z
izboljšanjem
kvalitete habitata v
širši okolici posega,
ki ni prizadeta
Omejiti raven hrupa
v času gnezdenja.
Omogočiti nemoteno
parjenje in valjenje.

Ohranitev kotišč.

5

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

velikouhi
netopir

obvodni netopir

-Ohranjati sedanje

NS Draga

širokouhi
netopir
Graphoderes
bilineatus
barjanski
potapnik
močvirski krešič

stanje
v objektih, kjer so
kotišča
netopirjev.
-Stavbe naj se
obnavljajo
v času ko tam ni
netopirjev in pri
obnovi naj se ohranijo
preletevalne odprtine,
ki naj se ne
osvetljujejo. Pomembno je ohraniti
povezavo med kotišči
in prehranskimi
habitati, zato naj se v
vegetacijo okoli kotišč,
še posebno gozd, ne
posega.
-Čim manjše
poseganje v gozd kot
prehranski habitat.
-Namestitve novih
obcestnih svetilk izven
strnjenih naselji naj se
omeji na minimum.
-Uporabi naj se
popolnoma zasenčena
svetila s čim manjšo
emisijo UV svetlobe
(npr. halogenska
svetila).
-Uporaba senzorjev.
-Reklamna in okrasna
osvetlitev naj se
časovno
omeji (max. do 23
ure).

5

4

Ohranitev habitatnih
povezav.
Ohranitev sedanjih
prehrambnih virov.
Preprečitev
privabljanja ţuţelk
in motnje netopirjev.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:
dvoţivke in
sklednica (veliki
pupek)

5

Omogočanje
migracij iz
prezimovališč v
mrestišča.

3

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:

Ohraniti moţnost
migracije dvoţivk
tako, da je med
objekti ali pod
cestiščem
zagotovljen prehod.
Psov naj se ne
sprehaja brez
povodca (postavitev
opozorilnih tabel).

3

Preprečevanje
poškodb pri ţivalih.

4

-Kmetovanje naj
poteka
v ekstenzivni obliki
in
sicer naj se
upoštevajo
sledeče usmeritve:
-Paša naj se izvaja
na ekstenziven način
(največ1 glava
ţivine na hektar).
-Košnjo se odloţi do
15. julija.
-Košnja (čas,
pogostnost, način)
naj se izvaja tako, da
se ţivali lahko
umaknejo.
-Barjanski kanali naj
se čistijo le občasno
in po odsekih.
-Novih melioracij
naj se ne izvaja
-Ne izvaja se
posegov, ki bi
spremenili kemizem
tal.
-V vplivnem pasu
(odmik vsaj 5m)
tekočih ali stoječih
voda se mineralnih
gnojil, gnojnice,
herbicidov in
pesticidov ne
uporablja.
-Vodnogospodarska
dela naj se izvaja od
pozne jeseni do
konca zime.

3

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

ekstenzivni
travniki in
grmišča in
travniki (vse
vrste)
Vrste iz skupine:
ekstenzivni
travniki
grmišča in
travniki
vodni habitati
(vsi HT in vrste)

Preprečevanje
plašenja.

Preprečevanja
uničenja
gnezdišč.

5

Preprečevanja
vznemirjanja v
času
razmnoţevanja.
Preprečevanje
poškodb pri
ţivalih.
Ohranjanje
naravno revnih
tal.
Ohranitev kval.
HT in vrst.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta ali
habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

vsi kval. HT vse
kval. ptice

Pri umeščanju
posegov
in predvidevanju
razvoja kmetovanja
na
območju Natura je
potrebno na
območju kartirati
HT.
Upoštevati je
potrebno,
da se v
kvalifikacijske HT
lahko posega samo
na površini, ki znaša
max. 1% HT na
območju pSCI
Ljubljansko barje in
pSCI Krim
Menišija.

5

Izogib uničenju
HT.
Ohranjanje habitatov
vrst. Ohranjanje
celovitosti območja.
Upoštevanje priloge
5
Pravilnika.

5

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

V času
načrtovanja
spremembe
namembnost
i (ali
posega) je
potrebno
preveriti
vrsto HT in
njegov
pomen.

Tabela 3.65: Omilitveni ukrepi za Urbanistično zasnovo naselja Ig
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupine: vodni
habitati (vse
kvalifikacijske
vrste in HT)
veliki studenčar

Objekte je dovoljeno
priključiti na
kanalizacijo šele
takrat, ko je čistilna
naprava zgrajena in
obratuje.

5

Gradbeno dovoljeno
se izda, ko je
komunalna
infrastruktura
dograjena in tako
prepreči stihijsko
gradnjo.

4

Preprečevanje
onesnaţevanja
vodotokov, kanalov
na Barju in
posledično vplivov
na vodne organizme.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

SPA
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine
vodni habitati in
ekstenzivni
travniki: bičja
trstnica,
čapljica,
kobiličar, rakar,
rečni cvrčalec,
rjavi srakoper
vodomec

Postavitev
opozorilnih tabel za
preprečitev plašenja
ptic ob ribnikih v
Dragi.

4

Izogib plašenju ptic.
Omejiti hrup v
okolici vodnih
površin. Omejitev
gibanj v bliţini
znanih gnezdišč.

3

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0
bukov kozliček

Pri urejanju
novega
stanovanjskega
naselja ob cesti
na Kurešček je
potrebno ohraniti
večje gozdne zaplate
v funkciji naselja.

3

3

NS ribniki v
Dragi

Čapljica, rakar

Ureditev kopališča
na
območju NS ribniki
v Dragi ni
sprejemljiva.

5

Poseganje v
kvalifikacijski HT
naj bo
omejeno na
najmanjšo moţno
mero.
Izogib poglabljanja
gozdnega roba.
Ohranjanje
obstoječih HT (in
naravnega
okolja) v največji
moţni meri.
Preprečevanje
zmanjšanja
populacij

5

Tabela 3.66: Omilitveni ukrepi za Krajinsko zasnovo Kurešček
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0

Ureditev razgledne
točke na vrhu
Straţar ni
sprejemljiva.

5

Kvalifikacijski HT
so ţe prizadeti,
nadaljnje izsekavanje
ni sprejemljivo.

4

Ureditev razgledne
točke na Mokrcu ni
sprejemljiva.

5

Kvalifikacijski HT
so ţe prizadeti,
nadaljnje izsekavanje
ni sprejemljivo.

4

HT 6410
HT 8210

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0
HT 8210
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

navadni koščak
HT 3220

Objekte je
dovoljeno
priključiti na
kanalizacijo šele
takrat, ko je
čistilna naprava
zgrajena in
obratuje.

5

Preprečevanje
onesnaţevanja
vodotokov,
kanalov na Barju
in posledično
vplivov na vodne
organizme.

4

HT 8310
HT 3260
HT 3220

Omilitveni ukrepi na ravni prostorskega reda
Območja proizvodnih dejavnosti
Tabela 3.67: Omilitveni ukrepi za območje proizvodnih dejavnosti Ig
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni
tip

Omilitveni ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

SPA
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupin:
grmišča in
travniki (rjava
penica, rjavi
srakoper, slavec)
močvirje
(čapljica, rakar)

OPD naj se
načrtuje tako, da bo
znotraj območja
urejanja, med
objekti in
neposeljenim
območjem,
najmanj 10 m pas
gozda. Zasaditev
izvesti z
avtohtonimi
drevesnimi
vrstami in
grmičevjem.

5

Zmanjšati raven
hrupa v smeri Barja
in ribnikov v Dragi
ter tako omili vpliv
dejavnosti na ptice.
Nadomestiti uničene
mejice.

4

Za območje proizvodnih dejavnosti Strahomer in za območja proizvodnih dejavnosti brez novih
posegov (sprememba namenske rabe) valjajo omilitveni ukrepi na ravni SPRO, dodatni
omilitveni ukrepi niso potrebni.
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Stanovanjska in mešana območja
Tabela 3.68: Omilitveni ukrepi za stanovanjsko območje Podkraj in Tomišelj
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:

Ohraniti moţnost
migracije dvoţivk
iz smeri gozda
proti Barju tako, da
je med hišami še
prehoden prostor
(ni ograj, škarp,
večjih betonskih
površin).

5

Omogočanje
migracij iz
prezimovališč v
mrestišča.

3

dvoţivke in
sklednica (veliki
pupek)

(problemati
čno
izvajanje in
nadzor, saj
se bo
območje
postopoma
pozidalo)

Za stanovanjska in mešana območja Iga z okolico (Ig, Kot, Staje, Kremenica, Draga) ter
stanovanjska območja Bresta, Matene in Iške Loke, stanovanjska območja Vrbljen in
Strahomerja, stanovanja območja Iške vasi in Male vasi, stanovanjska območja Gornjega Iga in
Iške, stanovanjska območja naselij Dobravica, Sarsko in Podgozd ter Stanovanjska in mešana
območja v naseljih Škrilje, Golo in Kavce valjajo omilitveni ukrepi na ravni SPRO, dodatni
omilitveni ukrepi niso potrebni.
Tabela 3.69: Omilitveni ukrepi za stanovanjsko območje pod Kureščkom
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 6410

Območje, kjer se
nahaja HT
Mezofilni do
vlaţni travniki s
trstikasto stoţko
naj se izloči iz
stanovanjskega
območja (glej karto
HT v pogl.
4.1.2.2,). Travnike
s stoţko
je potrebno v celoti
ohraniti (na
karti HT so
označeni z rdečo
barvo).

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Izogib uničenju
naravovarstveno
pomembnega
HT.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
4
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pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved
ris
volk

Sprejemljiva je
gradnja
enodruţinskih,
samostojnih hiš.
Gradnja
večdruţinskih in
vrstnih hiš na
območju ni
sprejemljiva.

4

Izogib
pogojevanje
medveda na
človeška
bivališča.
Preprečevanje
konfliktov človekmedved, zaradi
manjše
gostote
prebivalcev na
območju.

4

Tabela 3.70: Omilitveni ukrepi za prometno infrastrukturo
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupine:
vodni habitati
(HT 3260, ribe)

Ohranjati
obstoječe
lastnosti Draščice
in Iščice, tako da se
ne spreminja
morfologija in
prehodnost
struge ter bregov.

5

Ohranjanje habitata
vrst in
ohranjanje obsega
obstoječih populacij
v
vodotoku.

4

Posegi v potok Iščica
in Draščica naj bodo
predvideni tako, da
bosta potoka v
skladu s
kategorizacijo
vodotokov
uvrščena vsaj v 2-3
razred.
Zmanjševanje vpliva
na breţine in v
strugo.

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz
skupine:
dvoţivke in
sklednica (veliki
pupek)

Ohraniti moţnost
migracije
velikega pupka iz
smeri gozda proti
Barju z ureditvijo
prepustov in
ograj.

5

Sonaravna ureditev
breţin in struge
(betoniranje struge in
breţin ni dovoljeno).
Omogočanje
migracij iz
prezimovališč v
mrestišča.

4

Postavitev športnega letališča z vidika varstva kvalifikacijskih vrst ni sprejemljiva (ocena E),
zato omilitveni ukrepi niso potrebni.
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Tabela 3.71: Omilitveni ukrepi za mineralne surovine
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0

Širitev
kamnoloma naj
bo omejena na
maksimalno 3ha
vrisane površine

5

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0,

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0,

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

mali
podkovnjak,

rjavi medved,
ris, volk

rjavi medved,
ris, volk

velikouhi
netopir

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

širokouhi
netopir
drobnovratnik
HT 8310

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Ohranjanje
strnjenega gozda,
čim manjši poseg
v gozd.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

5

Uporaba
obstoječih
transportnih poti s
čimer bi se
izognilo
nadaljnjim
vplivom na
območje
strnjenih gozdnih
sestojev in
območju velikih
zveri.

5

Eksploatacija
mineralnih surovin
je dovoljena samo
ob sprotni
sanaciji ţe
izkoriščenih
površin. Sanacija
naj se izvaja z
avtohtono
vegetacijo.

5

Ohranjanje
kvalifikacijskega HT
v širšem območju in
na
območju
kamnoloma po
eksploataciji.
Zmanjšanje motenj
rednih aktivnosti
ţivali.

4

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
priţiganje in
samodejni izklop.

5

Preprečitev
privabljanja
ţuţelk in motnje
netopirjev.

5

Ob
nepredvidenem
odprtju jame
(jamskega
habitata) je o
tem potrebno
obvestiti
pristojne
institucije, ki
bodo jamo

4

V primeru
Odkritja jamskega
sistema preprečiti
negativen vpliv
na habitat (jamo)
in
drobnovratnika.

4

Ohranjanje
strnjenega gozda
vsaj na območju 1
ha vrisane
površine.
Transportne poti
naj bodo
predvidene iz
severne strani –
iz naselja Škrilje.

5
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Uničenje
kvalifikacijskih HT v
najmanjšem
moţnem obsegu.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pregledale in dale
navodila za
ustrezno
zavarovanje
oziroma sanacijo
podzemnega
habitata.

Zelene površine
Tabela 3.72: Omilitveni ukrepi za razgledne točke na vrhovih
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0

Ureditev
razgledne točke na
Golcu na lokaciji,
ki ni sporna zaradi
plazenja terena.
Posek izvesti na
najmanjši površini,
ki še omogoča
razgled.

3

mali podkovnjak
velikouhi
netopir
širokouhi
netopir

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

velike zveri

Postavitev
informativne
table na Golcu, ki
bo obiskovalce
seznanila s
pomenom
varovanega
območja in
pravili ravnanja
na območju.

4

Zavarovanje niţje
leţečih območij pred
plazenjem.

5

Ohranitev
zatočišč in
prehranskih
habitatov.
Ukrep zmanjšuje
negativne vplive
povečanega obiska
na kval.vrste.

3
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Tabela 3.73: Omilitveni ukrepi za hipodrom
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupin:

Vodni reţim
izven območja
hipodroma se ne
sme spremeniti.

4

vodni habitati
(HT 3260,
pohra, neţica,
platnica, sulec,
kapelj, vidra)

pSCI
Ljubljansko
barje

pSCI
Ljubljansko
barje

barjanski
okarček

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

4

Preprečiti vpliv
na območju
neposrednega vpliva
na kval.vrste.

kanali na barju
(vse vrste in
HT)
močvirni
travniki (vse
vrste in HT)
mali
podkovnjak

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Izogib
izsuševanju
travnikov in
regulaciji
površinskih voda.

Uporaba
popolnoma
zasenčenih svetil s
čim manjšo emisijo
UV svetlobe (npr.
halogenska
svetila). Svetila naj
imajo vgrajen
senzor za
priţiganje in
samodejni izklop.
Urediti parkiranje
za obiskovalce
hipodroma na OPC
Ig. V času javnih
prireditev
naj parkiranje
nadzira varnostnik.

Preprečitev
privabljanja
ţuţelk in motnje
netopirjev.

5

5

Preprečiti
parkiranje na
travnatih
površinah ob cesti.

5.

4

Opredeliti dovolj
veliko število javnih
parkirnih mest v
OPC Ig za potrebe
obiskovalcev
hipodroma.
V času javnih
prireditev
nadzorovati
parkiranje in
preprečiti
parkiranje izven
urejenih parkirnih
mest v OPC Ig.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

*barjanski
okarček

Ureditev
nadomestnih
habitatov v
površini cca 5,5
ha ali manj, kar
bo potrdil terenski
ogled v
sezoni (julij 2007).

5

pSCI
Ljubljansko
barje

veliki pupek in
hribski urh
koščični škratec

Ne sme se
posegati v struge
potokov in kanalov
ter v njih speljati
odpadnih vod.

Za natančno
opredelitev
velikosti in
določitev
lokacije
nadomestnega
biotopa je
potrebno
preveriti
dejansko
prisotnost
vrste ali
primernega
habitata. To
je potrebno
izvesti v prvi
naslednji
vegetacijski
sezoni in
sezoni letanja
odraslih
osebkov.
Rezultate je
potrebno
smiselno
vključiti v vsa
nadaljnja
načrtovanja.
5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Z izvedbo ukrepa
bo tudi v
prihodnje
omogočena
ohranitev jedrne
populacije
okarčka na Barju.
Z ureditvijo
nadomestnega
biotopa se omili
kumulativni vpliv
hipodroma in
kolišča, iz česar
sledi, da za kolišče in
hipodrom velja isti
ukrep – zaradi
velikega pomena je
naveden pri obeh
posegih (ne pomeni
pa ureditev dveh
nadomestnih
habitatov).

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

Ohranjanje populacij
na
območju.

5

5
Ukrep je
ustrezen,
vendar
ocenjujemo, da
bo potrebno
daljše časovno
obdobje za
izvedbo
ukrepov in
vzpostavitev
primernih
pogojev za
okarčka; kar je
predpogoj za
začetek
gradnje. Če se
bo ugotovilo,
da območje ne
predstavlja
habitatov
okarčka, se
ukrep opusti.

Vrsta ob
neupoštevanju
ukrepov ne more
preţiveti.

*natančnejša opredelitev omilitvenega ukrepa za barjanskega okarčka:
Hipodrom in kolišče skupaj bosta na območju jedrne (sub)populacije okarčka povzročila, da bo najmanj 5,5 ha
habitatov postalo za ţivljenje okarčka neprimernih (sp. slika). Zato bo potrebno vzpostaviti tudi nadomestne habitate
na površinah v velikosti skupno 5,5, ha. Za natančno opredelitev velikosti in določitev lokacije nadomestnega
biotopa je potrebno preveriti dejansko prisotnost vrste ali primernega habitata na območju. To je potrebno izvesti v
prvi naslednji vegetacijski sezoni in sezoni letanja odraslih osebkov (junij-julij). Rezultate je potrebno smiselno
vključiti v vsa nadaljnja načrtovanja. Če se bo ugotovilo, da območje ne predstavlja habitatov okarčka, se ukrep
opusti.
Zaradi zahtevnih ekoloških potreb te vrste je potrebno k problemu pristopiti na dva načina iskanja rešitve:
- na obstoječih habitatih okarčka, ki so v slabšem ohranitvenem stanju, s primernim gospodarjenjem izboljšati
kvaliteto habitatov in na ta način omogočiti rast oz. ohranjanje velikosti sub/populacije;
- zaradi slabe mobilnosti vrste je potrebno urediti nadomestne habitate, ki se neposredno navezujejo na obstoječe
habitate okarčka.
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Za vse ukrepe velja, da morajo biti pred začetkom same gradnje hipodroma oz. kolišča ţe izvedeni, kar pomeni, da
bodo območja ukrepov okarčki ţe uspešno naselili oz., da se bo skozi stalni monitoring populacij izkazalo, da se je
sub/populacija povečala zaradi izboljšanja kvalitete habitatov. Ocenjujemo, da je predvideno časovno obdobje za
izvedbo ukrepov in vzpostavitev primernih pogojev, ki so predpogoj za začetek gradnje, minimalno 5 do 10 let.
Glede na izkušnje v tujini (Iuell et al., 2003) je potrebno izpostaviti še dodatne zahteve za uspešno izvedbo
primernih nadomestnih ukrepov:
- v nadaljnjih fazah načrtovanja je potrebno pripraviti natančen načrt izvedbe ukrepov (NIU), ki bo vključeval
tudi monitoring izvedbe in funkcioniranja ukrepov, ter nadaljnje postopke v primeru, da se ukrepi ne izkaţejo
za uspešne;
- monitoring med in po implementaciji ukrepov;
- ukrepe je potrebno vključiti v lokalne prostorske načrte in načrte upravljanja z varovanimi območji na način, da
so zavarovani pred nadaljnjimi posegi tudi v prihodnje;
- upravljanje z območjem je potrebno prenesti na primerno naravovarstveno organizacijo;
- nadomestni ukrepi bodo najbolj uspešni na območjih, ki ne zahtevajo zelo zahtevnih ureditev;
- poseben poudarek je potrebno nameniti izvedbi dodatnih ukrepov v primeru, da rezultati ne zadoščajo ciljem
ukrepov.
Natančnejša razlagi potrebe po vzpostavitvi nadomestnega habitata za barjanskega okarčka:
- Nadomestni biotop s površino 5,5 ha za barjanskega okarčka je kot omilitveni ukrep opredeljen za nadomestitev
enake površine izgubljenih habitatov kot posledice kumulativnega vpliva predvidenih hipodroma in kolišča z
jezercem vred, po previdnostnem principu. Pri ocenjevanju potrebne površine nadomestnega biotopa smo
upoštevali neposredno in trajno izgubo potencialnega habitata zaradi obeh objektov v času obratovanja ter
posredno izgubo habitata v času njune izvedbe. Ne nazadnje je potrebno upoštevati tudi negativen vpliv
obiskovalcev obeh objektov v njuni okolici ter morebitne različne vzdrţevalne ukrepe okoli kolišča z jezercem
in hipodroma (npr. zasajevanje z drevjem, vzdrţevanje »urejene« okolice ipd). Ker recentnih podatkov o
prisotnosti te močno ogroţene vrste metulja na teh površinah trenutno ni, in se na podlagi natančnih terenskih
raziskavah v prvi naslednji vegetacijski sezoni lahko izkaţe, da vrste ali njenega habitata na tem območju
dejansko ni, je predvidena tudi moţnost opustitve tega ukrepa ali v primeru ugotovitve manjšega vpliva
zmanjšanje površine nadomestnega habitata.
- Če se s terenskimi raziskavami izkaţe potreba po nadomestnih habitatih, se nadomestne habitate zagotovi
znotraj osrednjega območja metulja na barju v čim bolj neposredni bliţini hipodroma in kolišča. Predlagano
območje znotraj katerega se opredelijo površine nadomestnega biotopa je predstavljeno na spodnji sliki.

Tabela 3.74: Omilitveni ukrepi za kolišče
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

SPA
Ljubljansko
barje

* Vrste iz
skupin:

Pri ureditvi
kolišča naj se del
območja predvidi in
uredi za vodne in
močvirne
ptice.

5

vodni habitati
(vodomec)
močvirje (rakar,
čapljica)

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Urediti območje
privlačno za
ptice, ki so vezane na
vodne površine.
Povečati gostoto
populacij na
območju.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
5
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

SPA
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupin:

Del novih vodnih
površin naj se uredi
tako, da bodo
privlačne za vodne
ptice. Ob
načrtovanju je
potrebno paziti, da
se različne
dejavnosti ne bi
medsebojno
omejevale (npr.
muzej in
opazovanje ptic).

4

Območje ni
dovoljeno
ograditi

5

vodni habitati
(vodomec)
močvirje (rakar,
čapljica)

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:
vodni habitati
(vidra)

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupine:

vodni habitati
(pohra, kapelj,
platnica
neţica, sulec)

vodni habitati
močvirni
travniki

V primeru
zajezitve mora
biti struga vodotoka
prehodna za vse
ribje vrste.

4

Usmerjeno in
nadzorovano
vodenje
obiskovalcev po
prostoru (vodič in
označene
poti).

4

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Ob primerni
ureditvi lahko
lokacija postane
habitat naštetih
vrst.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

Ohranjanje
povezanosti
območja.

3

Migracijske poti
vidre ne bodo
prekinjene
Ohranitev
povezanosti
habitata

Ohraniti
biodiverziteto in
obstoječe HT.

5

4

4

Zmanjšati hrup na
območju.
Preprečiti lovljenje
ţivali.

kanali na barju
dvoţivke in
sklednica

pSCI
Ljubljansko
barje

barjanski
okarček
mali
podkovnjak

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
priţiganje in
samodejni izklop.

5

Preprečitev
privabljanja
ţuţelk in motnje
netopirjev.

5
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

**barjanski
okarček

Ureditev
nadomestnih
habitatov.

5

pSCI
Ljubljansko
barje

barjanski
okarček

Urediti
parkiranje za
obiskovalce za
muzeja na.OPC Ig

Za natančno
opredelitev
velikosti in
določitev
lokacije
nadomestne
ga biotopa
je potrebno
preveriti
dejansko
prisotnost
vrste ali
primernega
habitata.
Max.
predvidena
površina
nadomestne
ga habitata
znaša 5,5ha.
Preveritev je
potrebno
izvesti v
prvi
naslednji
vegetacijski
sezoni in
sezoni
letanja
odraslih
osebkov.
Rezultate je
potrebno
smiselno
vključiti v
vsa
nadaljnja
načrtovanja.
5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Z izvedbo ukrepa
bo tudi v
prihodnje
omogočena
ohranitev jedrne
populacije
okarčka na Barju.
Z ureditvijo
nadomestnega
biotopa se omili
kumulativni vpliv
hipodroma in
kolišča. Iz česar
sledi, da za kolišče in
hipodrom velja isti
ukrep – zaradi
velikega pomena je
naveden pri obeh
posegih (ne pomeni
pa ureditev dveh
nadomestnih
habitatov).

Preprečiti
parkiranje na
površinah ob
cesti.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
5
Ukrep je
ustrezen,
vendar
ocenjujemo,
da
bo potrebno
daljše
časovno
obdobje za
izvedbo
ukrepov in
vzpostavite
v primernih
pogojev za
okarčka; kar
je
predpogoj
za začetek
gradnje.
Če se bo
ugotovilo,
da območje
ne
predstavlja
habitatov
okarčka, se
ukrep
opusti.
Natančno
površino
nadomestne
ga
habitata bo
potrdil
terenski
ogled v
sezoni.
4

Opredeliti dovolj
veliko število javnih
parkirnih mest v
OPC Ig za
potrebe
obiskovalcev.

198

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine:

Ne sme se
posegati v struge
potokov in
kanalov ter v njih
speljati odpadnih
vod.

dvoţivke in
sklednica (veliki
pupek in hribski
urh)

Izvedljivost
ukrepa

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Ohranjanje
populacij na
območju.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
5

Koščični škratec ob
neupoštevanju
ukrepov ne more
preţiveti.

koščični škratec

* Omilitveni ukrep »Pri ureditvi kolišča naj se del območja predvidi in uredi za vodne in močvirne ptice.«, naj se
izvede na sledeč način: Ptičji del mora biti vizualno ločen od mostiščarskega dela, lahko pa ima predvideno
posebno opazovalnico za ptice, ki bi povečala turistično ponudbo objekta. Zelo pomembno je kako bo vodni del
za ptice načrtovan. Ob slabem načrtovanju namreč voda ne bo pritegnila nobene ptice. Nasprotno, ob uspešnem
načrtu lahko pričakujemo, da se bodo, poleg številnih rac in pobreţnikov, ki se bodo tu ustavili v času selitve, na
območje naselile tudi nekatere kvalifikacijske vrste, kot npr: bičja trstnica, rakar, čaplica. Pomembno je tudi, da
bi bila okoli ptičjega dela prehodna cona, kjer bi bile večje in hrupnejše aktivnost za čas gnezdenja omejene.
* *omilitveni ukrep je podrobneje opisan pri posegu »hipodrom« na strani 185

Kopališče
Poseg na predlagani lokaciji ni sprejemljiv (ocena D), zato omilitveni ukrepi niso potrebni.

Tabela 3.75: Omilitveni ukrepi za smučišče
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0

Umetno
zasneţevanje ni
sprejemljivo.

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Zmanjšanje
obsega površin
uničenega HT.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
4

Ohranjanje obstoječe
biotske pestrosti.
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

HT 91K0
mali podkovnjak
velikouhi
netopir
širokouhi
netopir

Proga za
nordijsko
smučanje naj se
spelje skozi gozd
tako, da bo poseka
čim manjša. Ohranja
naj se celovit
gozdni rob.

4

Ohranjanje
celovitosti
območja Natura.

3

Ohranjanje obstoječe
biotske pestrosti.
Ohranitev
zatočišč in
prehranskih
habitatov.
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Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved
evrazijski ris,
volk

Na lokacijah
smučišč naj se
aktivnosti
izvajajo samo v
zimskem obdobju.

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Zagotoviti
nemoteno
prehajanje
velikih zveri.

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa
4

Izogib obiskanosti v
času večje
aktivnosti
medveda
(soočenje
medved –
človek).
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

mali
podkovnjak
velikouhi
netopir

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
priţiganje in
samodejni izklop.

5

Preprečitev
privabljanja
ţuţelk in motnje
netopirjev.

5

širokouhi
netopir

Za ostale zelene površine valjajo omilitveni ukrepi na ravni SPRO, dodatni omilitveni ukrepi
niso potrebni.
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Ostala območja
Tabela 3.76: Omilitveni ukrepi za območja druţbene infrastrukture
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni tip

Omilitveni
ukrep

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti
in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupine:

Parametri
prečiščene vode
na izpustu iz čistilne
naprave morajo
dosegati predpisane
mejne vrednosti za
občutljive vodotoke.
V projektu je
potrebno predvideti
ravnanje v primeru
okvare ČN, saj v
primeru izpada
obratovanja izpust
neprečiščene vode v
vodotok ni dovoljen.

4

Preprečiti
onesnaţenje vode
in sedimenta.

4

vodni habitati
(pohra, neţica,
kapelj, sulec,
platnica, vidra,
HT 3260,
vodomec)

Ohraniti obstoječo
biodiverziteto.
Ohraniti primerne
habitate
za vrste.
Upoštevati Uredbo o
emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih
voda iz komunalnih
čistilnih naprav
(Uradni list RS, št.
35/96, 90/98, 31/01,
62/01), ki
opredeljuje
parametre na
izpustu –
upošteva se
vrednosti za
občutljive
vodotoke.

Kmetijska območja
Za kmetijska območja valjajo omilitveni ukrepi na ravni SPRO, dodatni omilitveni ukrepi niso
potrebni.

Posebna raba
Za območja posebne rabe valjajo omilitveni ukrepi na ravni SPRO, dodatni omilitveni ukrepi
niso potrebni.
Območja obrambe
Za območja obrambe se priporoča, da naj se oskrba objektov vrši samo v dnevnem času. Z
ukrepom se bi izognili motnjam v osrednjem območje medveda v nočnem času.
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Tabela 3.77: Časovni okviri izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev izvedbe omilitvenih ukrepov in način
spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov za SPRO
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Hipodrom je potrebno umestiti v prostor izven območja Natura,
izjemoma na njegov skrajni rob, in sicer tako, da ne bo vpliva na
celovitost in povezanost območja Natura.
Območje Natura 2000 na Barju ni primerno za izvajanje letališke
dejavnosti (ureditev športnega letališča ni sprejemljiva).
Za zasaditve naj se uporablja avtohtone vrste.

Občina Ig.

Med pripravo PRO.

Občina Ig.

V času sprejemanja
SPRO.
Med projektiranjem
in po izvedbi.
V času izdelave
PRO.
Med projektiranjem
in po izvedbi.
Med načrtovanjem
in v času
pridobivanja
gradbenega
dovoljenja.
Med izdelavo PRO
in urejanjem
območja.

Ob vodi naj se ohranja sestoje starejših listavcev (dob, vrbe).

Lastniki
objektov/parcel.
Občina Ig.

Odstranjene mejice je potrebno nadomestiti vsaj v enakem obsegu.
Nadomestni habitat mora biti funkcionalen.
Ustrezna ureditev odvajanja onesnaţene padavinske, komunalne in
tehnološke vode. Potrebno je upoštevati, da barjanski vodotoki
sodijo med občutljive vodotoke – opredeljeno z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav,
Uradni list RS, št. 31/01).
V razdalji 5 m od meje vodnega zemljišča potoka in ribnikov ni
dovoljena gradnja objekta ali postavitev ograje.

Projektant, lastnik
parcele.
Občina Ig,
Komunalno
podjetje, lastnik
parcele.

Preprečiti posege v strugo in obreţni pas vodotokov ter
spremembo hidromorfološkega stanja vodotokov. Zajezitve in
ojezeritve vodotokov niso priporočljive. V primeru zajezitve je
potrebno zagotoviti migracijo vodnim ţivalim (primerne drče, ribje
steze,..).
Privabljanje pohodnikov na pSCI Krimsko hribovje –Menišija
(osrednje območje medveda) je potrebno omejiti. Usmerjanje
obiskovalcev na poti in mesta, ki so za medveda manj moteča in
zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov ţivljenjskega
prostora. Razgledni točki na Mokrcu in Straţarju nista
sprejemljivi.
Razpršena stanovanjska gradnja na območju pSCI Krimsko
hribovje-Menišija ni sprejemljiva. Moţna je razširitev v sklopu
obstoječih naselij ali ureditev novih naselij in to izven sklenjenih
gozdnih površin.
Stanovanjski objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba
vsaj 20m (priporočamo 50m in več). Med objektom in gozdnim
robom naj bo redno košen travnik (brez grmičevja).

Prostorski
načrtovalec,
izvajalec gradbenih
del.

Med izdelavo PRO
in gradnjo objektov.

Občina Ig, turistično
društvo.

V času sprejemanja
SPRO.

Občina Ig

V času sprejemanja
SPRO.

Prostorski
načrtovalec,
investitor.

Paše ţivine, zlasti drobnice, naj se ne uvaja v osrednje območje
medveda. Odlaganje odpadkov naj bo urejeno tako, da ne
privablja medveda. Pašniki in čebelnjaki naj bodo ograjeni z
el. pastirjem.
Popolna izločitev jam in bliţnje okolice (vsaj 20 m) iz območja
neposrednega posega.
V času gradnje preprečiti posege v gozd ali kvalifikacijske tipe, ki
se nahajajo ob meji posega (fizična zaščita).
Ohranjanje starejših zlasti bukovih in jelovih dreves v gozdu
ter zagotavljati večje količine odmrle lesne mase v gozdu
Gradbena dela, ki povzročajo prekomerno obremenitev okolja s
hrupom, je potrebno izvajati izven gnezditvene sezone.

Prostorski
načrtovalec,
komunalno podjetje,
lastnik parcele.
Prostorski
načrtovalec.
Izvajalec gradbenih
del.
Zavod RS za
gozdove.
Izvajalec gradbenih
del, investitor.

Med načrtovanjem, v
času izdajanja
gradbenega
dovoljenja, po
izgradnji.
Med načrtovanjem
in urejanjem
območja.

Prostorski
načrtovalec,
lastnik parcele.

Med izdelavo PRO.
V času gradnje.
Vključitev v Gozdno
gospodarski načrt.
V času gradnje.
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Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Ohranjanje populacij netopirjev in vodnih hroščev.

Med izdelavo PRO,
projektiranjem, v
času gradnje.

Psov naj se ne sprehaja brez povodca (postavitev opozorilnih
tabel).

Prostorski
načrtovalec,
izvajalec gradbenih
del, lastnik/
investitor.
Prostorski
načrtovalec,
izvajalec gradbenih
del, investitor.
Občina Ig, lastniki
psov.

Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki (natančnejše v
poglavju 4.3.1).

Kmetovalci, MKGP,
lastniki parcel.

Pri umeščanju posegov in predvidevanju razvoja kmetovanja na
območju Natura je potrebno na območju kartirati HT. Upoštevati
je potrebno, da se v kvalifikacijske HT lahko posega samo na
površini, ki znaša max. 1% HT na območju pSCI Ljubljansko barje
in pSCI Krim Menišija. V skladu s prilogo 5 Pravilnika so na
območju Občine Ig tudi HT, ki nimajo območja zanemarljivega
pomena.

Prostorski
načrtovalec, MKGP,
lastniki parcel.

Ohraniti moţnost migracije dvoţivk tako, da je med objekti ali pod
cestiščem zagotovljen prehod.

Med načrtovanjem,
gradnjo in v času
urejanja.
V gnezditvenem
obdobju od začetka
aprila do konec
julija.
V času obdelave
zemlje, paše in
košnje.
Med izdelavo PRO,
pri načrtovanju
sprememb namenske
rabe.

Tabela 3.78: Časovni okviri izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev izvedbe omilitvenih ukrepov in način
spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov za Urbanistično zasnovo naselja Ig
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Objekte je
dovoljeno
priključiti na
kanalizacijo šele
takrat, ko je čistilna
naprava zgrajena in
obratuje.
Postavitev
opozorilnih tabel za
preprečitev plašenja
ptic ob ribniku v
Dragi.
Pri urejanju novega
stanovanjskega
naselja ob cesti na
Kurešček je
potrebno ohraniti
večje gozdne
zaplate v funkciji
naselja.
Ureditev kopališča
ni sprejemljiva.
Kopališče se izloči
iz SPRO in OPR.

Komunalna sluţba,
lastnik parcele.

V času pridobivanja
gradbenega dovoljenja.

Občina Ig – v času izdaje lokacijske
informacije.
Upravna enota – soglasje za gradnjo se
izda samo ob zadostitvi ukrepa.

Občina Ig.

Po sprejetju PRO.

Naravovarstveni nadzornik –
vsakoletna preverba na terenu.

Prostorski
načrtovalec,
Občina Ig.

Pri pripravi PRO in
gradnji stanovanjskih
objektov.

Naravovarstveni nadzornik –
vsakoletna preverba na terenu.

Občina Ig

V času sprejemanja
SPRO.

MOP-CPVO in ZRSVN v času izdaje
mnenja
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Tabela 3.79: Časovni okviri izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev izvedbe omilitvenih ukrepov in način
spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov za Krajinsko zasnovo območja Kurešček
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Ureditev razgledne točke
na vrhu Straţar ni
sprejemljiva.
Ureditev razgledne točke
na vrhu Mokrec ni
sprejemljiva.

Občina Ig.

V času sprejemanja
PRO.

Občina Ig.

V času sprejemanja
PRO.

Objekte je dovoljeno
priključiti na
kanalizacijo šele takrat,
ko je čistilna naprava
zgrajena in obratuje.

Komunalna sluţba,
lastnik parcele.

V času pridobivanja
gradbenega
dovoljenja.

3.2.5

Opredelitev načina spremljanja
izvedbe
Soglasodajalec: Zavod RS za
varstvo narave – v času izdaje
soglasja.
Soglasodajalec: Zavod RS za
varstvo narave – v času izdaje
soglasja.
Občina Ig – v času izdaje lokacijske
informacije.
Upravna enota – soglasje za gradnjo
se izda samo ob zadostitvi ukrepa.

Načini spremljanja stanja

Za spremljanje izvajanja ukrepov na ravni strategije, vključno z UZ in KZ je odgovorna Občina
Ig. Zagotoviti mora poročilo, ki ga pripravi strokovnjak za območja Natura. Iz poročila mora biti
razviden način izvajanja posameznega omilitvenega ukrepa in po potrebi podani predlogi za
izboljšavo.Poročilo je treba posredovati na MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod za varstvo
narave, OE Ljubljana. Poročilo je treba izdelati vsake tri leta.
Spremljanje izvajanja ukrepov na ravni PRO: Način in pogostost monitoringa je opredeljena v
stolpcu Opredelitev načina spremljanja izvedbe. Občino Ig se zadolţi, da zbira podatke o
izvedenih monitoring-ih in izdela kratko letno poročilo o izvajanju omilitvenih ukrepov. Vsake
tri leta je potrebo letna poročila, skupaj s poročilom za izvajanje ukrepov SPRO, posredovati na
MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana.

* Poglavje Narava je v delu, ki obravnava varovana območja povzeto in usklajeno s študijo Testni primer presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda občine Ig, gradivo za revizijo, Aquarius d.o.o, 2007.
** Ugotovitve terenskih raziskav za ugotavljanje vplivov realizacije hipodroma in kolišča na barjanskega okarčka in
navedene vrste ptic bodo naknadno vključene v Okoljsko poročilo.
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3.3

Varstvo človekovega zdravja

3.3.1

Obremenitev s hrupom

3.3.1.1

Stanje okolja

Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in ţivljenjskem okolju vzbuja nemir, moti človeka in škoduje
njegovemu zdravju ali počutju ali škodljivo vpliva na okolje. Viri hrupa so številni objekti in
naprave, njihovo obratovanje pa povzroča stalen ali občasen hrup, ki je glede na njihovo
razporeditev in intenzivnost na posameznih območjih lahko zelo različen, zelo različna pa je tudi
občutljivost prebivalstva na hrup.
Zahteve za varstvo pred hrupom določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. list RS, št. 105/2005). Uredba določa naslednja območja:
I. območja varstva pred hrupom, so t.i. mirna območja na prostem, ki obsegajo zavarovana
območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem
območju ter območij cest v širini 1000 m od sredine pomembne ceste; v I. območje varstva pred
hrupom tudi ne sodijo območja prometne infrastrukture, gozdovi na površinah za izvajanje
gozdarskih dejavnosti, območja za potrebe obrambe in varstva pred nesrečami, ki se nahajajo
znotraj »mirnih območij na prostem«;
II. območja varstva pred hrupom, ki obsegajo površine za zdravstvo, turizem in čiste
stanovanjske površine. Takih območij v občini Ig ni.
III. območja varstva pred hrupom, ki obsegajo splošne stanovanjske površine in stanovanjske
površine s kmetijskimi gospodarstvi, površine za drugo druţbeno infrastrukturo, površine za
rekreacijo in šport, parki in pokopališča, mešana območja ter vodna zemljišča;
IV. območja varstva pred hrupom, to so t.i. stavbe z varovanimi prostori na območjih
proizvodnih dejavnosti, prometne, komunikacijske, energetske, okoljske ter vodne infrastrukture,
območja izkoriščanja mineralnih surovin, območja kmetijskih zemljiščih, razen zemljišč na
mirnem območju na prostem, območja gozdov, razen zemljišč na mirnem območju na prostem,
območja za potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Podatkov o meritvah hrupa na območju občine Ig ni. Trenutno je prevladujoči vir hrupa motorni
promet, predvsem promet po regionalni cesti Ljubljana – Ig (Iţanska cesta).
Tabela 3.80: Računska obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa na osnovi prometnih podatkov za leto 1999
(Poročilo o vplivih na okolje za bencinski servis s spremljajočim programom na Igu, E-NET, 2001)
Oddaljenost od sredine cestišča
Iţanske ceste (m)
20 m
15 m

Dnevna raven hrupa
Ld (dBA)
63
65

Nočna raven hrupa
Ln (dBA)
54
57

Podatki meritev in vrednotenja hrupa na širšem območju Ljubljane, v letih 2001-2002, kaţejo, da
je samo območje Ljubljane nadpovprečno obremenjeno s hrupom. Izmerjene so bile ravni hrupa
višje od 65 dBA, kar pa je posledica številnih dejavnikov, kot so promet, storitvene dejavnosti
ipd. S hrupom so nadpovprečno obremenjena območja vzdolţ prometnic (Poročilo o stanju
okolja v Sloveniji za leto 2002).
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Po podatkih Direkcije RS za ceste je na števnem mestu Ig 2 povprečni letni dnevni promet
(PLDP) v letu 2005 znašal 6.637 motornih vozil.

3.3.1.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.3.1.2.1 Okoljski cilji plana
Okoljski cilji plana so določeni glede na okoljske cilje, ki izhajajo iz obveznosti Slovenije na
osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti in veljavnih predpisov ter se kot take odraţajo v
sprejetih programskih dokumentih. Predpisi med drugim določajo mejne vrednosti za ravni
hrupa, kar je tudi osnova za ugotavljanje čezmerne obremenitve:
 Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/04)
 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05)
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. list RS, 70/96 in 45/02)
 Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št.106/02; 50/05)
 Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/ (Ur.list SRS, št.
15/1976, 29/1986, RS, št. 32/1993, 29/1995, 45/1995, 41/2004-ZVO-1)
Okoljski cilja plana za segment hrup so:
 zmanjšanje hrupa zaradi prometa
 zmanjšanje hrupa iz ostalih virov (industrijski obrati, delovna mehanizacija)

3.3.1.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalec 1
Kazalec stanja okolja:
- obremenitev s hrupom v času gradnje in obratovanja/delovanja načrtovanih dejavnosti
Kazalec 2:
 ranljivost bivalnega okolja zaradi gradnje objektov, kmetijske pridelave in obratovanja
poslovne cone

3.3.1.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
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. list RS, št. 105/05).
Tabela 3.81: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom
Območje
VI.
II.
II.
I.

L(noč) (dBA)
65
50
45
40

L(dvn) (dBA)
75
60
55
50
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Tabela 3.82: Kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom
Območje
VI.
III.
II.
I.

L(noč) (dBA)
80
59
53
47

L(dvn) (dBA)
80
69
63
57

Tabela 3.83: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba ceste ali ţelezniške proge in obratovanje
večjega letališča
Območje
IV.
III.
II.
I.

L(dan) (dBA)
70
65
60
55

L(večer) (dBA)
65
60
55
50

L(noč) (dBA)
60
55
50
45

L(dvn) (dBA)
70
65
60
55

Tabela 3.84: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, ki ni večje letališče,
helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče
Območje
IV.
III.
II.
I.

L(dan) (dBA)
73
58
52
47

L(večer) (dBA)
68
53
47
42

L(noč) (dBA)
63
48
42
37

L(dvn) (dBA)
73
58
52
47

Tabela 3.85: Mejne vrednosti konične ravni hrupa, ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča,
objekta za pretovor blaga, naprave in obrata
Območje
IV.
III.
II.
I.

L1(večer,noč) (dBA)
90
70
65
60

L1(dvn) (dBA)
90
85
75
75

A - vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo vplivali na obstoječo raven hrupa
 načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo zmanjšanje obstoječe obremenjenosti s hrupom
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo bistveno vplivali na obstoječo raven hrupa v okolju
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo presegli mejnih vrednosti ravni hrupa predpisanih z
Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05)
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo zvišali raven hrupa v okolju, vendar raven hrupa ne bo
presegla dopustnih mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05)
 v fazi gradnje in med obratovanjem/delovanjem dejavnosti so moţni in izvedljivi omilitveni
ukrepi, ki zmanjšajo raven hrupa v okolju
D – vpliv je bistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo bistveno zvišali raven hrupa v okolju ter občasno
presegli kritične vrednosti predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. list RS, št. 105/05)
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E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo močno zvišali raven hrupa v okolju, obremenitev s
hrupom bo visoka in bo presegla kritične vrednosti, predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05)
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana (načrtovanih dejavnosti in posegov) ni moţno

3.3.1.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalec 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije, pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. Vpliv stanovanjske gradnje na obremenitev s hrupom v okolju je pričakovati v času gradnje
objektov zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije ter v času delovanja zaradi povečanega
prometa in prisotnosti ljudi ter domačih ţivali na območju. Vpliv stanovanjske in mešane rabe na
obremenitev s hrupom je ocenjen kot B – nebistven.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv gradnje
druţbene infrastrukture na obremenitev s hrupom je pričakovati tako v času gradnje objektov kot
v času obratovanja. V času gradnje bo prisoten hrup zaradi delovanja gradbene mehanizacije in
povečanega prometa. V času obratovanja je poleg povečanega prometa pričakovati tudi večjo
prisotnost ljudi. Vpliv druţbene infrastrukture na obremenitev s hrupom je ocenjen kot B –
nebistven.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Vpliv proizvodnih dejavnosti na
obremenitev s hrupom je pričakovati tako v času gradnje in v času obratovanja. V času gradnje
bo zaradi delovanja gradbene mehanizacije in odvoza odvečnega materiala ter dovoza
gradbenega materiala prisoten hrup zaradi delovnih strojev in povečanega prometa. V času
obratovanja proizvodne cone je vpliv odvisen tudi od samih dejavnosti, ki se bodo v coni
odvijale. Zaradi obratovanja proizvodnih dejavnosti se bo povečal promet na območju, večja pa
bo tudi prisotnost ljudi. Vpliv proizvodnje na obremenitev s hrupom je ocenjen kot C –
nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Kmetijske površine
Kmetijske dejavnosti zaradi strojne obdelave zemljišč in povečanega prometa delovnih strojev
vplivajo na raven hrupa v okolju. Vpliv kmetijskih površin na raven hrupa je ocenjen kot B –
nebistven.
Prometna infrastruktura
Vpliv prometne infrastrukture na obremenitev okolja s hrupom bo prisoten tako v času gradnje
kot v času obratovanja. V fazi zemeljskih in gradbenih del prihaja do ravnanja površin,
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transporta materiala - odvoz odvečnega materiala, dovoz potrebnega materiala za gradnjo ali
sanacijo prometnic, večje prisotnosti gradbene mehanizacije itd. V času obratovanja prihaja do
povečanega prometa na območju. Vpliv prometne infrastrukture na obremenjenost s hrupom je
ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Občina z novimi prostorskimi plani načrtuje izboljšanje komunalne urejenosti, saj načrtuje
oskrbo vseh naselij s pito vodo, kanalizacijski sistem oz. ureditev individualnih greznic na
območjih, kjer izgradnja kanalizacije ni racionalna, ter izgradnjo manjših čistilnih naprav. Vpliv
komunalne infrastrukture in čistilne naprave na obremenjenost okolja s hrupom je omejen na čas
gradnje in na oţje vplivno območje posega. Vpliv je B-nebistven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Vplivi posega bodo prisotni v času priprave terena in v času obratovanja
obratovanja. Posegi, ki v okviru pridobivanja mineralnih surovin vplivajo na obremenitev okolja
s hrupom so razstreljevanje, transport materiala. Vpliv pridobivanja mineralnih surovin na
obremenitev s hrupom je ocenjen kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov – C.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Kazalec 2:
Tabela 3.86: Ranljivost bivalnega
okolja zaradi gradnje objektov,
kmetijske pridelave in obratovanja
poslovne cone
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
77,54
74,94
1
6,58
10,97
2
9,93
9,46
3
4,47
3,75
4
5
1,48
0,88
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
45,49

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati kakršnekoli
gradbene posege, obsegajo 45,49% celotne površine občine Ig. Največji
deleţ se pojavlja znotraj območij, ki so bila v ŠRP Ig ovrednotena z
ocenami 1 (vpliva ni ali je zanemarljiv) in 2 (vpliv je majhen). Manjši
deleţ posegov (0,88% površine znotraj namenske rabe) je predviden
tudi na območjih, ki so bila v študiji ranljivosti ovrednotena z najvišjo
oceno – 5, kjer naj bi bili gradbeni posegi nesprejemljivi (v neposredni
bliţini naselij Brest, Ig, Strahomer, Visoko in Zapotok). V primeru da
prostorska premestitev teh posegov ni mogoča, se je treba posluţiti
tehnološke optimizacije, to je posege načrtovati na način, da bodo v čim
manjši meri vplivali na nehrupno bivalno okolje. V primeru, da
tehnološka optimizacija ni mogoča je treba razmišljati tudi o varianti
prostorske omejitve dejavnosti. Vpliv je ocenjen kot B – nebistven.

Slika 3.36: Ranljivost bivalnega okolja zaradi gradnje objektov, kmetijske pridelave in obratovanja poslovne cone,
na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih so predvidene te dejavnosti M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na obremenitev okolja s hrupom je ocenjen z oceno C-nebistven vpliv ob izvedbi
omilitvenih ukrepov.

3.3.1.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi veljajo za proizvodnjo, prometno infrastrukturo in mineralne surovine.
Hrup med gradnjo objektov je mogoče zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih
posegov in uporabo manj hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil. Dela naj potekajo v
dnevnem času med delovnim tednom, ko so mejne vrednosti hrupa za 10 dBA višje kot v
nočnem času, oziroma med 8. in 19. uro, ko je hrup manj moteč.
Obratovanje najhrupnejših strojev naj bo pri tistem čim niţjem številu vrtljajev, ki še
zagotavljajo kvaliteto in načrtovan potek dela. Na najbolj izpostavljenih mestih v bliţini
stanovanjskih objektov bo treba postaviti začasne protihrupne ograje. Protihrupne ograje morajo
zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve
protihrupnih ograj bo določil strokovnjak na osnovi izmerjenih prekoračitev hrupa po pričetku
izvajanja del.
K izvedbi omilitvenih ukrepov je zavezan izvajalec del v celotnem času gradnje. Omilitveni
ukrepi so izvedljivi.

3.3.1.5

Načini spremljanja stanja

Posebni ukrepi za spremljanje stanja okolja v času gradnje objektov za področje varstva pred
hrupom niso predvideni.
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3.3.2 Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem
3.3.2.1 Stanje okolja
Elektromagnetna sevanja (EMS) so prisotna povsod v človekovem naravnem in bivalnem okolju.
Človek je izpostavljen EMS iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu med 0 do 300
GHz. Glavni viri EMS, ki jim je človek izpostavljen so: naprave za proizvodnjo, prenos in
uporabo električne energije (nizkofrekvenčni viri EMS), gospodinjska, industrijska in
medicinska oprema, telekomunikacijske naprave, kot so mobilna telefonija, radijski in
televizijski oddajniki ter radarji (srednje- in visokofrekvenčni viri EMS).
V Sloveniji velja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur.
list RS 70/96) skupaj s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS 70/96). V Uredbi so
kot viri sevanja opredeljeni elektroenergetski nadzemni in podzemni vodi, katerih nazivna
napetost je nad 1 kV. Daljnovodi so nizkofrekvenčni viri EMS, ki obremenjuje okolje z
nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem frekvence 50 Hz.
Preko območja občine Ig poteka v smeri JZ – SV 400 kV daljnovod Divača – Beričevo ter več
nizkonapetostnih 20 kV daljnovodov. Nove daljnovodne povezave v SPRO Ig niso načrtovane.
Naravni in ţivljenjski prostor Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem
okolju (Ur. list RS 70/96) loči na I. območja in II. območja – pri tem so I. območja povečanega
varstva pred sevanjem, II. območja pa so vsa ostala območja.
Kot I. območje, ki zahteva povečano stopnjo varstva pred sevanjem (I. stopnja varstva pred
sevanjem), je opredeljeno:
- območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč, turističnih objektov, namenjenih bivanju in
rekreaciji,
- čisto stanovanjsko območje,
- območje objektov vzgojno varstvenega in izobraţevalnega programa ter programa osnovnega
zdravstvenega varstva,
- območje igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za
zadrţevanje večjega števila ljudi,
- trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju ter obrtnim in
podobnim proizvodnim dejavnostim,
- javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
- tista območja, namenjena kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjena bivanju.
Za II. območje velja II. stopnja varstva pred sevanjem. Kot II. območje se štejejo vsa ostala
območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje, kot na primer:
- območje brez stanovanj, namenjeno bodisi industrijski ali obrtni ali drugi proizvodni
dejavnosti, bodisi transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti,
- kmetijske in gozdne površine,
- površine, namenjene javnemu cestnemu in ţelezniškemu prometu (tudi če potekajo skozi I.
območje).
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Slika 3.37: Daljnovodi na območju občine Ig
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Energetika, Digitaliziran plan občine Ig
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3.3.2.2 Izhodišča za okoljsko presojo

3.3.2.2.1 Okoljski cilji plana
Cilj okoljske politike na področju varstva pred elektromagnetnim sevanjem je takšna prostorska
umestitev in tehnična izvedba novih virov sevanja, da v okolju ne pride do preseganja mejnih
vrednosti EMS in da je hkrati omogočena najniţja tehnično dosegljiva obremenitev okolja zaradi
sevanja ter, da so omejitve v prostoru zaradi EMS manjše.

3.3.2.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalec 1
Kazalec stanja okolja:
- obremenitev z elektromagnetnim sevanjem v času obratovanja/delovanja načrtovanih
dejavnosti

3.3.2.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo vplivali na obremenitve okolja z elektromagnetnim
sevanjem
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo prispevali k zmanjšanju elektromagnetnega sevanja v
okolju
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne bodo bistveno vplivali na obremenitve okolja z
elektromagnetnim sevanjem in ne bodo presegli mejnih vrednosti za ravni sevanja
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo vplivali na obremenjenost okolja z elektromagnetnim
sevanjem, vendar ne bodo presegli mejnih vrednosti za ravni sevanja
 v fazi gradnje in med obratovanjem/delovanjem dejavnosti so moţni in izvedljivi omilitveni
ukrepi, ki prispevajo k zmanjšanju elektromagnetnega sevanja v okolju
D – vpliv je bistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo bistveno vplivali na obremenjenost okolja z
elektromagnetnim sevanjem; občasno bodo preseţene kritične vrednosti predpisane z Uredbo
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur. list RS, št. 70/96)
E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo močno zvišali raven elektromagnetnega sevanja v
okolju, obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem bo presegla kritične vrednosti,
predpisane z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (Ur. list
RS, št. 70/96)
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana (načrtovanih dejavnosti in posegov) ni moţno
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3.3.2.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

V SPRO Ig se ne načrtuje dejavnosti, ki bi bistveno vplivale na obremenitev okolja z
elektromagnetnim sevanjem. Vpliv plana na obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem je
ocenjen kot A – vpliva ni.

3.3.2.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi niso potrebni.

3.3.2.5

Načini spremljanja stanja

Posebni ukrepi za spremljanje stanja okolja niso predvideni.

215

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

3.4

Varstvo kulturne dediščine

3.4.1

Kulturna dediščina

3.4.1.1

Stanje okolja

V okviru plana so pridobljene smernice Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Območna
enota Ljubljana), 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.
a) Arheološka dediščina
Stanje
Na celotnem območju Ljubljanskega barja so visoko kvalitetne enote arheološke dediščine, ki so
predlagane za razglasitev za kulturni spomenik v sklopu krajinskega parka Ljubljansko barje. To
so vse enote znotraj enote Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje EŠD 9368. Enote
arheološke dediščine na Ljubljanskem barju so ogroţene predvsem zato, ker so teţko
razpoznavne. Zato jih ogroţa ţe običajna kmetijska dejavnost (npr. globoko oranje) in širjenje
poselitve (predvsem v okolici Iške Loke in Matene). Arheološka dediščina v pogozdenem
območju je ogroţena z gradnjo gozdnih vlak (iz kulturovarstvenih smernic).
Tabela 3.87: Kulturni spomeniki drţavnega pomena:
EŠD

Ime enote
9250 Golo - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Marjete (KS/97)
predlagani za KS-D:
9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje
11380 Babna Gorica - Arheološko območje Ajdovček
11382 Babna Gorica - Rimska cesta
11468 Brest - Arheološko najdišče Mali deli in Stari tali
11399 Brest - Arheološko območje Otok
190 Ig - Naselbine pri Igu
11410 Iška Loka - Naselbina Trdine
11412 Kremenica - Arheološko najdišče Kremeniški hrib
11469 Ljubljana - Arheološko najdišče Iţice
11416 Matena - Arheološko območje Stari deli
11415 Matena - Naselbina Lanišče
11473 Matena - Naselbina Matena
11520 Tomišelj - Arheološko najdišče Iška

Tabela 3.88: Kulturni spomeniki lokalnega pomena:
EŠD
Ime enote
11160 Staje - Rimski nagrobnik Dedec v Stajah (KS/00)
predlagani za KS-L:
11406 Ig - Arheološko območje rimskega vicusa
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Tabela 3.89: Kulturna dediščina:
EŠD
11149
17222
11151
11152
11153
11154
14912
11419
21289
11159
11161
21055
11163
21056

Ime enote
Dobravica - Arheološko območje
Golo - Arheološko najdišče Golec
Ig - Arheološko najdišče Pungrt
Iška - Arheološko najdišče
Iška - Arheološko območje Britof in Poljane
Iška - Arheološko območje Grad
Klade - Grobišče
Podkraj pri Tomišlju - Arheološko najdišče pri cerkvi sv.
Janeza
Rogatec nad Ţelimljami - Arheološko območje
Sarsko - Arheološko območje
Strahomer - Arheološko območje Trnovo
Škrilje pri Igu - Gradišče Straţar
Tomišelj - Prazgodovinsko gradišče Srobotnik
Visoko - Arheološko območje Kurešček

Varstveni režimi
Na strateški ravni se v vseh enotah zlasti varuje (Smernice varstva KD za SPRO Ig):
- arheološka najdišča pred različnimi destruktivnimi posegi in rabami (izkopi, nasipi, rigolanje,
poglabljanje rečnega ali jezerskega dna, gradnje različnih objektov, infrastrukturnih naprav
in gozdnih vlak itd.);
- prostorski in vsebinski kontekst najdišča.
Na izvedbeni ravni se za vse enote upoštevajo naslednje usmeritve za varovanje arheološke
dediščine (Smernice varstva KD za PRO Ig):
- pomembnejša najdišča se varuje v obliki arheoloških rezervatov;
- načeloma se je potrebno izogibati poseganju v zemeljske plasti z arheološkimi ostanki
(izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnje različnih objektov,
infrastrukturnih naprav, itd.);
- na robnih območjih, kjer se srečujeta interes varovanja in interes poselitve je obvezen
arheološki pregled terena, ki ga na stroške investitorja opravi za to pooblaščena oseba ali
organizacija. Glede na rezultate pregleda pristojna območna enota ZVKDS teren sprosti ali
pa pripravi podrobnejše kulturno varstvene pogoje oziroma odredi, da se najdbe varujejo na
mestu samem;
- nova poselitev naj se izogiba znanim arheološkim najdiščem. V robne dele najdišč in v
najdišča znotraj urbanih območij se lahko posega le, če ni moţno najti druge rešitve in le na
osnovi rezultatov predhodno izvedenih arheoloških raziskav;
- pri gradnji večjih razseţnostih (območja lokacijskih načrtov oz. območja, ki predstavljajo
širitev poselitve) je potrebno zagotoviti arheološki pregled na celotnem območju
predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine;
- na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine je potrebno ohranjati poglede
iz okolice;
- komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij arheološke dediščine;
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov je obvezna pridobitev kulturno varstvenih pogojev
in kulturno varstvenega soglasja na ZVKDS OE Ljubljana.
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Za del območja občine, ki se nahaja znotraj območja enote kulturne dediščine, ki je vpisana v
Registru nepremične kulturne dediščine kot Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje
EŠD 9368, je potrebno pri gradbenih posegih v prostor upoštevati tudi splošne kulturno
varstvene pogoje za arheološko dediščino.
V sklopu smernic varstva KD za urbanistično zasnovo za naselje Ig so bile opredeljene 3
varstvene stopnje enot arheološke dediščine. Za njih veljajo naslednje usmeritve:
- gradnja novih objektov naj se povsem izogne območjem prve varstvene stopnje. 1. varstveni
reţim zahteva, da se enota arheološke dediščine ohrani v kar najbolj izročenem stanju. Na
območju varovanem s 1. varstveno stopnjo mora raba prostora ostati ista, to pomeni, da nova
urbanizacija in pozidava nista dovoljeni. Na 1. varstvenem območju arheološke dediščine so
vprašljivi tudi radikalni melioracijski posegi na kmetijskih zemljiščih. Posegi, ki bi lahko
osiromašili ali celo uničili vrednosti arheološke dediščine, niso dovoljeni. Drugi posegi so
dovoljeni ob predhodni »širši strokovni verifikaciji«. 1. varstveni reţim arheološke dediščine
pomeni rezervatno varstvo, kjer se ne dopušča spreminjanja lastnosti kulturne dediščine, zato
posegi niso dovoljeni.
- druga varstvena stopnja dovoljuje spremembe, vendar tako, da se lastnosti dediščine
ohranijo. Pred vsakim posegom je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave
(izkopavanja), na podlagi katerih se teren sprosti ali izvede zavarovalno arheološko
izkopavanje. V primeru, da z izkopavanjem ugotovljene vrednosti dediščine presegajo
pričakovane, se z dediščino ravna po določilih prve varstvene stopnje in načrtovane
spremembe niso moţne. Sprememba rabe prostora je dovoljena, če je zadoščeno varstvenim
pogojem.
- tretja varstvena stopnja dopušča posege na dediščini, vendar je potrebno stanje pred
uničenjem dokumentirati oz. izvajati strokovni arheološki nadzor nad posegi v zemeljske
plasti. Kje je to potrebno, se strojni izkop nadomesti z ročnim. Če se ob nadzoru izkaţe, da
lastnosti odkrite dediščine presegajo pričakovane, se z dediščino ravna po določilih druge
varstvene stopnje in se izvedejo arheološka zavarovalna izkopavanja.
V primeru izjemnih arheoloških najdb na območjih 2. in 3. varstvenega reţima se lahko
naknadno določi, da poseg v prostor ni mogoč, zato se priporoča, da ZVKDS OE LJ ţe v
postopku izdelave izvedbenega načrta izvede predhodne preglede.
b) Profana stavbna dediščina
Tabela 3.90: Kulturni spomeniki lokalnega pomena:
EŠD

Ime enote

5722 Iški Vintgar - Bolnišnica Krvavice (KS/85)
predlagani za KS-L:
11465 Brest - Grad Brest
11788 Ig - Grad
20448 Iška - Jez in mlinščica potoka Iška
20447 Iška - Ţaga domačije Iška 14

Usmeritve
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični
lokaciji, vzdrţevanje avtentičnega naravnega okolja
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
redno vzdrţevanje
redno vzdrţevanje
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Tabela 3.91: Kulturna dediščina:
EŠD
11400
11401
11461
21059
11363
11460
11408
11459
11409
11458
11455

Ime enote
Brest - Hiša Brest 21
Brest - Hiša Brest 7
Brest - Hiša Brest 8
Golo - Šola
Ig - Domačija Ig 151
Ig - Domačija Ig 98
Ig - Hiša Ig 103, 106
Ig - Hiša Ig 83
Ig - Hiša Ig 90
Iška - Domačija Iška 15
Iška Loka - Domačija Iška Loka 26

17943 Iška vas - Domačija Iška vas 26
12495 Ljubljana - Iţanska cesta
Matena - Ambient kozolcev in vaškega
11451 kolovoza
11453 Matena - Hiša Matena 26
11452 Matena - Hiša Matena 28
11365 Matena - Kašča pri hiši Matena 32
11425 Staje - Domačija Staje 19
11447 Staje - Domačija Staje 3
13065 Strahomer - Vaški vodnjak ob cesti
13066 Strahomer - Vodnjak pri hiši Strahomer 20
11446 Tomišelj - Domačija Tomišelj 12
11445 Tomišelj - Hiša Tomišelj 36
Vrbljene - Domačija Vrbljene b.š. pred hišo
11438 Vrbljene 23
11437 Vrbljene - Hiša Vrbljene 14
11436 Vrbljene - Hiša Vrbljene 17

Usmeritve
potrebna sanacija, naselitev
potrebna sanacija, naselitev
redno vzdrţevanje
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
redno vzdrţevanje
potrebna sanacija, naselitev
redno vzdrţevanje, opazovanje
redno vzdrţevanje, sanacija, opazovanje
redno vzdrţevanje
potrebna sanacija
potrebna sanacija, opazovanje
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
redno vzdrţevanje
vzdrţevanje
potrebna sanacija, naselitev
potrebna sanacija
redno vzdrţevanje
potrebna sanacija
potrebna sanacija
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
potrebna sanacija, naselitev
potrebna sanacija
vzdrţevanje
potrebna sanacija
potrebna sanacija

Stanje
Stavbno-profana dediščina je izmed vseh zvrsti kulturne dediščine najbolj ogroţena. Objekti niso
oziroma so neustrezno vzdrţevani ali obnovljeni. Razlogi so različni, večinoma pa izhajajo iz
neozaveščenosti ljudi ter pomanjkanja denarja za obnovo in vzdrţevanje objektov (Smernice
varstva KD za SPRO Ig).
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c) Sakralna stavbna dediščina
Tabela 3.92: Kulturni spomeniki lokalnega pomena:
EŠD

Ime enote

1812 Golo - Cerkev sv. Marjete

2568 Strahomer - Cerkev sv. Jakoba
Visoko pod Kureščkom - Cerkev sv.
823 Nikolaja
predlagani za KS-L:
2567 Brest - Cerkev sv. Andreja
1849 Dobravica - Cerkev sv. Gregorja
1848 Ig - Cerkev sv. Martina
1850 Iška - Cerkev sv. Jedrti
1851 Iška vas - Cerkev sv. Mihaela
1852 Kremenica - Cerkev sv. Urha
Matena - Cerkev sv. Mohorja in
1853 Fortunata
Podkraj pri Tomišlju - Cerkev sv.
2569 Janeza Krstnika
1855 Sarsko - Cerkev sv. Ruperta
Tomišelj - Cerkev Device Marije
2566 roţnega venca

Usmeritve
cerkev ima obnovljeno ostrešje s kritino in celotno cerkveno
zunanjost vključno z izdelavo drenaţe, v prihodnje je potrebno
obnoviti še notranjost ter kvalitetno cerkveno opremo
cerkev je statično sanirana, izdelana je bila drenaţa ter
obnovljeno ostrešje s kritino in notranjost s fresko sv. Treh
kraljev, obnoviti je potrebno še cerkveno fasado.
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
cerkev je bila pred leti (z izdelavo drenaţe in statično sanacijo)
rešena pred nadaljnjim propadanjem, redno vzdrţevanje
potrebna je gradbena in restavratorska obnova po predhodno
opravljenih raziskavah in konservatorskih smernicah
cerkev ima obnovljeno streho in fasado, izdelana je bila drenaţa,
potrebno je nadaljevati z rednim vzdrţevanjem
potrebna je statična sanacija, po zadnjem potresu je bil objekt
poškodovan
cerkev je bila leta 1999 statično sanirana, nadaljevanje
predvidenih konservatorsko restavratorskih posegov ni bilo
realizirano
potrebno je pripraviti konservatorsko restavratorski program
celovite prenove
potrebno je nadaljevati z obnovo zunanjosti in notranjosti, ki bo
temeljila na predhodnih konservatorsko restavratorskih
raziskavah.
na podlagi predhodnih raziskav je potrebno pripraviti
konservatorsko restavratorski program celovite obnove s
prioritetnim reševanjem ostrešja, kritine in vlage
obnovljena je zunanjost, potrebno je nadaljevati z obnovo
notranjosti
obnovljena je strešna konstrukcija in kritina ter izdelana drenaţa,
potrebno je nadaljevati z obnovo notranjosti in prioritetno z
reševanjem zunanjščine, ki je zaradi dolgoletnega zamakanja in
nedokončanih sanacijskih del v precej slabem stanju

Tabela 3.93: Kulturna dediščina:
EŠD
Ime enote
11536 Brest - Kapelica
11781 Dobravica - Kapelica
2831
11787
11789
11790

Gornji Ig - Cerkev sv. Lenarta
Gornji Ig - Kapelica
Ig - Iška kapelica
Ig - Kapelica

2761
11791
11792
11793
11794

Ig - Razvaline cerkve sv. Jurija
Iška - Kapelica
Iška Loka - Kapelica
Iška Loka - Loška kapelica
Iška Loka - Lurška kapelica

2763 Iška vas - Cerkev sv. Kriţa

Usmeritve
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
redno vzdrţevanje (cerkev je bila v letih 1997-1998
rekonstruirana na osnovi gotske podruţniške cerkve)
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
ruševine cerkve je potrebno očistiti, sanirati in preprečiti
nadaljnje propadanje
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
redno vzdrţevanje (cerkev je bila v letih 1996-1998 v celoti
obnovljena)
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EŠD
11795
11799
11579
11805
11809
20506
11810
11811
11743

Ime enote
Iška vas - Kapelica
Kremenica - Kapelica
Matena - Kamnito znamenje
Matena - Kapelica
Sarsko - Kapelica
Selnik - Kapelica Metere Boţje
Staje - Kapelica
Staje - Kapelica Matere boţje
Tomišelj - Kapelica
Tomišelj - Kapelica z Marijinim
11744 kipom
Visoko pod Kureščkom - Kapelica
20507 sv. Krištofa
11815 Vrbljene - Kapelica

Usmeritve
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

Stanje
Stavbno-sakralna dediščina je izmed vseh zvrsti kulturne dediščine najmanj ogroţena. Večina
cerkva je primerno vzdrţevanih. Vendar hkrati sakralna arhitektura izgubljajo dominantno vlogo
v prostoru, predvsem zaradi neustrezne gradnje in širjenja poselitve. V občini so številna
znamenja in kapelice, ki so ohranile avtentične lokacije.
Varstveni režimi
Ob načrtovanju posegov na stavbni dediščini (sakralni in profani) je potrebno upoštevati
naslednje splošne usmeritve:
- ohranjati je potrebno tlorisno in višinsko zasnovo, konstrukcijsko zasnovo in gradiva;
- ohranjati je potrebno zunanjščino v originalnih materialih. Steklo-betonski in stiroporni
nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine;
- ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno navezavo, oţjo okolico (pripadajoči
odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih
objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb;
- v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno integriteto varovane
stavbne dediščine v širšem prostoru in bi pomenili moteče prvine;
- v stavbno dediščino se lahko posega z vzdrţevalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v
smislu boljše prezentacije objekta ob pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in kulturno
varstvenega soglasja;
Podane usmeritve smiselno veljajo tudi za tehniško dediščino.
d) Memorialna dediščina
Tabela 3.94: Kulturni spomeniki lokalnega pomena:
EŠD
5718
5723
5724
5721

Ime enote
Črna vas - Spomenik ţrtvam NOV v
Kozlarjevi gošči
Gornji Ig - Grobišče padlih borcev XIV.
in XVIII. divizije
Gornji Ig - Spomenik ţrtvam NOB v
Lapušni dolini
Ig - Spomenik padlim v NOB

Usmeritve
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji,
obnova napisnih kovinskih delov
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji
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Tabela 3.95: Kulturna dediščina:
EŠD
Ime enote
11552 Gornji Ig - Spominska plošča talcem
11847 Ig - Pokopališče
11553 Ig - Skupni grob talcev
Ig - Spomenik padlim v prvi svetovni
11554 vojni
Ig - Spominska plošča napadu na
11555 domobransko postojanko
Ig - Spominska plošča talcem na
11557 pokopališču
11556 Ig - Spominska plošča talcema
Ig - Spominsko znamenje zamolčanim
11558 ţrtvam
11559 Iška - Spominska plošča Antonu Ţupcu
Iška vas - Spominska plošča ţrtvam
11560 NOB
11742 Tomišelj - Grobišče padlim v NOB
11855 Tomišelj - Pokopališče
Tomišelj - Spomenik padlim
11745 partizanom
Tomišelj - Spomenik zamolčanim
11746 ţrtvam

Usmeritve
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji
upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne
dediščine
redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji
redno vzdrţevanje na avtentični lokaciji

Varstveni režimi
Ob načrtovanju posegov na memorialni dediščini je potrebno upoštevati naslednje splošne
usmeritve:
- ohranjati avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično pojavnost enote dediščine;
- ohranjati vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute na enoto dediščine);
- na območja enot memorialne dediščine ni dovoljeno postavljanje drugih enostavnih objektov
in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ....);
- komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine;
- v memorialno dediščino se lahko posega z vzdrţevalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli
v smislu boljše prezentacije, ob pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in kulturno
varstvenega soglasja;
e) Naselbinska dediščina
Tabela 3.96: Kulturna dediščina:
EŠD
11462
11454
18459
11450
11435

Ime enote
Brest - Vaško jedro
Iška Loka - Vaško jedro
Kremenica - Vas
Matena - Vaško jedro
Vrbljene - Vaško jedro
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Varstveni režimi
Upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in smernice k načrtovanju
in graditvi objektov. Varovati je potrebno:
- zgodovinski značaj naselja;
- naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreţa, razporeditev odprtih prostorov);
- odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom;
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki);
- prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.);
- naravne in druge meje rasti ter robove naselja;
- podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina);
- odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.);
- v naselbinski dediščini ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov, razen v primeru, da
so večstanovanjski objekti značilni za naselbinsko dediščino;
- v naselbinski dediščini je dovoljeno postavljanje tistih enostavnih objektov, ki jih je mogoče
neopazno vključiti v naselbinsko strukturo in so sestavni del domačij oz. domov v
naselbinski dediščini;
- gradbena linija objektov mora biti v vseh etaţah enaka;
- nadomestne gradnje morajo povzeti lokacijo porušenega objekta;

f) Kulturna krajina
Tabela 3.97: Kulturna dediščina:
EŠD
Ime enote
11819 Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje

Varstveni režimi
Upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje dediščinske kulturne krajine. Varuje se:
- krajinsko zgradbo (naravne in kulturne prvine);
- ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini;
- tipologijo krajinskih prvin;
- povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino;

g) Zgodovinska krajina
Tabela 3.98: Kulturni spomenik lokalnega pomena:
EŠD

Ime enote
5573 Golo - Spominsko območje na Mokrcu

Usmeritve: redno vzdrţevanje spomenika z okolico na avtentični lokaciji, vzdrţevanje
avtentičnega naravnega okolja
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h) Ostala KD
Tabela 3.99: Kulturna dediščina:
EŠD
Ime enote
12486 Ig - Torna preša

Usmeritve: upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
i) Vplivna območja kulturne dediščine
Podatki o vplivnih območjih so bili pridobljeni od Ministrstva RS za kulturo dne 30. 11. 2005. V
Registru nepremične kulturne dediščine je zavedeno le 1 vplivno območje, v strokovnih
zasnovah za občinske prostorske akte pa so bila navedena še 3 območja (glej tabeli). Območje
vpliva na dediščino se lahko v primeru načrtovanja bistvenih sprememb ali intenziviranja rabe
obravnava tudi izven zarisanih območij.
Tabela 3.100: Vplivna območja enot iz registra nepremične kulturne dediščine:
EŠD
Opis enote
20447 vplivno območje Ţage, domačije Iška 14, Iška
20448 vplivno območje Jez in mlinščica potoka Iška, Iška

Tabela 3.101: Vplivna območja enot iz strokovnih podlag za občinske prostorske akte:
EŠD

Opis enote
823 vplivno območje cerkve sv. Nikolaja, Visoko nad Kureščkom
1851 vplivno območje cerkve sv. Mihaela, Iška vas
vplivno območje cerkve Device Marije roţnega venca,
2566 Tomišelj

Varstveni režimi
Nove rabe v vplivnem območju načeloma niso dopustne, kar posebej velja za pomembnejšo
kulturno dediščino. Izjemoma, če nikakor ni mogoče drugače in če se po proučitvi izkaţe za
moţno, se dopusti poseg pod določenimi pogoji v robnem delu vplivnega območja. Treba je:
- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati elemente, kot so kozolci v njihovem razmerju do prostora in naselij,
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati travniške sadovnjake na robu naselij,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa v naselju, ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ohranjati ţivice,
- poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače
ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in
strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter
omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
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-

usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja
površinskih vodotokov,
preprečiti spremembe vodnega reţima na preteţno naravno ohranjenih vodotokih,
upoštevati izjemne, tipične in kompleksne naravno kot tudi kulturno pomembne pojavne
oblike površinskih in podtalnih vod, vodnatost in čistost voda in vodni rob,
na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohranjati naravne prvine,
ohranjati obstoječo parcelacijo z odvodnimi kanali,
pred pridobitvijo kulturno varstvenih pogojev, terena ni dopustno nasipavati.

j) Območje nacionalne prepoznavnosti – Ljubljansko barje
Stanje
Oţje območje sovpada s pokrajinsko enoto Ljubljansko barje. Je tradicionalno območje
kmetijske rabe s spremljajočimi dejavnostmi domače obrti. Zgodnjo poselitev razkrivajo številna
arheološka najdišča. Najnovejša dognanja so privedla do tega, da je celotno območje
Ljubljanskega barja opredeljeno za arheološko območje velikega in izjemnega pomena. Območja
kulturne dediščine na juţnem kraškem robu Ljubljanskega barja zgodovinsko, razvojno in
prostorsko dopolnjujejo polmesec oţjega območja, zato so zaobjeta v širšem območju in
pridruţena barjanski celoti.
Načeloma se v tem območju predvidi take prostorske ureditve, ki podpirajo ohranjanje lastnosti,
zaradi katerih je opredeljeno kot nacionalno pomembno območje krajinske prepoznavnosti.
Varovanje je torej povezano predvsem z usmerjanjem razvoja v manj konfliktna oz. ustreznejša
območja ter z omejevanjem določenih oblik razvoja.
= območje kompleksnega varstva (OKVD)
Predvidena je ustanovitev krajinskega parka Ljubljansko barje in izdelava krajinske zasnove.
Varstveni režimi
Na tem območju se upošteva varstvene reţime za vse zvrsti kulturne dediščine, ki so prisotne v
tem območju – arheološko, stavbno, naselbinsko, memorialno in krajinsko ter smiselno tudi
varstveni reţim za vplivna območja kulturne dediščine.
Še zlasti pa se varuje:
- enotnost in povezanost prostora, kakor tudi drugih kulturnih, zgodovinskih, socialnih vrednih
vsebin;
- značilnosti in posebnosti morfološke zgradbe;
- način povezave kulturne krajine s stavbno in naselbinsko dediščino;
- tradicionalni vzorci poselitve, temeljne značilnosti parcelne strukture in prostorska razmerja;
- zgodovinske smeri v prostoru.
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Slika 3.38: Enote kulturne dediščine iz Registra kulturne dediščine
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Enote kulturne dediščine, Register nepremične kulturne dediščine, MK
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Slika 3.39: Arheološka dediščina z opredeljenimi varstvenimi reţimi na območju občine Ig
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Arheološka dediščina, Register nepremične kulturne dediščine, MK
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Slika 3.40: Vplivna območja enot iz Registra nepremične kulturne dediščine, vplivna območja iz strokovnih podlag
za občinske prostorske akte ter območja kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Vplivna območja kulturne dediščine, Register nepremične kulturne
dediščine, MK
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Slika 3.41: Kulturna dediščina – predlog
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Enote kulturne dediščine - predlog, Register nepremične kulturne
dediščine, MK
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3.4.1.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.4.1.2.1 Okoljski cilji plana
Okoljski cilj plana je trajna ohranitev tistih vrednot, zaradi katerih so bile priznane za dediščino.
To pomeni:
a. preprečitev ogroţenosti 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 podeţelja),
b. revitalizacija kulturne dediščine z njenim vključevanjem v turistično ponudbo ali zgolj
zagotoviti javno dostopnost do dediščine ter s tem omogočiti njeno proučevanje in
raziskovanje; kot dober primer je v smernicah izpostavljena vključitev kulturne dediščine v
turistično ponudbo v dolini reke Iške;
c. ustrezno vzdrţevanje in obnavljanje dediščine, vključno z ustrezno prenovo vaških središč in
varstvom kulturne krajine. Zadnje se še posebej tiče Območja nacionalne prepoznavnosti
Ljubljansko barje, na katerega se veţe podrobnejši cilj: ohraniti in zagotoviti prostorsko
integriteto, pričevalnost, dominantnost in moţnost delovanja dediščine.
Varuje se tudi ustrezno veliko vplivno območje dediščine z namenom preprečiti negativne vplive
nanjo (tresenje, hrup, vidno zakrivanje ipd.).
Preprečevanje ogroţenosti kulturne dediščine (ZVKD). Preprečevanje posegov, s katerimi bi se
utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine (ZVKD)
Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno
prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost (SPRS).
Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo
in oţivljanje mest in drugih naselij (SPRS).
Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in
gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba (SPRS, ZVKD).
Varovati svoje kulturno bogastvo s prenovo vaških središč, varstvom kulturne krajine in ga
vključevati v turistični razvoj (Program priprave SPRO Ig).
Razvijati vzdrţno in sonaravno kmetijstvo, ki bo upoštevalo kulturno krajino (Program priprave
SPRO Ig).
Cilji temeljijo predvsem na naslednjih dokumentih:
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur. list RS, št. 7/199, 110/2002, 126/2003);
 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; Akt o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ţenevskih konvencij in dodatnih protokolov o
zaščiti ţrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oboroţitve, za katere so
depozitarji tri glavne jedrske sile, Ur. list RS, št. 14/1992);
 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
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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. list RS, št. 54/92).
Podrobnejši cilji, povzeti iz kulturovarstvenih smernic:
Cilji, ki izhajajo iz analize stanja in trendov v Občini Ig:
 izoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja negativnih trendov upadanja števila enot
dediščine,
 izoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja trendov nekakovostne urbanizacije
podeţelja in s tem degradacije naselbinske dediščine, kulturne krajine in vplivnih območij
kulturne dediščine,
 povezovati razvojne dejavnosti z aktivno revitalizacijo objektov dediščine.
Cilji, ki izhajajo iz prostorskih značilnosti Občini Ig:
 ohranjati in vzdrţno razvijati krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in
simbolnega pomena, ki je pomembno na nacionalni ravni – Ljubljansko barje - varovati:
 enotnost in povezanost prostora, kakor tudi drugih kulturnih, zgodovinskih, socialnih vsebin,
ki jih druţba prepozna kot posebne vrednote,
 značilnosti in posebnosti morfološke zgradbe,
 način povezave kulturne krajine s stavbno in naselbinsko dediščino,
 tradicionalni vzorci poselitve, temeljne značilnosti parcelne strukture in prostorska razmerja
(strnjena naselja in stiki naselbin z obdelovalnimi površinami, prostorski poudarki in drobna
členjenost kmetijskih površin).

3.4.1.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1
-

območja in objekti kulturne dediščine, upoštevajoč status, zvrst, reţim, inegriteto,
zgodovinski kontekst, umeščenost v prostor ter ogroţenost objektov in območij

Kazalci 2:
- ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje večjih objektov
- ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje manjših objektov
Koncept modela ranljivosti kulturne dediščine zaradi gradnje objektov:
-

stopnja ranljivosti sovpada z reţimom (s strogostjo reţima) varstva posameznih tipov KD;

-

objekti kulturne dediščine, ki so drţavnega pomena, so bolj ranljivi kot objekti kulturne dediščine lokalnega
pomena;

-

vpliv na objekte kulturne dediščino z oddaljenostjo pada.
Predpostavljamo, da bi gradnja večjih objektov povzročila večji in prostorsko obseţnejši vpliv na kulturno
dediščino, kot gradnja manjših objektov, bodisi v smislu njenega uničenja oz. poškodovanja, bodisi v smislu
njenega zakrivanja. Zato je ranljivost kulturne dediščine predstavljena z dvema modeloma, ki se razlikujeta v
velikosti in »tipu« objektov:

Ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje večjih objektov. Rezultat modela:
Rezultat modela je zelo podoben rezultatu modela ranljivosti kulturne dediščine zaradi gradnje manjših objektov.
Razlika je predvsem v tem, da so vplivna območja objektov kulturne dediščine zaradi večjega posega v prostor
prostorsko obseţnejša. Zaradi stališča, da večji objekti (poslovna cona, kmetijska zadruga ipd.) ne sodijo v prostor
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starih vaških jeder, so tudi območja naselbinske dediščine bolj ranljiva kot v prejšnjem modelu. Gre za vaška jedra
vasi Vrbljene, Matena, Brest in Iška Loka.
Ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje manjših objektov. Rezultat modela:
Ranljiv je celoten niţinski in ravninski del občine, saj je celotno barje prepoznano kot arheološka dediščina. Znotraj
tega območja kot bolj ranljivo izstopa območje 2. varstvene stopnje arheološke dediščine, to je osrednji del naselja
Ig in jugozahodna okolica Pungrta, ki sega do Zidane gorice. Kot najbolj ranljivo pa izstopa območje 1. varstvene
stopnje arheološke dediščine, to je obseţno območje na vzhodnem delu barjanskega dela občine okoli Iščice in
Iţanske ceste, ter območje severno in zahodno od naselja Ig z območjem Pungrta. Zelo ranljiva zaradi gradnje
novih objektov so tudi območja vaških jeder vasi Vrbljene, Matena, Brest in Iška loka, ter ambient kozolcev juţno od
Matene. Vsa so prepoznana kot kulturna dediščina.
Prostorsko najobseţnejša ranljiva območja na juţnem hribovitem delu občine so območja arheološke dediščine, to
so območja Golo, Iška, katere območje sega tudi v Iški vintgar in na planoto jugozahodno od Iške vasi, Visoko in
Rogatec nad Ţelimljami. Ker za ta območja ni znana varstvena stopnja, smo prevzeli, da gre za 3. varstveno
stopnjo, kjer je ob določenih pogojih gradnja objektov dopustna. Ob novih vedenjih o teh območjih je ta nujno
vključiti naknadno v model.
Zelo ranljivi so še vsi objekti kulturne dediščine z oţjim vplivnim območjem.

3.4.1.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A - vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so izven objektov, območja in vplivnega območja kulturne
dediščine
 načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo sanacijo objektov kulturne dediščine
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so v bliţini 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
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 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
D – vpliv je bistven:
 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
E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali v vplivna območja kulturne dediščine
na način, da je pričakovati njihovo uničenje
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana (načrtovanih dejavnosti in posegov) ni moţno
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3.4.1.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. Vpliv stanovanjske gradnje na enote kulturne dediščine je pričakovati predvsem v času
gradnje objektov ter v času obstoja objektov v prostoru. V času gradnje lahko pride do fizičnih
poškodb objektov kulturne dediščine zaradi gradbenih del, prisotnosti gradbene mehanizacije,
tresljajev, ki nastajajo pri uporabi teţke gradbene mehanizacije ipd. V času delovanja ali obstoja
stanovanjskih objektov lahko prihaja do zakrivanja objektov kulturne dediščine, do zakrivanja
kvalitetnih pogledov na posamezne vedute, dominante ipd.
Stanovanjska in mešana raba ob naseljih Ig, Iška Loka, Matena, Brest, Tomišelj, Vrbljene,
Podkraj, Strahomer in Kot posega na območje arheološke dediščine EŠD 9368 – Ljubljana –
arheološko območje Ljubljansko barje. Stanovanjska raba in območje namenjeno mešani rabi, ki
se širi severovzhodno od naselja Ig deloma posega na arheološko območje s 1. varstvenim
reţimom. Prva varstvena stopnja zahteva, da se enota arheološke dediščine ohrani v kar najbolj
izročenem stanju, zato mora raba prostora ostati ista in nova pozidava na teh območjih ni
dovoljena. Stanovanjska raba ne sme posegati na del območja Na Gmajni, ki je del enote EŠD
190, na njivski severni rob naselja in območje ob pokopališču, ki sta del enote EŠD 11406 ter na
severno pobočje in vrh vzpetine Pungrt, ki sta del enote EŠD 11151. Širjenje stanovanjske rabe
ob naselju Staje posega na arheološko območje z 2. varstvenim reţimom. Smernice ZVKDS OE
LJ opozarjajo, da naj se urbanizacija izogne tudi območjem varovanim z 2. varstvenim reţimom.
V kolikor to ni mogoče, je treba pred posegi v prostor izvesti arheološke raziskave. Stanovanjska
raba ob naseljih Iška Loka, Matena, Brest, Tomišelj, Podkraj, Vrbljene, širjenje stanovanjske
rabe severovzhodno od naselja Strahomer in širjenje stanovanjske rabe severozahodno od naselja
Kot posega na arheološko območje s 3. varstvenim reţimom, kjer se dopušča posege na
dediščini, pred posegi pa je treba stanje dokumentirati in izvajati strokovni nadzor nad posegi v
zemeljske plasti. Na območjih, ki se varujejo s 3. varstvenim reţimom je treba slediti
preventivnim varstvenim pogojem, to je z nadzorom nad posegi v zemeljske plasti, z
arheološkimi podatki in dokumentiranjem hkrati z gradbenim delom. Če se ob nadzoru izkaţe,
da lastnosti odkrite dediščine presegajo pričakovane, se z dediščino ravna po določilih druge
varstvene stopnje in se izvedejo arheološka zavarovalna izkopavanja. Širjenje stanovanjske in
mešane rabe posega na varovana območja naselbinske dediščine EŠD 11462 Brest – Vaško
jedro, EŠD 11450 Matena – Vaško jedro, EŠD 11454 Iška Loka – Vaško jedro, EŠD 11435
Vrbljene – Vaško jedro, EŠD 18459 Kremenica – Vas. V primeru prenove objektov kulturne
dediščine je vpliv ocenjen kot pozitiven. Neustrezni fizični posegi v posamezne objekte kulturne
dediščine ali v njihovo vplivno območje ter posegi v območja kulturne dediščine lahko negativno
vplivajo na značilnosti na katerih temelji varstvo objekta ali območja in zmanjšujejo celovitost
teh območij. Naselbinsko dediščino je treba urejati znotraj ene prostorske enote s podrobnejšimi
merili in pogoji za urejanje prostora ali s posebnim lokacijskim načrtom.
Stanovanjska in mešana raba Iga z okolico (Ig, Kot, Staje, Kremenica, Draga), Podkraja,
Tomišlja, Bresta, Matene, Iške Loke, Vrbljen, Strahomerja, Iške vasi, Male vasi, Iške, Dobravice
se nahajajo na območju kulturne dediščine EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko
barje. Gradnja novih objektov, vnašanje nove tipologije gradnje ter umeščanje novih rab brez
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upoštevanja historičnih zakonitosti in identitete prostora lahko degradirajo območje ali
povzročijo izgubo identitete območja.
Nadzorovano širjenje stanovanjske in mešane rabe z upoštevanjem historičnih zakonitosti ter
identitete prostora lahko pozitivno vpliva na zaustavljanje trendov nekakovostne urbanizacije, na
obnovo kulturnih spomenikov in na ohranjanje ter vzdrţno razvijanje krajinskih območij s
prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in simbolnega pomena. Vpliv stanovanjske in mešane
rabe na kulturno dediščino je ocenjen kot C-nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov, v
primeru, da se za območja stanovanjske rabe, ki posegajo na 1. območje varstva
arheološke dediščine poišče ustreznejše lokacije oziroma se stanovanjsko rabo iz omenjenih
območij izloči. Stanovanjska raba ne sme posegati na del območja Na Gmajni, ki je del
enote EŠD 190, na njivski severni rob naselja in območje ob pokopališču, ki sta del enote
EŠD 11406 ter na severno pobočje in vrh vzpetine Pungrt, ki sta del enote EŠD 11151.
Družbena infrastruktura
V območje druţbene infrastrukture so vključeni predvsem obstoječi objekti (večinoma verski
objekti) in območja, ki se jim s prostorskim redom občine spreminja namembnost. Večje novo
območje druţbene infrastrukture je predvideno severno od Kureščka. Območje ne posega na
območje ali na vplivno območje kulturne dediščine. Manjše novo območje druţbene
infrastrukture je locirano na skrajnem severnem delu nad Ribniki v dolini Drage. Območje
posega na arheološko najdišče na Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368)
in se nahaja na 3. varstvenem območju arheološke dediščine. Druţbena infrastruktura je
predvidena tudi v središču naselja Ig na območju arheološkega najdišča Ljubljana – arheološko
območje Ljubljansko barje (EŠD 9368), in sicer na drugem varstvenem območju, na območju
gradu Ig (EŠD 11788), pri cerkvi sv. Jurija (EŠD 2761) na vrhu vzpetine Pungert, juţno od
naselja Veber, ob cerkvi sv. Lenarta (EŠD 2831) na Gornjem Igu, jugozahodno od naselja
Tomišelj ob cerkvi Device Marije roţnega venca (EŠD 2566), jugozahodno od naselja Podkraj
ob cerkvi sv. Janeza Krstnika (EŠD 2569), na Kureščku na območju cerkve sv. Marije in na
območju arheološkega najdišča Kurešček (EŠD 21056), na območju šole v Golem (EŠD 21059),
na območju cerkve sv. Marjete (EŠD 1812) in arheološkega najdišča pri cerkvi sv. Marjete (EŠD
9250). Neustrezni posegi v enote ali v vplivna območja dediščine, tudi v obliki manjših posegov,
postavitve enostavnih objektov, nadzidav ali prezidav, ki spreminjajo lastnosti, vsebino in obliko
dediščine negativno vplivajo na ohranjanje in varstvo dediščine. Posegi, ki prispevajo k
spodbujanju kulturnih projektov, obnavljanju ter vzdrţevanju enot dediščine pozitivno vplivajo
na ohranjanje in varstvo dediščine, območju dajejo določeno identiteto in povečujejo
prepoznavnost območja v širšem prostoru. Vpliv druţbene infrastrukture na kulturno dediščino
je ocenjen z oceno C- nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Pri poseganju v enote in
območja kulturne dediščine je treba upoštevati smernice za varovanje kulturne dediščine in
zagotoviti sodelovanje s sluţbo za varstvo kulturne dediščine.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Območje proizvodnih dejavnosti
Ig je opredeljeno na obstoječem proizvodno – obrtnem območju na Igu, za katerega je
predvidena večja širitev. Območje je namenjeno proizvodnji, skladiščenju, gradbeništvu,
parkiranju, veletrgovini ipd. Območje proizvodnih dejavnosti Ig se nahaja na območju
arheološke dediščine EŠD 9368 – Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje. Za
območje velja 3. varstvena stopnja arheološke dediščine, to pomeni, da je treba slediti
preventivnim varstvenim pogojem (nadzor nad posegi v zemeljske plasti, razbiranje in
dokumentiranje arheoloških podatkov hkrati z gradbenim delom). Območje proizvodnih
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dejavnosti Ig se nahaja znotraj enote EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje.
Vplive proizvodne dejavnosti je pričakovati v času gradnje oziroma širjenja proizvodne cone
zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije in tresljajev, ki nastajajo pri uporabi teţke gradbene
mehanizacije, izkopa gradbene jame, temeljenja itd. V času obstoja objektov za proizvodne
dejavnosti in skladiščenje lahko prihaja do zastiranja kvalitetnih pogledov na naselje, na
posamezne dominante znotraj naselij ipd. Novo območje proizvodnih dejavnosti je načrtovano
pri naselju Strahomer na travniku ob sotočju Iščice in Obarice, kamor naj bi se preselila ţaga s
skladiščem lesa. Območje se nahaja na območju enote EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina
Ljubljansko barje. Območje proizvodnih dejavnosti je načrtovano vzhodno od naselja Iška vas,
kjer gre za določitev namembnosti ţe obstoječi ţagi. Območje proizvodnih dejavnosti ob naselju
Iška vas posega na območje enote EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje, v
manjšem obsegu posega na območje EŠD 9368 – Ljubljana – arheološko območje ljubljansko
barje in na območje enote EŠD 11520 Tomišelj – Arheološko najdišče Iška. Namembnost za
proizvodne dejavnosti se določi tudi ţe obstoječim proizvodnim dejavnostim v Vrbljenah, Brestu
in Kremenici. Novi posegi na teh območjih niso predvideni. Lokacija Vrbljene in Brest se
nahajata na območju EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje in na območju
EŠD 9368 – Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje, na delu enote za katerega velja
3. varstveni reţim. Območje Kremenica se nahaja na območju EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna
krajina Ljubljansko barje. Vpliv proizvodnih dejavnosti je ocenjen kot C-nebistven ob izvedbi
omilitvenih ukrepov.
Kmetijske površine
Kmetijske površine sovpadajo z območji arheološke dediščine. Kmetijske površine se nahajajo
na naslednjih območjih arheološke dediščine: EŠD 9368 Ljubljana – Arheološko najdišče
Ljubljansko barje, EŠD 11468 Brest – Arheološko najdišče Mali deli in Stari tali, EŠD 11399
Brest – Arheološko območje Otok, EŠD 11416 Matena – Arheološko območje Stari deli, EŠD
190 Ig – Naselbine pri Igu, EŠD 11380 Babna Gorica – Arheološko območje Ajdovček, EŠD
11159 Sarsko – Arheološko območje, EŠD 11149 Dobravica – Arheološko območje, EŠD 11412
Kremenica – Arheološko najdišče Kremeniški hrib, EŠD 11161 Strahomer – Arheološko
območje Trnovo, EŠD 11520 Tomišelj – Arheološko območje Iška, EŠD 9250 Arheološko
najdišče pri cerkvi sv. Marjete. Kmetijske površine posegajo na vsa tri območja varstva
arheološke dediščine. Enote arheološke dediščine so ogroţene, ker so teţko razpoznavne in ne
kaţejo nobenih topografskih znakov, ki bi opozarjali na antropogen poseg v prostor. Te enote so
ogroţene z običajnimi kmetijskimi dejavnostmi (strojna obdelava zemljišč z globokim oranjem,
nasipavanje itd.). Večji del kmetijskih površin se nahaja na območju enote EŠD 11819 Ljubljana
– Kulturna krajina Ljubljansko barje. Vnašanje novih rab (rastlinjaki), spreminjanje njivskega
sveta in zdruţevanje manjših parcel v večje ter gojenje monokultur vpliva na spreminjanje
krajinske zgradbe in na izgubljanje tistih prostorskih značilnosti zaradi katerih je območje
prepoznavno. Vpliv kmetijskih površin na kulturno dediščino je ocenjen kot C – nebistven ob
izvedbi omilitvenih ukrepov.
Prometna infrastruktura
Strateško je pomembna izgradnja obvoznice Ig na severnem, severozahodnem in zahodnem
obodu naselja Ig. Za namen izgradnje priključka na obvoznico se ohranja nepozidan pas skozi
osrednji del naselja. Vpliv prometne infrastrukture na kulturno dediščino je pričakovati v času
gradnje objektov ter v času obratovanja prometnic v prostoru. V času gradnje lahko pride do
poškodb objektov kulturne dediščine zaradi gradbenih del, prisotnosti gradbene mehanizacije,
tresljajev, ki nastajajo pri uporabi teţke gradbene mehanizacije ipd. V času obratovanja
prometne infrastrukture lahko prihaja do vplivov zaradi povečanega prometa in s tem
povezanimi tresljaji, prašenjem itd. Vpliv prometne infrastrukture na kulturno dediščino je
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ocenjen kot C – nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Pri gradnji obvozne ceste je treba
zagotoviti predhodne arheološke raziskave na celotni trasi.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Občina z novimi prostorskimi plani načrtuje izboljšanje komunalne urejenosti, saj načrtuje
oskrbo vseh naselij s pito vodo, kanalizacijski sistem oz. ureditev individualnih greznic na
območjih, kjer izgradnja kanalizacije ni racionalna, ter izgradnjo manjših čistilnih naprav. Vpliv
komunalne infrastrukture in čistilne naprave na kulturno dediščino je omejen na čas gradnje in
na oţje vplivno območje posega. V času gradnje lahko pride do poškodb kulturne dediščine
zaradi gradbenih del, prisotnosti gradbene mehanizacije, ki povzroča tresljaje in prašenje ipd.
Vpliv je C-nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Kamnolom J od Zg. Škrilj na posega na območja kulturne dediščine, v
vplivnem območju kamnoloma ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Vpliv pridobivanja
mineralnih surovin na kulturno dediščino je ocenjen kot A-vpliva ni.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
V SPRO Ig se energetska infrastruktura ne načrtuje, zato ta dejavnost ni posebej presojana. V
primeru, da se pojavi potreba po izgradnji novih nadzemnih vodov za prenos električne energije
je treba upoštevati smernice varstva kulturne dediščine (v območjih kulturne dediščine, vplivnih
območjih in območju nacionalne prepoznavnosti je treba vode za nizkonapetostno distribucijsko
elektroenergetsko omreţje speljati podzemno oziroma izjemoma ob robovih naselij, or robu
gozda, cest); ločilno oziroma krmilno mesto mora biti neopazno, umaknjeno na rob naselja,
gozda; transformatorska postaja naj bo umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante,
relejna hišica, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk naj se izogibata objektom in območjem
kulturne dediščine).
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Slika 3.42: Zasnova namenske rabe tal in enote kulturne dediščine iz Registra kulturne dediščine
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Enote kulturne dediščine, Register nepremične kulturne dediščine, MK;
Zasnova namenske rabe (SPRO Ig), FGG
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Slika 3.43: Zasnova namenske rabe tal in območja arheološke dediščine z opredeljenimi varstvenimi reţimi
Vir: Kartografska osnova TK50; GURS; Arheološka območja, Register nepremične kulturne dediščine, MK;
Zasnova namenske rabe (SPRO Ig), FGG
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Kazalci 2:
Tabela 3.102: Ranljivost kulturne
dediščine zaradi gradnje večjih
objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
60,37
35,49
1
0,60
0,00
2
30,78
58,50
3
1,56
2,54
4
6,68
3,47
5
skupaj 1-5
100,00
100,00

% v občini 100,00

0,52

Tabela 3.103: Ranljivost kulturne
dediščine zaradi gradnje manjših
objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
60,97
38,68
1
0,30
2,93
2
31,25
37,00
3
1,09
9,79
4
5
6,39
11,60
skupaj 1-5
100,00
100,00

% v občini 100,00

1,80

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati gradnjo večjih
objektov, obsegajo 0,52% celotne površine občine Ig. Največji deleţ
posegov znotraj namenske rabe prostora (58,50%), se nahaja na
območjih, ki so bila v ŠRP Ig ovrednotena z oceno 3 (vpliv je hud).
Deleţ posegov na območja, ki so bila v študiji ranljivosti prostora
ovrednotena z oceno – 4, to so območja, kjer je vpliv gradnje večjih
objektov zelo hud, zasedajo 2,54% površine znotraj namenske rabe
prostora. Deleţ posegov na območja z najvišjo oceno – 5, to so
območja, kjer naj bi bila gradnja takšnih objektov nesprejemljiva, znaša
3,47% površine znotraj namenske rabe. V tem primeru gre za lociranje
območja proizvodnih dejavnosti Ig, ki se nahaja na območju arheološke
dediščine EŠD 9368 – Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko
barje. Za območje velja 3. varstvena stopnja arheološke dediščine, to
pomeni, da je treba slediti preventivnim varstvenim pogojem (nadzor
nad posegi v zemeljske plasti, razbiranje in dokumentiranje arheoloških
podatkov hkrati z gradbenim delom). Območje proizvodnih dejavnosti
Ig se nahaja znotraj enote EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina
Ljubljansko barje. Vpliv je ocenjen kot C – nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov.

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati gradnjo
manjših objektov, obsegajo 1,80% celotne površine občine Ig. Največji
deleţ posegov se nahaja na območjih, ki so bila v ŠRP Ig ovrednotena z
oceno 1 (vpliva ni ali je zanemarljiv) in 3 (vpliv je hud). 11,60%
posegov zaseda območja, ki so bila v ŠRP ovrednotena z oceno – 5
(vpliv je nesprejemljiv). To so predvsem območja ob naselju Ig in
manjše območje ob naselju Tomišelj. V primeru naselja Tomišelj gre za
lociranje druţbene infrastrukture v vplivno območje cerkve Device
Marije roţnega venca. V primeru naselja Ig gre za lociranje
stanovanjske in mešane rabe ter druţbene infrastrukture na arheološko
območje s 1. varstvenim reţimom. Vpliv je ocenjen kot C-nebistven ob
izvedbi omilitvenih ukrepov, v primeru, da se za območja
stanovanjske rabe, ki posegajo na 1. območje varstva arheološke
dediščine poišče ustreznejše lokacije oziroma se stanovanjsko rabo
iz omenjenih območij izloči. Stanovanjska raba ne sme posegati na
del območja Na Gmajni, ki je del enote EŠD 190, na njivski severni
rob naselja in območje ob pokopališču, ki sta del enote EŠD 11406
ter na severno pobočje in vrh vzpetine Pungrt, ki sta del enote EŠD
11151.
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Slika 3.44: Ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje večjih objektov na območjih kategorij namenske rabe iz
SPRO Ig, kjer je predvidena gradnja večjih objektov M 1:100.000
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Slika 3.45: Ranljivost kulturne dediščine zaradi gradnje manjših objektov, na območjih kategorij namenske rabe iz
SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja manjših objektov M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na kulturno dediščino je ocenjen z oceno C-nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih
ukrepov, v primeru, da se za območja stanovanjske rabe, ki posegajo na 1. območje
varstva arheološke dediščine poišče ustreznejše lokacije oziroma se stanovanjsko rabo iz
omenjenih območij izloči. Stanovanjska raba ne sme posegati na del območja Na Gmajni,
ki je del enote EŠD 190, na njivski severni rob naselja in območje ob pokopališču, ki sta del
enote EŠD 11406 ter na severno pobočje in vrh vzpetine Pungrt, ki sta del enote EŠD
11151.

3.4.1.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi veljajo za stanovanjsko in mešano rabo, druţbeno infrastrukturo, proizvodnjo,
kmetijske površine ter za prometno in komunalno infrastrukturo.
V nadaljnjih fazah izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in prostorskih aktov je
treba še posebej upoštevati smernice Ministrstva za kulturo in Zavoda za kulturno dediščino ki se
nanašajo na:
 varstvo objektov in območij kulturne dediščine pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del,
 varstvo območij kompleksnega varstva kulturne dediščine,
 varstvo razglašenih območij kulturne dediščine,
 varstvo arheološke dediščine na celotnem obravnavanem območju, še posebno pa na
območjih arheološke dediščine,
 dokumentacijo obstoječega stanja.
Na površinah, ki še niso bila arheološko pregledana, je treba opraviti predhodne površinske in
podpovršinske preglede (s smiselno uporabo metodologije SAAS) ter na osnovi ugotovitev
pristopiti k nadaljnjim omilitvenim ukrepom (zaščitna izkopavanja, nadzor).
K izvedbi omilitvenih ukrepov v zvezi z načrtovanjem so zavezani izdelovalci prostorskih aktov
in projektne dokumentacije, k izvedbi omilitvenih ukrepov v času gradnje pa izvajalci del.
Omilitveni ukrepi so izvedljivi.

3.4.1.5

Načini spremljanja stanja

Posebni načini spremljanja stanja niso predvideni.
Stanje arheološke dediščine se spremlja z arheološkim nadzorom v času izvajanja zemeljskih del.
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3.4.2

Kulturna krajina

3.4.2.1

Stanje okolja

Severni del občine Ig se nahaja v krajinski podenoti Ljubljansko barje z obrobjem (krajinska
enota Ljubljansko-Kamniška kotlina), juţni del občine se nahaja v krajinski podenoti Krimsko –
Pokojiška planota (krajinska enota Velika notranjska planota).
Območje ljubljanskega barja opredeljuje raven relief z obseţnim barjem, ki je bilo pred
osuševanjem največje barje v tem delu Evrope. Barjanska ravnica, na kateri prevladuje primarna
raba, je prepredena z njivami, logi, mreţo jarkov, z vodotoki, posameznimi skupinami dreves in
grmovnic. Manjša naselja in vasi prehajajo v kmetijske površine čez vrtove in visokodebelne
sadovnjake. Njivsko-travniške drobno členjene površine na obrobju so kontrast večjim
nečlenjenim kmetijskim sestojem.
Za Krimsko-Pokojiško planoto je značilen valovito planotast relief, vanj se zajedajo doline in
grape. Pojavljajo se tudi vrtače. Na odmaknjenih legah prevladujejo sklenjeni jelovo-bukovi
sestoji. Dvignjeni uravnani platoji s kmetijskimi površinami se v mozaičnem tradicionalnem
kmetijskem vzorcu prepletajo z gozdovi in strnjenimi vasmi. Poselitveni vzorec se prilagaja
razgibanosti, kakovosti tal in poplavnosti. Najpogostejše so številne manjše gručaste vasi na
izravnavah slemen, na obrobju dolin in kraških poljih ali kot samine na manjših kmetijskih
površinah, obdane z gozdovi. Novejši poselitveni vzorec se temu redu ne prilagaja, gre preteţno
za sistem razpršene gradnje ali širitev vasi navzven ob komunikacijah ali med njimi. Med
krajinske posebnosti območja sodi soteska Iške.
Ljubljansko barje z obrobjem je ocenjeno z oceno 1-27; naravna ohranjenost območja je visoka
in se stopnjuje v depresijskih območjih, kjer se njivski svet z vedno drobnejšo parcelacijo
postopno spreminja v travniški in ta v krajino logov. Obvodno rastje ob melioracijskih parkih in
Ljubljanici ter osamelci povečujejo pestrost in prostorski red območja. Simbolne vrednosti
naravnih in kulturnih prvin so drţavnega pomena.
Krajinsko-Pokojiška planota je zaradi odmaknjenosti ohranila veliko stopnjo naravne
ohranjenosti in značilnosti naravne krajine. Ocenjena je z oceno 28.
Smernice za varovanje in urejanje krajine na Ljubljanskem barju z obrobjem vključujejo:
 ohranjanje obstoječega prostorskega razmerja med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in
vodnatim prostorom, predvsem pa je treba zadrţevati širjenje zazidave zunaj naselij,
 ohranjanje posebno vrednih krajinskih območij, območij osamelcev, Ljubljansko barje,
obvodno krajino Ljubljanice ter manjših vodotokov,
 poselitev naj se širi zunaj ureditvenih območij samo kadar je to neizogibno v skladu z
naravnimi danostmi, poselitev naj se ne širi na najkakovostnejša krajinska območja ali na
najkakovostnejša območja naravnih virov (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji,
Krajine predalpske regije, 1998).
Smernice za varovanje in urejanje krajine Krimsko-Pokojiške planote:
 ohranjanje prvobitnih, teţje dostopnih predelov,
 ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
7
8

Ocena na lestvici krajinske kakovosti od 1 – največ do 4 – najmanj (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 1998)
Ocena na lestvici krajinske kakovosti od 1 – največ do 4 – najmanj (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 1998)
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ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
ohranjanje oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
ohranjanje strukture slemenastih krajin,
preprečevati pobočno pozidavo visokih in strmih leg ter slemenastih območij, ki so sedaj v
kmetijski rabi in so vidno izpostavljena,
 tehnološka prilagoditev in sprememba parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki morajo
prevzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine (Regionalna razdelitev krajinskih
tipov v Sloveniji, Kraške krajine notranje Slovenije, 1998).

3.4.2.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.4.2.2.1 Okoljski cilji plana
Okoljski cilji plana so:
- ohranjanje območij prepoznavnosti krajine
- ohranjanje prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti krajine
- ohranjanje krajinske pestrosti
- ohranjanje krajinske slike
Pri opredelitvi ciljev na področju krajine so upoštevana določila in smernice povzete iz
naslednjih dokumentov:
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02)
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)
- Prostorski red Slovenije (Uredba o Prostorskem redu Slovenije, Ur.list RS, št. 122/2004)
- Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty Series No.
176, Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK),
Ur.list RS, št. 74/2003)

3.4.2.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
 območja in prvine prepoznavnosti krajine
 območja večje krajinske pestrosti
 kakovost krajinske slike
 varovana območja: krajinski parki
Kazalci 2:
- ranljivost vrednih krajin zaradi gradnje večjih objektov in agrarnih operacij

3.4.2.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
Merila vrednotenja:
- poseg v območja in prvine prepoznavnosti krajine
- poseg v območja večje krajinske pestrosti
- spremembe kakovostne krajinske slike
- poseg v varovana območja
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A - vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so na območjih brez prvin prepoznavnosti krajine ali na
razvrednotenih območjih
 načrtovane dejavnosti oz. posegi bodo prispevali k sanaciji in večji prepoznavnosti, krajinski
pestrosti in kakovosti krajinske slike na območju
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so na območjih z malo prepoznavnih prvin krajine
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so take vrste ali tako majhnega obsega, da ne zmanjšujejo
krajinske pestrosti in/ali ne spreminjajo krajinske slike
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 načrtovane dejavnosti posegajo na območja prepoznavne krajine, vendar je vpliv zaradi
načina izvedbe in omilitvenih ukrepov zmeren
 načrtovane dejavnosti oz. posegi vplivajo na spremembo krajinske slike vendar je vpliv zaradi
načina izvedbe in omilitvenih ukrepov zmeren ali začasen
 načrtovane dejavnosti ne posegajo v območja izjemne krajine ali krajinske parke ali posegajo
v območja izjemne krajine ali krajinske parke na način, da ne vplivajo na kakovosti, ki so
opredelilne za krajinski park/izjemno krajino
D – vpliv je bistven:
 načrtovane dejavnosti posegajo na območja prepoznavne krajine na način, da bistveno
prizadenejo pomembne prvine prepoznavnosti
 načrtovane dejavnosti in posegi so take vrste ali tako velikega obsega, da bistveno in
dolgoročno spreminjajo krajinsko sliko
 načrtovane dejavnosti posegajo v območja izjemne krajine ali krajinske parke na način, da
vplivajo na kakovosti, ki so opredelilne za krajinski park/izjemno krajino
E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti posegajo na območja prepoznavne krajine na način, da je pričakovati
razvrednotenje ali uničenje prvin prepoznavnosti
 načrtovane dejavnosti in posegi so take vrste ali tako velikega obsega, da bistveno in
dolgoročno degradirajo krajinsko sliko na širšem območju
 načrtovane dejavnosti posegajo v območja izjemne krajine ali krajinske parke na način, da
vplivajo na kakovosti, ki so opredelilne za krajinski park/izjemno krajino
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana ni moţno

3.4.2.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije, pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. Stanovanjska gradnja ob naselju Ig, Iška loka, Matena, Brest, Tomišelj, Iška vas posega na
območje kulturne dediščine EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje. Vpliv
stanovanjske gradnje na krajino je pričakovati v času gradnje objektov ter v času obstoja
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objektov v prostoru. V času gradnje lahko pride do poškodb objektov kulturne dediščine zaradi
gradbenih del, do sprememb zaradi vnašanja nove tipologije gradnje, do sprememb naravnih in
kulturnih prvin, ki so značilne za to območje, lahko je oteţeno delovanje ekoloških procesov ipd.
V času delovanja ali obstoja stanovanjskih objektov lahko prihaja do zakrivanja objektov
kulturne dediščine, do izginjanja tradicionalnih vzorcev in izgubljanja lastnosti zaradi katerih je
območje prepoznavno, manjšanja krajinske pestrosti, spreminjanja in slabšanja kakovosti
krajinske slike, ipd. Vpliv stanovanjske in mešane rabe na kulturno krajino je ocenjen kot C –
nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Vpliv druţbene
infrastrukture je pričakovati v času gradnje objektov ter v času obstoja objektov v prostoru. V
času gradnje lahko pride do poškodb objektov kulturne dediščine zaradi gradbenih del,
prisotnosti gradbene mehanizacije na območju itd. V času obratovanja objektov druţbene
infrastrukture lahko prihaja do zakrivanja objektov kulturne dediščine, spreminjanja krajinske
slike ipd. Načrtovana druţbena infrastruktura je manjšega obsega in bistveno ne spreminja
krajinske pestrosti ali krajinske slike na območju. Vpliv druţbene infrastrukture na kulturno
krajino je ocenjen kot B – nebistven.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Proizvodnje dejavnosti posegajo
na območje kulturne dediščine EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje. V
času gradnje lahko pride do poškodb objektov kulturne dediščine zaradi gradbenih del, do
sprememb zaradi vnašanja novih rab in nove tipologije gradnje, do sprememb naravnih in
kulturnih prvin, ki so značilne za to območje, lahko je oteţeno delovanje ekoloških procesov itd.
V času delovanja ali obstoja proizvodnje lahko prihaja do zakrivanja objektov kulturne
dediščine, do izginjanja tradicionalnih vzorcev in izgubljanja lastnosti zaradi katerih je območje
prepoznavno, manjšanja krajinske pestrosti, spreminjanja in slabšanja kakovosti krajinske slike,
ipd. Vpliv proizvodnje na kulturno krajino je ocenjen kot C – nebistven ob izvedbi omilitvenih
ukrepov.
Kmetijske površine
Večji del kmetijskih površin se nahaja na območju enote EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna
krajina Ljubljansko barje. Vnašanje novih rab (rastlinjaki), spreminjanje njivskega sveta in
zdruţevanje manjših parcel v večje ter gojenje monokultur vpliva na spreminjanje krajinske
zgradbe in na izgubljanje tistih prostorskih značilnosti zaradi katerih je območje prepoznavno.
Postavitev enostavnih in manj zahtevnih objektov namenjenih kmetijski rabi lahko spremeni
značilni krajinski vzorec in krajinsko sliko. Opustitev ali sprememba kmetijske rabe lahko vpliva
na spreminjanje značilnih krajinskih vzorcev, manjšanje krajinske pestrosti ter slabšanje
kakovosti krajinske slike. Zdruţevanje posesti ali preobrazba drobnih njivskih struktur v večje
spreminja krajinski vzorec, zmanjšuje krajinsko pestrost in vpliva na slabšanje kakovosti
krajinske slike. Odstranjevanje vegetacijskih prvin (obmejkov, ţivic, osamelih dreves, ostankov
niţinskega gozda), ki so sestavni del krajinske podobe Ljubljanskega barja vpliva na
spreminjanje značilnih krajinskih vzorcev, manjšanje krajinske pestrosti in izgubo kakovosti
krajinske slike. Vpliv kmetijskih površin na kulturno dediščino je ocenjen kot C – nebistven ob
izvedbi omilitvenih ukrepov.
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Prometna infrastruktura
Vpliv prometne infrastrukture na kulturno krajino je pričakovati tako v času gradnje kot v času
obratovanja. Načrtovana prometna infrastruktura je manjšega obsega, v času gradnje lahko pride
do poškodb objektov kulturne dediščine zaradi gradbenih del, transporta materiala, urejanja
nasipov, lahko je oteţeno delovanje ekoloških procesov zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije
in večje prisotnosti ljudi na območju ipd. Prometnica je nova struktura v prostoru, ki vpliva na
spreminjanje krajinskega vzorca z ureditvijo nasipov zaradi rekonstrukcije obstoječih ali gradnje
novih cest, s postavitvijo varovalnih ograj ob cestah. Nove prometnice pomenijo tudi potencialno
širitev poselitvenega prostora in večje moţnosti za vnašanje novih rab na območju. Nove
prometnice vplivajo na krajinsko zgradbo, zmanjšuje se krajinska pestrost, spreminjanja se
kakovost krajinske slike, ipd. Vpliv prometne infrastrukture na kulturno krajino je ocenjen kot C
– nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Občina z novimi prostorskimi plani načrtuje izboljšanje komunalne urejenosti, saj načrtuje
oskrbo vseh naselij s pitno vodo, kanalizacijski sistem oz. ureditev individualnih greznic na
območjih, kjer izgradnja kanalizacije ni racionalna, ter izgradnjo manjših čistilnih naprav.
Načrtovana komunalna infrastruktura je manjšega obsega, vplivi so omejeni na čas gradnje in na
oţje vplivno območje. Zaradi gradnje komunalne infrastrukture se bistveno ne spremi krajinska
pestrost, gradnja komunalne infrastrukture ne vpliva na spreminjanje krajinske slike, razen v
času gradnje, zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije in varovalnih ograj. Vpliv komunalne
infrastrukture na kulturno krajino je ocenjen kot B – nebistven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma juţno od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi
mineralnih surovin se sanirajo. Vplivi posega bodo prisotni tako v času priprave terena kot tudi v
času obratovanja. Pri izkopu mineralnih surovin prihaja do spreminjanja naravnih in kulturnih
prvin krajine, odstranitev vegetacijskih prvin, sprememb geomorfoloških značilnosti na območju
izkoriščanja, manjšanja krajinske pestrosti in spreminjanja krajinske slike. Vpliv pridobivanja
mineralnih surovin na kulturno krajino je ocenjen kot C-nebistven ob izvedbi omilitvenih
ukrepov.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
V SPRO Ig se energetska infrastruktura ne načrtuje, zato ta dejavnost ni posebej presojana. V
primeru, da se pojavi potreba po izgradnji novih nadzemnih vodov za prenos električne energije
je treba upoštevati smernice varstva kulturne dediščine (v območjih kulturne dediščine, vplivnih
območjih in območju nacionalne prepoznavnosti je treba vode za nizkonapetostno distribucijsko
elektroenergetsko omreţje speljati podzemno oziroma izjemoma ob robovih naselij, or robu
gozda, cest); ločilno oziroma krmilno mesto mora biti neopazno, umaknjeno na rob naselja,
gozda; transformatorska postaja naj bo umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante,
relejna hišica, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk naj se izogibata objektom in območjem
kulturne dediščine).
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Kazalci 2:
Tabela 3.104: Ranljivost vrednih
krajin zaradi gradnje večjih
objektov in agrarnih operacij
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
15,73
3,75
1
15,15
12,36
2
33,48
46,13
3
25,21
25,76
4
5
10,42
12,01
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini 100,00
42,74

Kategorije namenske rabe, znotraj katerih je pričakovati gradnjo večjih
objektov in agrarnih operacij, obsegajo 42,74% celotne površine občine
Ig. Agrarne operacije v SPRO Ig niso načrtovane. Največji deleţ
posegov (46,13%) se pojavlja na območjih, ki so bila v ŠRO Ig
ovrednotena z oceno 3 (vpliv je hud). Deleţ posegov na območja, ki so
bila v študiji ranljivosti prostora ovrednotena z oceno – 4, to so
območja, kjer je vpliv gradnje večjih objektov zelo hud, zasedajo
25,76% površine znotraj namenske rabe prostora. Deleţ posegov na
območja z najvišjo oceno – 5, to so območja, kjer naj bi bila gradnja
takšnih objektov nesprejemljiva, znaša 12,01% površine znotraj
namenske rabe. Vpliv na kulturno krajino je ocenjen kot C – nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Slika 3.46: Ranljivost vrednih krajin zaradi gradnje večji objektov, na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO
Ig, pri katerih je predvidena gradnja večjih objektov in agrarne operacije M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na kulturno krajino je ocenjen z oceno C-nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih
ukrepov.

3.4.2.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi veljajo za stanovanjsko in mešano rabo, proizvodnjo, kmetijske površine, za
prometno infrastrukturo in za izkoriščanje mineralnih surovin.
V nadaljnjih fazah izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in prostorskih aktov je
treba upoštevati smernice varstva kulturne dediščine in zagotoviti sodelovanje s sluţbo za
varstvo kulturne dediščine.
Za varovanje in urejanje krajine na Ljubljanskem barju z obrobjem in na Krimsko – Pokojiški
planoti, se smernice nanašajo na:
 ohranjanje obstoječega prostorskega razmerja med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in
vodnatim prostorom,
 ohranjanje posebno vrednih krajinskih območij, območij osamelcev, Ljubljansko barje,
obvodno krajino Ljubljanice ter manjših vodotokov,
 ohranjanje prvobitnih, teţje dostopnih predelov,
 ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
 ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
 ohranjanje oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
 ohranjanje strukture slemenastih krajin,
 širjenje poselitve izven najkakovostnejših krajinskih območij ali najkakovostnejših območij
naravnih virov,
 tehnološka prilagoditev in sprememba parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki morajo
prevzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine (Regionalna razdelitev krajinskih
tipov v Sloveniji, Krajine predalpske regije, Kraške krajine notranje Slovenije, 1998).
 treba je ohranjati drobno parcelacijo in prisotnost obmejkov, ţivic, osamelih dreves ter
ostanke niţinskega gozda,
 pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov namenjenih kmetijski rabi je
treba upoštevati smernice za varstvo kulturne dediščine, objekte je moţno postaviti le v
okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,
 v območju naselbinske dediščine in na območju kulturne krajine Ljubljanskega barja
postavitev rastlinjakov in steklenjakov ni dovoljena, na ostalih območjih je postavitev
dovoljena le v okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,
 začasni in enostavni objekti (za prireditve, v sklopu učno-vzgojnih objektov) se smejo
postaviti tudi na območje kulturne dediščine in kulturne krajine Ljubljanskega barja, locirani
naj bodo na neizpostavljenem mestu in prilagojeni okolju ter celostni podobi urbane opreme
na območju občine Ig,
 v primeru izkoriščanja mineralnih surovin naj se končno oblikovanje reliefa prilagodi
okoliškemu terenu.
K izvedbi omilitvenih ukrepov v zvezi z načrtovanjem so zavezani izdelovalci prostorskih aktov
in projektne dokumentacije, k izvedbi omilitvenih ukrepov v času gradnje pa izvajalci del.
Omilitveni ukrepi so izvedljivi.
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3.4.2.5

Načini spremljanja stanja

Posebni načini spremljanja stanja niso potrebni.
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3.5

Varstvo potencialov za rabo in razvojnih potencialov

3.5.1

Gozdarstvo

3.5.1.1

Stanje okolja

a, b)

Površina gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo in območja varovalnih gozdov

Gozdovi po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije pokrivajo prek 50% površine celotne občine.
Večina gozdov je v zasebni lasti, parcele so majhne in razdrobljene. Od zdruţb na območju
občine Ig prevladujejo jelova bukovja.
6,08% območja gozdov je razglašenih za gozdne rezervate. Na območju občine Ig so posamezni
gozdovi s poudarjeno ekološko in socialno funkcijo, nekaj pa je tudi varovalnih gozdov. Slednji
se pojavljajo predvsem na strmih pobočjih, največ varovalnih gozdov se pojavlja v strminah nad
50%.
primerjava deleža gozdov in varovalnih gozdov po posameznih
strminah
70,00
60,00
50,00
gozd

30,00

varovalni gozd

%

40,00

20,00
10,00
0,00
0-3%

3-10%

10-30%

30-50%

>50%

strmina

Slika 3.47: Deleţ gozdov in varovalnih gozdov po posameznih strminah

Varstveni režimi
Varovalni gozdovi so v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 67/2002) opredeljeni kot
gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in niţje leţeča
zemljišča, in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija. V
občini Ig so z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. list RS, št.
88/2005) razglašeni varovalni gozdovi s skupno površino 60,84 ha. V 5. členu Uredbe je
določen tudi reţim gospodarjenja z varovalnimi gozdovi. 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 sneţnih plazov,
- ročno spravilo oziroma spravilo z ţičnimi 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.
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Na območju občine Ig sta tudi dva gozdna rezervata: Kozlarjev gozd s površino 21,79 ha in
Mokrec s skupno površino 540,39 ha, ki pa sega tudi izven meja občine.

Slika 3.48: Gozdovi na območju občine Ig
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Gozd, Zavod za gozdove, OE Ljubljana
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3.5.1.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.5.1.2.1 Okoljski cilji plana
Cilji, ki izhajajo iz Politike urejanja prostora RS:
- 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.
Cilji, ki izhajajo iz SPRS:
- Spodbujati gospodarsko, rekreacijsko in drugo rabo gozdov, ki ne ogroţa gozdnih
ekosistemov.
- Izkoriščanje rekreacijskega potenciala gozdov v bliţini naselij, povezava z zelenimi sistemi.
- Ohranjanje sklenjenosti gozdov zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in
ohranjanja habitatov prostoţivečih ţivali.
- Ohranjanje gozdov kot krajinske in ekološke prvine v ravninskih kmetijskih krajinah z
majhnim deleţem visoke vegetacije.
- V gozdove na pobočjih se praviloma ne posega, kadar pa je to potrebno, se prepreči moţnost
nastanka erozijskih ţarišč in zagotovi čim manjšo vidnost posegov.
Cilji, ki izhajajo iz NPVO:
- Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so sposobni opravljati socialne, ekološke, in
proizvodne funkcije in vloge.
Cilji, ki izhajajo iz Programa razvoja gozdov:
- Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij.
- Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnoteţja v krajini.
- Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti ţivljenja na
podeţelju.
Cilji, ki izhajajo iz prostorskih značilnosti občine Ig:
- Varovati gozdna zemljišča.
- Gozdarstvo na območjih varstva, kjer ima gozd ekološko ali socialno funkcijo, naj bo
vzdrţno, v ostalih gozdovih je moţna gospodarska izraba, vključno s pridobivanjem lesne
biomase za proizvodnjo energije. Površine, ki so trajno podvrţene zaraščanju z gozdom, se
uredi v trajno gozdno rabo, pogojno pa tudi za zazidavo.
- Posebej se varujejo gozdni robovi, tudi na posekah ob daljnovodih in manjši gozdni sestoji
kot sestavine kulturne krajine ali gozdovi, ki so naravna vrednota – Kozlerjeva gošča, Zidana
in Poljska Gorica.
- Gozdno vegetacijo se odstrani tam, kjer ta z zaraščanjem onemogoča razglede ali atraktivnost
turistične izrabe, npr. vrh Kureščka in Mokrca ter okolice Iţanskega gradu ter cerkva.

3.5.1.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
a) površina gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo,
b) območja varovalnih gozdov

253

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Kazalci 2:
- ranljivost potenciala za gospodarsko izkoriščanje gozda zaradi gradnje objektov9.

3.5.1.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
v planu ni predvidenih sprememb ali je predvideno povečanje površine gozdov. Na
funkcije gozdov dejavnosti ne vplivajo oz. jih krepijo.
B – vpliv je nebistven:
plan oz. načrtovane dejavnosti minimalno posegajo na območja gozdov in ne onemogočajo
gospodarjenja z gozdovi. Prav tako se ohranjajo ostale funkcije gozdov.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
načrtovane dejavnosti sicer posegajo na območje gozdov, vendar je kot kompenzacija
predvideno povečanje površin gozdov na drugih območjih.
D – vpliv je bistven:
dejavnosti bistveno posegajo v gozdni prostor in vplivajo na gozdne funkcije. Predvideni
so posegi v varovalne gozdove, ki lahko ogrozijo njihov osnovni namen.
E – vpliv je uničujoč:
dejavnosti bistveno posegajo v gozdni prostor, onemogočajo gospodarsko izkoriščanje
gozdov in vplivajo na ostale gozdne funkcije. Predvideni so nedopustni posegi v varovalne
gozdove.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.

3.5.1.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije, pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. Stanovanjska raba posega v gozdni prostor v primeru novih stanovanjskih območjih v
okolici Iga, juţno od Golega, v okolici Škrilj in Iške vasi. Stanovanjska in mešana raba ne
posegata na območja varovalnih gozdov. Vpliv stanovanjske in mešane rabe na gozd je ocenjen
kot B – nebistven.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Druţbena
infrastruktura v manjšem obsegu posega v gozdni prostor v okolici Iga in Podkraja ter juţno od
Golega. Druţbena infrastruktura ne posega na območja varovalnih gozdov. Vpliv druţbene
infrastrukture na gozd je ocenjen kot B – nebistven.
9

Model je bil pripravljen z namenom da se poišče potencialne prostore, primerne za spravilo lesa do gozdnih cest za kasnejši
odvoz. Na problematiko zapiranja dostopov vlak na gozdne ceste smo bili opozorjeni s strani gozdarske sluţbe. Za natančnejše
podatke glej ŠRP Ig.
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Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Proizvodnja ne posega na gozdna
zemljišča. Manjša proizvodna cona v okolici Iga, na območju Zidane gorice je načrtovana ob
gozdnem robu. Vpliv proizvodnje na gozd je ocenjen kot A – vpliva ni.
Kmetijske površine
Kmetijske površine so v zelo majhnem obsegu predvidene na območju gozdnih zemljišč (juţno
od Golega). Gre predvsem za ukrepe povezane z odpravljanjem zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Vpliv kmetijskih površin na gozd je ocenjen kot B – nebistven.
Prometna infrastruktura
Načrtovana prometna infrastruktura ne posega na gozdna zemljišča. Vpliv prometne
infrastrukture na gozd je ocenjen kot A – vpliva ni.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Načrtovana komunalna infrastruktura ne posega na gozdna zemljišča. Vpliv komunalne
infrastrukture na gozd je ocenjen kot A – vpliva ni.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Območje pridobivanja mineralnih surovin posega na gozdna zemljišča, ne
posega pa na območja varovalnih gozdov. Vpliv pridobivanja mineralnih surovin na gozd je
ocenjen kot nebistven – B.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Slika 3.49: Zasnova namenske rabe in gozd
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Gozd, Zavod za gozdove, OE Ljubljana; Zasnova namenske rabe prostora
(SPRO Ig), FGG
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Slika 3.50: Zasnova namenske rabe in gozdni rezervati
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Gozd, Zavod za gozdove, OE Ljubljana; Zasnova namenske rabe prostora
(SPRO Ig), FGG

257

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Slika 3.51: Zasnova namenske rabe in varovalni gozdovi
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Gozd, Zavod za gozdove, OE Ljubljana; Zasnova namenske rabe prostora
(SPRO Ig), FGG
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Kazalci 2:
Tabela 3.105: Ranljivost potenciala
za gosp. izkoriščanje gozda zaradi
gradnje objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
82,30
78,29
1
8,04
9,71
2
4,13
8,35
3
4,30
3,21
4
5
1,24
0,44
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Kategorije namenske rabe prostora znotraj katerih je pričakovati
gradbene posege, se pojavljajo na 2,36% površin občine Ig. Od tega se
večina teh lokacij – 78,29%, pojavlja na območjih, ki so bile z vidika
ranljivosti potenciala za spravilo lesa iz gozda ocenjene kot popolnoma
neranljive. Le 0,44% potencialno primernih območja za spravilo lesa iz
gozda je na območjih, kjer je istočasno načrtovana tudi gradnja
objektov. Vpliva načrtovane gradnje na potencial za gospodarsko
izkoriščanje gozda torej ni – A.

Slika 3.52: Ranljivost potenciala za gospodarsko izkoriščanje gozda oz. za spravilo lesa iz gozda na območjih
kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
259

Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig

Skupna ocena:
Vpliv plana na gozdarstvo je ocenjen z oceno A-vpliva ni.

3.5.1.4

Omilitveni ukrepi

Glede na ocenjene velikosti vpliva omilitveni ukrepi niso predvideni.

3.5.1.5

Načini spremljanja stanja

Spremljanje stanja gozdov ostaja naloga javne gozdarske sluţbe, ki to delo ţe opravlja zaradi
svojih potreb. Kakršnokoli izredno spremljanje stanja gozdov ni predvideno.
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3.5.2

Kmetijstvo

3.5.2.1

Stanje okolja
Površina kmetijskih zemljišč

a)

V občini Ig je po podatku Raba MKGP iz leta 2005 45,53 km2 kmetijskih zemljišč, kar znaša
44,43% celotne površine občine. Od tega je 56,76% površin uvrščenih med najboljša kmetijska
zemljišča. 29,95% vseh kmetijskih zemljišč je izboljšanih z osuševanjem in z agromelioracijami
(po planskih podatkih občine Ig).
Po Programu razvoja podeţelja 2004-2006 je celotno območje občine Ig uvrščeno med območja
z omejenimi moţnostmi za kmetijsko proizvodnjo - OMD (gorsko-višinska, gričevnato-hribovita
oz. območja, ki zaradi različnih neugodnih pogojev niso primerna za kmetijsko proizvodnjo).
Tabela 3.106: Odstotek kmetijskih zemljišč po
posameznih razredih strmin

odstotek kmetijskih površin po posameznih razredih
strmin

Deleţ kmetijskih površin

100,00

>20%

5,83

80,00

10-20%
6-10%

22,80
31,66

3-6%

34,49

0-3%

86,66

Strmina

60,00
40,00
20,00
0,00
>20%

10-20%

6-10%

3-6%

0-3%

Slika 3.53: Odstotek kmetijskih zemljišč po posameznih
razredih strmin

Največ kmetijskih površin se nahaja na ravnini – kar 86,66% ravninskih območij je v kmetijski
rabi.
V smernicah za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine Ig je določeno, da je na
najboljših kmetijskih zemljiščih gradnja objektov dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč,
ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov
določijo na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in
ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju.
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Slika 3.54: Kmetijska zemljišča
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Kmetijska zemljišča, Digitaliziran plan občine Ig
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Slika 3.55: Območja, kjer so bile izvedene agrarne operacije
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS; Območja agrarnih operacij, Digitaliziran plan občine Ig
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3.5.2.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.5.2.2.1 Okoljski cilji plana
Cilji, ki izhajajo iz Politike urejanja prostora RS:
- spodbujati nujno posodabljanje kmetijstva in gozdarstva, da se bosta lahko preobrazili v
tehnološko in gospodarsko učinkoviti in konkurenčni panogi, in ob tem ohranjati prostorsko
in biotsko raznovrstnost,
- pri prestrukturiranju podeţelja ohranjati pomembne značilnosti kmetijskih krajin ter
avtohtone podeţelske poselitvene značilnosti, ki s svojimi značilnimi vzorci predstavljajo
kulturno dediščino lokalnega, nacionalnega in evropskega pomena.
Cilj, ki izhajajo iz Zakona o kmetijskih zemljiščih:
- kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati
njihovo onesnaţevanje ali drugačno degradiranje in onesnaţevanje ali drugačno zaviranje
rasti rastlin.
Cilji, ki izhajajo iz SPRS:
- ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.
Cilji, ki izhajajo iz NPVO:
- racionalno (trajnostno) gospodariti s tlemi kot (delno obnovljivim) naravnim virom.
Cilji, ki izhajajo iz prostorskih značilnosti občine Ig:
- razvijati vzdrţno in sonaravno kmetijstvo, ki bo upoštevalo varstvo vodnih virov in kulturno
krajino,
- varovati kmetijska in gozdna zemljišča.

3.5.2.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
- površina kmetijskih zemljišč
Kazalci 2:
- ranljivost potenciala za ekološko kmetovanje zaradi gradnje objektov,
- ranljivost potenciala za intenzivno kmetovanje zaradi gradnje objektov.

3.5.2.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
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).
B – vpliv je nebistven:
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
oteţujejo dostopa do ostalih kmetijskih zemljišč.
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C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
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.
D – vpliv je bistven:
dejavnosti v veliki meri posegajo na območja kmetijskih zemljišč in jih trajno izvzamejo iz
kmetijske rabe.
E – vpliv je uničujoč:
dejavnosti posegajo na območja kmetijskih zemljišč v tolikšni meri, da je ogroţen obstoj
kmetijstva kot ene izmed dejavnosti na območju občine.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.

3.5.2.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Površina kmetijskih zemljišč znotraj občine po podatkih Raba MKGP iz leta 2005 45,53 km2. od
tega je 19,69 km2 zemljišč uvrščenih v 2. kategorijo, 25,53 km2 pa v 1. kategorijo. Po načrtovani
namenski rabi prostora je v občini Ig predvidenih 42,65 km2 kmetijskih zemljišč, kar pomeni
zmanjšanje površin v primerjavi s podatkom o rabi zemljišč v letu 2005. Glede na to, da nekatere
površine ki so v podatku o kategorizaciji KZ opredeljene kot kmetijske, dejansko niso v
kmetijski rabi, je ta razlika še manjša – glej sliko spodaj: Kozlerjeva gošča, opredeljena kot
kmetijsko zemljišče 2. kategorije. Dejansko zmanjšanje kmetijskih površin gre predvsem na
račun novih dejavnosti ki so načrtovane v SPRO Ig. Načrtovane nove dejavnosti v večini
primerov posegajo na območja 2. kategorije kmetijskih zemljišč (glej sliko spodaj npr.
proizvodna cona, hipodrom).
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije, pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. Stanovanjska raba posega na najboljša kmetijska zemljišča v primeru novih stanovanjskih
območij v okolici Iga, Iške Loke, Matene, Bresta, Tomišlja, Iške vasi in Vrbljen. Stanovanjska in
mešana raba v manjšem obsegu posegata na območja najboljših kmetijskih zemljišč in ne
vplivajo na sklenjenost kmetijskih zemljišč ter ne oteţujejo dostopnosti do kmetijskih zemljišč.
Vpliv stanovanjske in mešane rabe na kmetijstvo je ocenjen kot B – nebistven.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Druţbena
infrastruktura v manjšem obsegu posega v gozdni prostor v okolici Iga in Podkraja ter juţno od
Golega. Druţbena infrastruktura ne posega na območja najboljših kmetijskih zemljišč, ne vpliva
na sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne oteţuje dostopnosti do kmetijskih zemljišč. Vpliv
druţbene infrastrukture na kmetijstvo je ocenjen kot B – nebistven.
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Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. Manjša površina namenjena
proizvodnim dejavnostim posega na najboljša kmetijska zemljišča. Proizvodna površina, ki
posega na kmetijska zemljišča je majhnega obsega, ne vpliva na sklenjenost kmetijskih površin,
niti ne oteţuje dostopnosti do kmetijskih zemljišč. Vpliv proizvodnje na kmetijstvo je ocenjen
kot B – nebistven.
Prometna infrastruktura
Načrtovana prometna infrastruktura v minimalnem obsegu posega na kmetijska zemljišča, ne
vpliva na sklenjenost kmetijskih zemljišč in ne oteţuje dostopnosti do kmetijskih zemljišč. Vpliv
prometne infrastrukture na kmetijstvo je ocenjen kot B – nebistven.
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
Komunalna infrastruktura
Načrtovana komunalna infrastruktura ne posega na kmetijska zemljišča. Vpliv komunalne
infrastrukture na kmetijstvo je ocenjen kot A – vpliva ni.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Območje pridobivanja mineralnih surovin ne posega na kmetijska zemljišča.
Vpliv pridobivanja mineralnih surovin na kmetijstvo je ocenjen kot A – vpliva ni.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Slika 3.56: Zasnova namenske rabe prostora in kmetijska zemljišča
Vir: Kartografska osnova TK50, GURS;Kmetijska zemljišča, Digitaliziran plan občine Ig; Zasnova namenske rabe
prostora (SPRO Ig), FGG
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Kazalci 2:
Tabela 3.107: Ranljivost potenciala
za visoko produktivno kmetijstvo
zaradi gradnje objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
52,25
20,06
1
10,13
29,33
2
13,62
31,16
3
15,26
10,99
4
5
8,75
8,45
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Načrtovane dejavnosti v SPRO Ig sicer posegajo na območja kmetijskih
zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom, vendar gre le za nekaj
lokacij v neposredni bliţini Iga. Ploskovno večji posegi (hipodrom,
poslovna cona) so umeščeni na območja, ki so z vidika varovanja
kmetijsko-pridelovalnega potenciala manj ranljiva. Ker gre pri
ocenjevanju potencialov za varstvo kmetijskih zemljišč (katerega
iščemo z modelom ranljivosti) in pri iskanju lokacij za ostale dejavnosti
v bistvu za postavljanje prioritet kateri rabi dati prednost, in glede na to,
da je v primeru umestitve teh dejavnosti iz kmetijske rabe izvzeta
zanemarljivo majhna količina najboljših kmetijskih površin (8,45% od
2,36% površine občine, kar je enako 0,20% celotne površine občine), je
bil vpliv ocenjen kot nebistven – B.

Slika 3.57: Ranljivost potenciala za visoko produktivno kmetijstvo na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig,
pri katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Tabela 3.108: Ranljivost potenciala
za ekološko kmetijstvo zaradi
gradnje objektov
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
64,33
76,24
1
4,72
6,45
2
9,94
8,53
3
14,00
8,63
4
5
7,01
0,15
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Načrtovane dejavnosti iz kmetijske rabe kar v 76,24% izvzamejo tiste
površine, ki so manj primerne za ekološko kmetijstvo. Na območja,
najprimernejša za to obliko kmetovanja praktično skoraj ne posegajo.
Vpliva SPRO Ig na potencial za ekološko kmetovanje ni – A.

Slika 3.58: Ranljivost potenciala za ekološko kmetijstvo na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri
katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na kmetijstvo je ocenjen z oceno B-nebistven vpliv.

3.5.2.4

Omilitveni ukrepi

Ker je bil vpliv na potencial za kmetovanje oz. na kmetijske površine ocenjen kot nebistven, niso
predvideni nikakršni omilitveni ukrepi.

3.5.2.5

Načini spremljanja stanja

Spremljanje stanja ni predvideno.
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3.5.3

Turizem in rekreacija

3.5.3.1

Stanje okolja

a) Območja turistične ponudbe
Lega v bliţini glavnega mesta ter številne naravne in kulturne znamenitosti, tako na barju, kot
tudi v hribovitem predelu, govorijo v prid turističnemu razvoju občine Ig.
Najvišji vrh občine Krim in sosednji Mokrec sta priljubljeni pohodniški destinaciji, prav tako je
turistično zanimiv Kurešček z romarsko cerkvijo. Po hribovitem svetu je urejenih nekaj
kolesarskih in peš poti, iz Ţelimelj preko Škrilj, Iške in Iškega vintgarja poteka tudi Evropska
pešpot E-6. Iški vintgar je, predvsem v poletnih mesecih, prav tako priljubljena izletniška
destinacija. Pomembna turistična točka je tudi Kurešček z romarsko cerkvijo. Pod Kureščkom je
tudi območje vikendov.
Samo Ljubljansko barje je kot območje izjemne naravne, kulturne in zgodovinske dediščine v
postopku razglasitve kot zaščiteno območje narave - krajinski park. Tudi na barju je ţe urejenih
nekaj rekreacijskih poti, poleg kolesarjenja in pohodništva velja omeniti jahanje, saj je barjanska
vegetacija s preslico primerna predvsem za prehrano konj, kar je pripomoglo tudi k razvoju
jahalnega športa. V Vrbljenah je tudi hipodrom. Zajezeni ribniki v Dragi omogočajo ribolov, na
tem območju je urejena tudi gozdna učna pot Draga. Poseben problem na barju predstavljajo
balonarji, ki vzletajo in pristajajo neorganizirano po celotnem območju barja.
Na območju občine Ig ţe obstajajo interesi in pobude za turistično dejavnost:
Aeroklub Ljubljana si ob cesti proti Mateni prizadeva za izgradnjo športnega letališča (tudi
v SPRO Ig),
Društvo za opazovanje ptic Slovenije ţeli znotraj projekta ohranitve habitata kosca na
Barju urediti opazovalnico za ptice,
Občina Ig si prizadeva za postavitev muzeja na prostem, kjer bi obiskovalcem predstavili
kulturo koliščarjev (tudi v SPRO Ig),
obstajajo tudi pobude za izgradnjo novega hipodroma, saj obstoječi v Vrbljenah ne ustreza
vsem mednarodnim standardom in zato na njem ni moţna organizacija pomembnejših
tekem (tudi v SPRO Ig).
b) Obisk naravnih znamenitosti
Pomemben del turistične ponudbe v občini so tudi naravne in kulturne znamenitosti. Med
naravnimi velja omeniti predvsem številne grape in slapove, jame in brezna, stene, skalne
osamelce, vodovje ter vrhove (http://www.obcina-ig.si/obcinaig/Znamenitosti/Naravne%20znamenitosti/Naravne%20znamenitosti.htm). Kot najbolj obiskane
naravne znamenitosti lahko izpostavimo ţe prej omenjene: Krim, Mokrec in Iški vintgar. V
okolici draških ribnikov je urejena tudi gozdna učna pot Draga.

3.5.3.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.5.3.2.1 Okoljski cilji plana
Ohranjati naravne in okoljske potenciale ter jih vzdrţno vključevati v izletniško in turistično
ponudbo ljubljanske regije (Program priprave SPRO Ig, v skladu z NPVO).
Varovati svoje kulturno bogastvo s prenovo vaških središč, varstvom kulturne krajine in ga
vključevati v turistični razvoj (Program priprave SPRO Ig).
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Obvladovanje masovnega turizma, kjer to povzroča nesprejemljivo degradacijo okolja (NPVO).
3.5.3.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci 1:
a) Območja turistične ponudbe
b) Obisk naravnih znamenitosti
Kazalci 2:
Ranljivost potenciala za rekreacijske poti zaradi gradnje objektov in obratovanja poslovne cone,
Ranljivost potenciala za kamp zaradi gradnje objektov in obratovanja poslovne cone,
Ranljivost potenciala za rekreacijo ob vodi zaradi gradnje objektov in obratovanja poslovne
cone.

3.5.3.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A – vpliva ni ali je pozitiven:
načrtovane dejavnosti ne vplivajo na obstoječo turistično ponudbo oz. jo še povečujejo.
B – vpliv je nebistven:
plan z načrtovanimi dejavnostmi sicer posega na turistično privlačna območja, vendar
potenciala za razvoj turizma ne zmanjšuje bistveno.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
načrtovane dejavnosti sicer posegajo na turistično zanimiva območja, vendar je moţno z
raznimi ukrepi njihov negativni vpliv omiliti.
D – vpliv je bistven:
dejavnosti v veliki meri posegajo na turistična območja in s tem razvrednotijo njihov
potencial oz. območja niso več privlačna za turiste,
načrtovane dejavnosti onemogočajo nadaljnji turistični razvoj.
E – vpliv je uničujoč:
dejavnosti popolnoma razvrednotijo obstoječa turistična območja.
X – ugotavljanje značilnosti vpliva ni moţno.

3.5.3.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Ena od razvojnih prioritet SPRO Ig je tudi nadalje razvijati turistično in rekreacijsko ponudbo.
Pri tem je poudarek na izkoriščanju naravnih danosti občine ter razvoju takih oblik turizma in
rekreacije, ki okolja pretirano ne obremenjujejo. Tako naj bi npr. sedanjo stihijsko masovnost
obiska Iškega Vintgarja usmerili v kulturno, učno-vzgojno in rekreativno, sonaravno uţivanje
naravnega okolja in v tem smislu aktivirali še nekatere, delno ţe poznane ali še nepoznane
prostore (bajerji v Dragi, bajer pri Strahomerju, Kurešček, Krim, Mokerc, najbolj zanimive
lokacije na Ljubljanskem barju).
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Naravne danosti omogočajo, da se na območju občine Ig razvijajo tudi dejavnosti, ki jih v
ljubljanski regiji izrazito primanjkuje ali jih sploh ni (obvodni športi, čolnarjenje na mirnih
vodah, ribolov, zračni – letalski športi, nordijski zimski športi, konjeniški športi). Zato občina Ig
vidi svojo strateško usmeritev v razvoju naštetih aktivnosti (SPRO Ig).
Dejavnosti načrtovane v SPRO Ig v manjšem obsegu posegajo na rekreacijsko in turistično
privlačna območja, vendar bistveno ne vplivajo na potenciale za razvoj turizma. Vpliv plana na
turizem in rekreacijo je ocenjen kot B – nebistven.
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Kazalci 2:
Tabela 3.109: Ranljivost potenciala
za rek. poti (poloţne) zaradi gradnje
objektov in obratovanja pos. cone
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
21,80
9,76
1
35,67
24,12
2
24,50
35,04
3
12,39
20,83
4
5
5,65
10,25
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Ena od moţnosti razvoja turizma in rekreacije je tudi načrtovanje novih
rekreacijskih poti. Z modelom so bile iskane lokacije, ki bi bile ustrezne za
umestitev rekreacijskih poti po niţinskem delu občine. Kot je iz tabele
razvidno, bi dejavnosti, načrtovane v SPRO Ig sicer prizadele 10,25%
območij, ki so se izkazala kot zelo primerna za vodenje rekreacijskih poti.
Iz karte je razvidno da so to predvsem območja ob Igu ter na lokaciji, kjer je
bilo predvideno letališče. Upoštevanje modela ranljivosti bi v tem primeru
pomenilo izkazovanje prednosti potencialu za turizem in rekreacijo,
medtem ko njegovo neupoštevanje pomeni dajanje prednosti ostalim
rabam. Glede na to, da se je za rekreacijo izkazalo potencialno primerno
skoraj celotno območje barja (glej ŠRP Ig, str. 77) in da imajo ostale
dejavnosti, načrtovane v SPRO (npr. poselitev, poslovna cona) zelo
omejene moţnosti za širitev, lahko vpliv ocenimo kot nebistven– B.

Slika 3.59: Ranljivost potenciala za rekreacijskih (poloţnih) poti zaradi gradnje objektov in obratovanja poslovne
cone
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Tabela 3.110: Ranljivost potenciala za
rekreacijske poti (strme) zaradi
gradnje objektov in obratovanja
poslovne cone
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
42,13
36,81
1
31,63
36,73
2
13,82
12,33
3
9,21
10,17
4
5
3,21
3,96
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Za razliko od prejšnjega modela smo v tem preverjali moţnosti za
ureditev rekreacijskih poti na juţnem, hribovitem delu občine. Tudi v
tem primeru načrtovane dejavnosti posegajo na območja, ki so se
izkazala kot potencialno primerna za rekreacijo. Enako kot v
prejšnjem primeru gre pri tej oceni vpliva za presojanje o tem, kateri
dejavnosti dati prednost. Glede na to, da se potencial za ureditev
rekreacijskih poti pojavlja na dokaj obseţnem območju in da ostale
rabe, ki jih presojamo s tem modelom zasedajo komaj 2,36% površine
občine, lahko vpliv ocenimo kot nebistven – B.

Slika 3.60: Ranljivost potenciala za rekreacijske poti (po hribovitem območju) na območjih kategorij namenske rabe
iz SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Tabela 3.111: Ranljivost potenciala
za kamp zaradi gradnje objektov in
obratovanja poslovne cone
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
56,66
70,07
1
23,58
13,02
2
11,76
8,76
3
6,55
6,86
4
5
1,44
1,28
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

V okviru ŠRP Ig smo iskali tudi potencialne lokacije za ureditev
manjšega kampa. Kot je iz tabele razvidno je večina novih dejavnosti,
ki bi ta potencial lahko razvrednotile, načrtovana na območjih, kjer je
potencial za kamp majhen (13,02%) ali ga sploh ni (70,07%) in so zato
s tega vidika neranljiva (oceni 1 in 2). Vpliv je ocenjen kot nebistven –
B.

Slika 3.61: Ranljivost potenciala za kamp na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih je
predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Tabela 3.112: Ranljivost potenciala
za rekreacijo ob vodi zaradi gradnje
objektov in obratovanja poslovne
cone
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
93,41
88,13
1
3,79
9,99
2
1,23
1,88
3
1,06
0,00
4
5
0,51
0,00
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
2,36

Občina Ig ţeli razvijati tudi rekreacijo ob vodi, zato so bile znotraj ŠRP
Ig iskane potencialne lokacije za umestitev te vrste rekreacijskih
dejavnosti. Kot je iz tabele in karte razvidno, se ostale dejavnosti, ki bi
lahko negativno vplivale na potencial za rekreacijo ne pojavljajo na
območjih, potencialnih za razvoj rekreacije ob vodi. Vpliva
načrtovanih dejavnosti na potencial za rekreacijo ob vodi ni – A.

Slika 3.62: Ranljivost potenciala za rekreacijo ob vodi na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih
je predvidena gradnja objektov M 1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na turizem in rekreacijo je ocenjen z oceno B - nebistven.

3.5.3.4

Omilitveni ukrepi

Ker so ugotovljeni vplivi plana na potencial za rekreacijo nebistveni oz. celo pozitivni,
omilitveni ukrepi niso predvideni.

3.5.3.5

Načini spremljanja stanja

Spremljanje stanja ni predvideno.
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3.5.4

Poselitev

3.5.4.1

Stanje okolja

Po podatkih Statističnega letopisa 2005 je imela občina Ig na dan 31.12.2004 5722 prebivalcev.
Pri površini 98,8 km2 je gostota prebivalstva 57,9 prebivalcev/km2, kar je manj od slovenskega
povprečja, ki znaša 98,5 prebivalcev/km2. Ob prvem popisu prebivalstva leta 1869 je v naseljih
občine Ig ţivelo le 3847 prebivalcev, nato je število do konca 19. stoletja naraščalo, pozneje pa
zaradi slabih gospodarskih razmer in vojne spet začelo upadati. Porast prebivalstva je opazen od
druge svetovne vojne dalje, v 60. letih so beleţili le 0,3% porast, v 70. letih 8%, v 80. kar 24% in
v 90. 17% porast (Strokovne podlage za oblikovanje Strategije prostorskega razvoja občine Ig,
Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček, 2004).
V občini je 21 naselij, med njimi je edino večje naselje občinsko središče Ig, ostalo so manjša
naselja. Poselitev je v niţinskem delu skoncentrirana na obrobju Barja in na Iškem vršaju. Zaradi
ohranitve obdelovalnih površin so naselja nastala na robu vršaja ob prehodu na Barje (Brest, Iška
Loka, Matena) in ob vznoţju hribovja (Ig, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Staje, Strahomer,
Tomišelj in Vrbljene). Poselitev v hribovitem svetu je redkejša, naselja leţijo povečini na
prisojnih uravnavah in so manjša kot niţinska, na kar so gotovo vplivale tudi manj ugodne
razmere za kmetijstvo oz. malo kmetijskih površin. Za to območje so značilne gručaste vasi.
Največje naselje je Golo, sledita vasi Škrilje in Dobravica. Pod Kureščkom sta naselji Zapotok in
Visoko, na robu planote nad dolino Ţelimeljščice pa Sarsko, Rogatec in Selnik (Strokovne
podlage za oblikovanje Strategije prostorskega razvoja občine Ig, Urbanistično zasnovo naselja
Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček, 2004).
Po podatkih iz leta 2000 kar 80% vseh prebivalcev občine ţivi v niţinskih naseljih, vendar je v
zadnjem času opaziti večje poselitvene pritiske na naselja na hribovitem svetu (Program priprave
SPRO Ig), kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. Po številu ţivi sicer največ priseljenih
prebivalcev na Igu, ki je tudi po velikosti največje naselje, največji prirast (v odstotkih) pa je
opaziti prav v naseljih Škrilje, Visoko in Zapotok, ki leţijo na hribovitem svetu.
Tabela 3.113: Število prebivalcev in selitve v posamezna naselja v občini Ig
Vir: Popis prebivalstva 2002, dopolnjeno
Ime naselja

Skupaj

Od rojstva ţivijo
v naselju
prebivališča

Skupaj

% prebivalcev ki
od rojstva ţivi v
naselju

% doseljenih
prebivalcev

občina
Brest
Dobravica
Golo
Ig
Iška
Iška Loka
Iška vas
Kot
Kremenica
Matena
Staje
Strahomer
Škrilje

5445
259
141
334
2054
195
262
356
106
60
252
118
143
304

2090
112
52
103
660
49
166
187
54
33
123
45
85
83

3355
147
89
231
1394
146
96
169
52
27
129
73
58
221

38,38
43,24
36,88
30,84
32,13
25,13
63,36
52,53
50,94
55,00
48,81
38,14
59,44
27,30

61,62
56,76
63,12
69,16
67,87
74,87
36,64
47,47
49,06
45,00
51,19
61,86
40,56
72,70
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Ime naselja

Skupaj

Od rojstva ţivijo
v naselju
prebivališča

Skupaj

% prebivalcev ki
od rojstva ţivi v
naselju

% doseljenih
prebivalcev

Tomišelj
Visoko
Vrbljene
Zapotok

297
116
201
116

132
17
117
15

165
99
84
101

44,44
14,66
58,21
12,93

55,56
85,34
41,79
87,07

Slika 3.63: Naselja na območju občine Ig M 1:100.000
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3.5.4.2

Izhodišča za okoljsko presojo

3.5.4.2.1 Okoljski cilji plana
Okoljski cilji z vidika poselitve:
 ohranjanje poselitvenega potenciala

3.5.4.2.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja
Kazalci stanja okolja:
 obstoječa območja poselitve (ureditvena območja naselij, območja razpršene gradnje)
 poselitveni potencial

3.5.4.2.3 Merila vrednotenja in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov
A - vpliva ni ali je pozitiven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so izven poselitvenih območij ali vplivnih območij poselitve
 načrtovane dejavnosti oz. posegi povečujejo privlačnost zemljišč za poselitev
B – vpliv je nebistven:
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so tako majhnega obsega, da bistveno ne vplivajo na
poselitev
 načrtovane dejavnosti oz. posegi ne vplivajo na zmanjševanje privlačnosti zemljišč za
poselitev
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov:
 načrtovane dejavnosti posegajo na poselitvena območja, vendar so moţni in izvedljivi
učinkoviti omilitveni ukrepi
 načrtovane dejavnosti oz. posegi so še sprejemljivega obsega – obsegajo rušitev majhnega
števila objektov, ki jih je moţno nadomestiti
D – vpliv je bistven:
 načrtovane dejavnosti zahtevajo rušitev večjega števila objektov
 načrtovane dejavnosti oz. posegi omejujejo širjenje poselitvenih območij
E – vpliv je uničujoč:
 načrtovane dejavnosti zahtevajo rušitev naselja ali dela naselja
 načrtovane dejavnosti in posegi preprečujejo nadaljnji razvoj poselitvenih območij
X – ugotavljanje značilnosti vpliva plana ni moţno

3.5.4.3

Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

Kazalci 1:
Stanovanjska in mešana raba
Stanovanjska in mešana raba je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali
v njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. Stanovanjska
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gradnja je predvidena v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš v vseh naseljih občine, na
območjih večje koncentracije, pa tudi kot gosto-nizka gradnja vrstnih hiš, dvojčkov, hiš v terasah
ipd. V času gradnje novih objektov je pričakovati vplive na kakovosti bivalnega okolja zaradi
prisotnosti gradbene mehanizacije, povečanega prometa, emisij iz prometa, večje obremenjenosti
s hrupom, sprememb krajinske slike itd. Tudi v času obratovanja je pričakovati povečan promet,
večje emisije iz objektov in prometa, prisotnost objektov v prostoru. Načrtovane dejavnosti so
manjšega obsega in bistveno ne zmanjšujejo kakovosti bivalnega okolja in privlačnosti zemljišč
za poselitev. Vpliv stanovanjske in mešane rabe na poselitev je ocenjen kot B – nebistven.
Družbena infrastruktura
Druţbena infrastruktura je v SPRO Ig locirana zlasti v obstoječih stanovanjskih naseljih ali v
njihovi neposredni bliţini, v občinskem središču in v starih naselbinskih jedrih. V času gradnje
novih objektov je pričakovati vplive na kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti gradbene
mehanizacije, povečanega prometa, emisij iz prometa, večje obremenjenosti s hrupom,
sprememb krajinske slike itd. Tudi v času obratovanja je pričakovati povečan promet, večje
emisije iz objektov in prometa, prisotnost objektov v prostoru. Načrtovane dejavnosti so
manjšega obsega in bistveno ne zmanjšujejo kakovosti bivalnega okolja in privlačnosti zemljišč
za poselitev. Vpliv druţbene infrastrukture na poselitev je ocenjen kot B – nebistven.
Proizvodnja
V SPRO Ig so predvidene proizvodne dejavnosti, ki naj bi bile vezane predvsem na obrt in druge
neonesnaţujoče proizvodne dejavnosti, skladišča, veletrgovino ipd. Proizvodna območja bodo
večnamenska in bodo sanirala obstoječe degradirane površine. V času gradnje novih objektov je
pričakovati vplive na kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije,
povečanega prometa, emisij iz prometa, večje obremenjenosti s hrupom, sprememb krajinske
slike itd. Tudi v času obratovanja je pričakovati povečan promet, večje emisije iz objektov in
prometa, prisotnost objektov v prostoru. Načrtovane dejavnosti posegajo v neposredno bliţino
poselitve, vendar bistveno ne zmanjšujejo kakovosti bivalnega okolja in privlačnosti zemljišč za
poselitev. Vpliv stanovanjske in mešane rabe na poselitev je ocenjen kot C – nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov.
Prometna infrastruktura
V času gradnje prometne infrastrukture ali v času sanacije obstoječe prometne infrastrukture je
pričakovati vplive na kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije,
zaradi povečanega prometa in transporta materiala, emisij iz prometa, večje obremenjenosti
območja s hrupom itd. Tudi v času obratovanja je pričakovati povečan promet, večje emisije iz
prometa in večjo obremenjenost s hrupom. Vpliv je tudi pozitiven, saj boljše prometne povezave
pomenijo boljšo dostopnost območja in povečujejo privlačnost zemljišč za pozidavo. Boljše
prometne povezave pomenijo tudi večjo prometno varnost in s tem posredno vplivajo na
kakovost bivanja. Vpliv prometne infrastrukture na poselitev je ocenjen kot C – nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (v času gradnje ali sanacije objektov).
Na severnem delu občine Ig, v bliţini Kozlerjeve gošče in obstoječega modelarskega letališča je
bila predvidena ureditev manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Športno letališče
je bilo predvideno na območju Natura 2000, zato je bilo na pobudo izdelovalcev presoje
sprejemljivosti plana na varovana območja (Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Ig) izločeno iz plana. Vpliv športnega letališča ni več predmet okoljskega poročila.
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Komunalna infrastruktura
Načrtovana dejavnost je prostorsko manjšega obsega in bistveno ne zmanjšuje kakovosti
bivalnega okolja. V času gradnje komunalne infrastrukture je pričakovati manjše vplive na
kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije, zaradi povečanega prometa
in transporta materiala, emisij iz prometa, večje obremenjenosti območja s hrupom itd. Urejena
komunalna infrastruktura povečuje privlačnost zemljišč za poselitev. Vpliv komunalne
infrastrukture na poselitev je ocenjen kot B – nebistven.
Mineralne surovine
Plan predvideva nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj, ostali dnevni kopi mineralnih
surovin se sanirajo. Območje pridobivanja mineralnih surovin ne posega v neposredno bliţino
poselitvenih območij. Najbliţji naselji sta Golo in Škrilje (oddaljeni pribliţno 300 m od
načrtovanega območja pridobivanja mineralnih surovin). Vplive pridobivanja mineralnih surovin
na območju je pričakovati v času priprave terena in v času obratovanja. Posegi, ki v okviru
pridobivanja mineralnih surovin vplivajo na kakovostno bivalno okolje so razstreljevanje in
transport. Posledice teh posegov so povzročanje hrupa, tresljajev, onesnaţevanje zraka in
spreminjanje krajinske slike. Vpliv pridobivanja mineralnih surovin na poselitev je ocenjen kot B
– nebistven.
Območja obrambe
Na območjih obrambe novi posegi niso predvideni. Vpliva ni – A.
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Kazalci 2:
Tabela 3.114: Ranljivost potenciala
za poselitev – dolgoročni vidik,
zaradi gradnje in obratovanja
objektov, namenjenih drugim rabam
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
55,83
30,40
1
6,48
10,72
2
16,22
32,94
3
15,04
17,06
4
5
6,44
8,88
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
1,45

Gradnja poslovnih, proizvodnih, ter storitvenih dejavnosti
(nestanovanjska gradnja) glede na dolgoročni vidik potencialov za
poselitev, posega na 1,45% celotne površine občine Ig. Največji deleţ
posegov (32,94%) se pojavlja znotraj območij, ki so bila v ŠRP Ig
ovrednotena z oceno 3, (vpliv na potenciale za poselitev je hud). Deleţ
posegov na območja, ki so bila v študiji ranljivosti prostora ovrednotena
z oceno – 4, to so območja, kjer je vpliv gradnje in obratovanja
nestanovanjskih objektov zelo hud, zasedajo 17,06% površine znotraj
namenske rabe prostora. Deleţ posegov na območja z najvišjo oceno –
5, to so območja, kjer naj bi bila gradnja in obratovanje takšnih
objektov nesprejemljiva, znaša 8,88% površine znotraj namenske rabe
(naselje Zapotok, Visoko). Vpliv na potenciale za poselitev –
dolgoročni vidik, je ocenjen kot C – nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov.

Slika 3.64: Ranljivost potenciala za poselitev – dolgoročni vidik, zaradi gradnje objektov, namenjenih drugim
rabam, na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja teh objektov M
1:100.000
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Tabela 3.115: Ranljivost potenciala
za poselitev – kratkoročni vidik,
zaradi gradnje in obratovanja
objektov, namenjenih drugim rabam
% površ.
% površ.
vrednostna
znotraj
znotraj
ocena
občine
NRP
85,68
70,98
1
5,82
13,30
2
4,48
8,05
3
2,58
5,21
4
5
1,43
2,46
skupaj 1-5
100,00
100,00
% v občini
100,00
1,45

Gradnja poslovnih, proizvodnih, ter storitvenih dejavnosti
(nestanovanjska gradnja) glede na kratkoročni vidik potencialov za
poselitev, posega na 1,45% celotne površine občine Ig. Največji deleţ
posegov (70,98%) se pojavlja na zemljiščih, ki so bila v ŠRP Ig
ovrednotena z oceno 1, (vpliva ni ali je zanemarljiv). Deleţ posegov na
območja, ki so bila v študiji ranljivosti prostora ovrednotena z oceno –
4, to so območja, kjer je vpliv gradnje in obratovanja nestanovanjskih
objektov zelo hud, zasedajo 5,21% površine znotraj namenske rabe
prostora. Deleţ posegov na območja z najvišjo oceno – 5, to so
območja, kjer naj bi bila gradnja in obratovanje takšnih objektov
nesprejemljiva, znaša 2,46% površine znotraj namenske rabe. Vpliv na
potenciale za poselitev – kratkoročni vidik, je ocenjen kot C –
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Slika 3.65: Ranljivost potenciala za poselitev za poselitev – kratkoročni vidik zaradi gradnje objektov, namenjenih
drugim rabam, na območjih kategorij namenske rabe iz SPRO Ig, pri katerih je predvidena gradnja teh objektov M
1:100.000
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Skupna ocena:
Vpliv plana na poselitev je ocenjen z oceno C-nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.

3.5.4.4

Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi veljajo za proizvodnjo in prometno infrastrukturo.
Omilitvene ukrepe je moţno najbolj učinkovito uresničiti z metodami prostorskega načrtovanja.
V nadaljnjih fazah izdelave strokovnih podlag in projektne dokumentacije je treba upoštevati:
 v naselja ni mogoče locirati dejavnosti, ki bi močno obremenjevale okolje ali razvrednotile
bivalne in krajinske kakovosti,
 na potekih trase obvozne ceste mimo poselitevnih območij, naj se traso optimizira tako, da
bodo funkcionalne enote oz. zemljišča ostala čim manj prizadeta,
 kadar zadostni odmiki niso moţni, se varnost objektov zagotovi s tehničnimi ukrepi,
 proizvodne in druge dejavnosti se lahko umeščajo v območja mešane rabe, če pri tem ne
razvrednotijo kakovosti bivalnega okolja.
K izvedbi omilitvenih ukrepov so zavezani pripravljavci in izdelovalci gornjih aktov v času
njihove priprave. Sprejemljivost ukrepov se ugotavlja preko sistema recenzije teh aktov.

3.5.4.5

Načini spremljanja stanja

Posebni načini spremljanja stanja niso potrebni.
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3.6 Vplivi sosednjih prostorskih planov na prostor občine Ig ob
predpostavki uresničitve Strategije prostorskega razvoja
občine Ig.

Slika 3.66: Občina Ig v širšem prostoru
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3.6.1 Mestna občina Ljubljana
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljana za
obdobje 1986 – 2000 in druţbenega plana občine Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, ki določa
še vedno veljavne prostorske dokumente mestne občine Ljubljana je v smiselno ocenjeni razdalji
(1000 m) načrtovana samo zaokroţitev Črne vasi in kmetijska dejavnost na barjanskem območju
med Črno vasjo in mejo z občino Vič. Za obe dejavnosti dajemo ocene po posameznih za vplive
teh dejavnosti pomembnih sestavinah okolja.
Ozračje
Podobno kot je bila podana ocena za občino Ig, je tudi tu mogoče oceniti, da je to problem
Ljubljanske kotline kot celote (kot enotnega sistema v tem pogledu), njene slabe prevetrenosti
oziroma njene kotlinske lege. Zato prihaja lahko do kumulacije vplivov na ravni celotne
Ljubljanske kotline. Mislimo, da je to problem, ki ga ni mogoče razreševati v okviru presojanja
ene od obmestnih občin. Kumulacije vplivov predlagane poselitve v Črne vasi in poselitve v
občini Ig ni smiselno presojati. Zaradi te morebitne kumulacije ne bo pomembnih prispevkov k
razvrednotenju ozračja v Ljubljanski kotlini.
Od kmetijstva ne pričakujemo kakšnih vplivov še zlasti zato, ker kmetijstvo na Barju ostaja
enako kot v preteklosti ali se celo opušča.
Tla
Ni mogoče predpostaviti kakšnih součinkovanj na okolje med načrtovanima dejavnostma v
Mestni občini Ljubljana in načrtovanimi dejavnostmi v občini Ig.
Vode
Območje mestne občine Ljubljana, ki ga obravnavamo leţi dolvodno od občine Ig, zato ne
pričakujemo kakšnih kumulacij vplivov, ki bi prihajali iz Mestne občine Ljubljana. Samo
obravnavanje voda v občini Ig pa je ţe vključeno v ţe izvedeno presojo.
Narava
Oddaljenost poselitve v Črni vasi od najbliţjih poselitvenih območij v občini Ig (Brest, Matena,
Iška loka) je mnogo večja od 500 m razdalje (3,7 do 5 km), ki se v presojah vplivov na
zavarovana območja šteje za razdaljo daljinskega vpliva. Zato ocenjujemo, da kumulacije (ali
sinergije) učinkov poselitve na floro in favno ne bo. Podobno tudi za kmetijstvo lahko
ugotovimo, da ne bo generiralo kakšnih kumulacijskih učinkov. Nasprotno, zaradi opuščanja
kmetovanja lahko v prihodnje pričakujemo za naravne sisteme pozitivne spremembe.
Človekovo zdravje
V območju stika Mestne občine Ljubljana z občino Ig ni planiranih dejavnosti, katerih
uresničitev bi pripeljala do kopičenja hrupa ali elektromagnetnega sevanja (ali drugih sevanj,
vibracij ipd.).
Družbeno okolje
Občina Ig je izrazito spalno naselje, ki mu tak značaj določa bliţina Ljubljane. Vpliv na
druţbeno okolje same Ljubljane in seveda tudi planiranega razvoja Ljubljane na občino Ig je
nedvomen. Kolikšen je, ali je pozitiven ali negativen, to je teţko presoditi. Vsekakor pa je med
cilji strategija prostorskega razvoja občine Ig tudi 'nevtralizacija' učinkov bliţine Ljubljane s
prizadevanji, da se v občini Ig ustvari ustrezna druţbena infrastruktura (turizem prireditve,
različne oblike lokalno vezanega druţbenega ţivljenja).
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Poseben vpliv bi lahko zaznali tudi v kmetijstvu. Dejstvo, da je Iški vršaj vir pitne vode za
Ljubljano, bi lahko šteli omejitve, ki jih reţim na vodovarstvenem območju, nalaga kmetijstvu
šteli za vpliv Ljubljane na druţbeno (zaposlitev v kmetijstvu) ţivljenje v občini Ig. Sicer
opuščanje kmetijstva, zlasti opazno na Barju, ni posledica razvoja Ljubljane, temveč splošnih
trendov na tem področju.

Slika 3.67: Namenska raba prostora Mestne občine Ljubljana (urbinfo.gis.ljubljana)

Slika 3.68: Prostorski izvedbeni akti (PIA) Mestne občine Ljubljana (urbinfo.gis.ljubljana)
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3.6.2 Občina Škofljica
Občina Škofljica ob meji z Občino Ig (500 m oddaljenosti od meje) načrtuje:
- ohranjanje sedanjih rab: gozdarstva (gozd) in kmetijstva,
- ohranjanje poselitve v sedanjem obsegu v manjših zaselkih,
- manjše razširitve ureditvenih območij ob nekaterih večjih zaselkih in v Ţelimlju,
- v Ţelimlju se nekoliko poveča obstoječe območje javne infrastrukture (šolske in verske
dejavnosti).
(Povzeto po Prostorskem planu na spletni strani:
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA)
Planirana namenska raba prostora v občini Škofljica ne pomeni večjih sprememb okolja z
daljinskimi vplivi, ki bi segali dlje od 500 m. Razumljivo je, da vplivi so, zlasti še, ker občina
Škofljica s svojim znatnim delom sega tudi v Ljubljansko barje. Posebno okoljsko izpostavljena
je lahko dolina Ţelimeljšice. Vendar nas tu ne zanima planirana raba v občini Škofljica sama po
sebi, temveč zgolj v povezavi s strateškim prostorskim načrtom občine Ig.
Ozračje
Problem je, če se omejimo samo na moţni prispevek občine Škofljica (in znotraj nje predvsem
na dolino Ţelimeljšice), zelo omejen. To seveda ne pomeni, da je problem varstva ozračja v
Ljubljanski kotlini nepomemben. Vendar je ocena o temu problemu podana dovolj izčrpno v
okoljskem poročilu za strategijo prostorskega razvoja občine Ig.
Tla
Ni mogoče predpostaviti kakšnih součinkovanj na okolje med načrtovanimi dejavnostmi v
občini Škofljica in načrtovanimi dejavnostmi v občini Ig.
Vode
Razvoj v dolini Ţelimeljšice (ki je, mimogrede, znana po tem, da je bil to eden prvih
renaturiranih vodotokov v Sloveniji) bi sicer lahko potencialno ogroţal Ţelimeljšico in s tem
seveda k večji onesnaţenosti Ţelimeljšice, ko prestopi mejo občine Škofljica in preide v občino
Ig. Vendar ocenjujemo, da je načrtovani razvoj tako omejen, da imamo ta vpliv lahko za
zanemarljiv.
Narava
Dolina Ţelimeljšice je v celoti uvrščena v območje Nature 2000. Kot ţe rečene pa vplivi razvoja
v dolini Ţelimeljšice ne morejo pomeniti kakšne kumulacije vplivov skupaj z vplivi občine Ig.
Človekovo zdravje
Dejavnosti, ki se planirajo, nimajo značaja dejavnosti, ki bi povzročale hrup ali sevanja ter
vibracije, vsaj ne v meri, ki bi jo lahko označili za kaj več kot zanemarljivo. Glede na
odmaknjenost načrtovanih novih dejavnosti v občini Ig zato ni mogoče pričakovati kakšnih
sprememb okolja (kumulacij vplivov).
Družbeno okolje
Zadrţan razvoj v območju občine Škofljica, ki meji na občino Ig ne omogoča kakršnegakoli
sklepa o kopičenju vplivov. Poglavitna dejavnost v dolini je pravzaprav vezana na verske
aktivnosti, pri katerih bi teţko ocenili kakšne večje konflikte v danem okolju (dolgoletna –
zgodovinska povezanost dejavnosti s krajem).
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Ker v občini Ig v 500 m oddaljenosti (tudi ob upoštevanju različnih reliefnih razmer na stiku
dveh občin) ne planirajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile kopičenje negativnih vplivov, v celoti
ocenjujemo, da kopičenja negativnih učinkov na okolje zaradi součinkovanje dveh prostorskih
planov (prostorskega plana občina Škofljica in prostorskega plana občine Ig) ne bo.

Slika 3.69: Namenska raba prostora Občine Škofljica (http://www.geoprostor.net)

Slika 3.70: Prostorsko izvedbeni akti v Občini Škofljica (http://www.geoprostor.net)
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3.6.3 Občina Velike Lašče
Podobe, kot so okoljske razmere na stiku občine Ig in Škofljica, so tudi okoljske razmere na
stiku občine Ig in Velike Lašče. (Povzeto po: Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljana za
obdobje 1986-2000 za območje Občine Velike Lašče (Ur.l. SRS, št.11/86 in Ur. L. RS, št. 23/91,
71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 4/04, 2/05: merilo 1:5000).
Dejansko se planirajo dejavnosti, ki so ţe v prostoru: kmetijstvo in gozdarstvo. Sicer se v občini
Velike Lašče ohranja obstoječi vzorec poselitve.
Predvidevamo, da zaradi planiranega razvoja v občini Velike Lašče ne bo prišlo do kopičenj
negativnih učinkov na okolje v občini Ig, ali zaradi razvoja v občini Ig, ne bo prišlo do kopičenja
negativnih vplivov na okolje v občini Velike Lašče.

Slika 3.71: Območja Natura v Občini Velike Lašče (http://www.geoprostor.net)

3.6.4 Občina Cerknica
Občina Cerknica se le z manjšim delom stika z občino Ig. Gre za preteţno kraško gozdnat svet,
na katerega planirane dejavnosti v občini Ig ne bodo imele sedaj prepoznavnih in presojanja
vrednih vplivov na okolje.

3.6.5 Občina Brezovica
Občina Brezovica ob meji z Občino Ig (500 m oddaljenosti od meje) načrtuje:
- gozdne površine,
- kmetijske površine. (Povzeto po Prostorskem planu na spletni strani
http://gis.kaliopa.si/obcinabrezovica/frames.asp?)
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Ocenjujemo, da zaradi planiranega razvoja v občini Brezovica ne bo prišlo do kopičenj
negativnih učinkov na okolje v občini Ig, ali zaradi razvoja v občini Ig, ne bo prišlo do kopičenja
negativnih vplivov na okolje v občini Brezovica.

Slika 3.72: Namenska raba prostora v Občini Brezovica (http://gis.kaliopa.si/obcinabrezovica/frames.asp?)

Slika 3.73: Prostorsko izvedbeni akti v Občini Brezovica (http://gis.kaliopa.si/obcinabrezovica/frames.asp?)

Sklep
Strategija prostorskega razvoja občine Ig ne bo skupaj s prostorskimi plani sosednjih občin
ustvarjala kumulativnih sprememb v okolju. Kumulativni vpliv SPRO Ig in sosednjih planov
občin je ocenjen kot nebistven (B).
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