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1

IME IN KRATEK OPIS PLANA

Strategije prostorskega razvoja občine se pripravlja zaradi spremembe sistema urejanja
prostora, ki jo je uvedel Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03). Zakon v
171. členu določa, da morajo občine v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja
Slovenije sprejeti strategije prostorskega razvoja za posamezne občine (v nadaljevanju
SPRO). Poleg tega pravno podlago predstavljajo še:
•
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
•
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter
vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je potrebno za potrebe priprave strategije in
prostorskega reda občine Ig izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Zavod RS za
varstvo narave je podal mnenje, povzeto v odločbi št. 3-III-31/3-O-05/BF z dne 15. 2. 2005
podal mnenje, in sicer, da je potrebno izvesti tudi postopek presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe SPRO Ig v naravo na varovanih območjih. Poročilo je izdelano za izvedbo postopka
presoje. Zajema ugotovitve pričakovanih vplivov izvedbe SPRO in prostorskega reda (v
nadaljevanju PRO) občine Ig v naravo na varovanih območjih in sprejemljivost izvedbe glede
na varstvene cilje in vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe prizadetih varovanih
območij ter njihovo celovitost in povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega
omrežja Natura 2000.
Strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine Ig predstavljata dolgoročni načrt
upravljanja s prostorom. Obravnavana SPRO in PRO Ig sta v fazi predloga. Posegi so v
poročilu obravnavani glede na namensko rabo. Urbanistična zasnova naselja Ig in Krajinske
zasnove območja Kurešček sodita k SPRO Ig.
V poročilu so obravnavani tisti posegi, ki fizično ali z vplivnimi območji posegajo na
varovana območja. Konkretno posegi zadevajo posebno varstveno območje SPA Ljubljansko
barje, potencialni posebni ohranitveni območji pSCI Ljubljansko barje in pSCI Krimsko
hribovje-Menišija, območje strogega naravnega rezervata Barski gozd na Ljubljanskem barju
(Kozlerjeva gošča) in naravnega spomenika ribniki v dolini Drage pri Igu.

2

PODATKI O STRATEGIJI IN PROSTORSKEM REDU

2.1 Celoten prostor ali območje
Občina Ig leži na meji dveh zelo različnih pokrajinskih enot. Severni del območja občine
zajema del Ljubljanskega barja, južni pa del Krimskega hribovja. Posebna enota v osrednjem
delu občine pa je kanjon reke Iške in Iški vršaj. Približno 80% površin občine Ig se prekriva z
območji Natura 2000; iz območja Nature so izvzeta predvsem naselja.
Na severu meji občina Ig na Mestno občino Ljubljana na Ljubljanskem barju, na jugu pa meja
z občino Velike Lašče poteka po hribovitem svetu od sotočja vodotokov Iške in Zale pod
južnim vznožjem Mokrca in Kureščka skoraj do Turjaka. Bolj izrazita je naravno-geografska
ločitev na vzhodni meji občine, kjer se Goljanska planota strmo spusti v dolino Želimeljščice
(občina Škofljica), ki poteka po tektonskem prelomu in ločuje omenjeno planoto od
december 2006

1

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig
__________________________________________________________________________________________

Grosupeljskega krasa. Na zahodu občina meji na občino Brezovica, meja poteka ob vznožju
Kostanjevega griča, Strmca, Krima in Kamenice in ločuje Rakitniško planoto od Ižanskega.

Slika 1: Območje obravnave (rdeča črta – meja občine Ig).

Suh Iški vršaj in obrobje Ljubljanskega barja kot tudi kraško hribovje imajo dolgo in
neprekinjeno poselitveno preteklost. Močvirski svet Ljubljanskega barja za poselitev ni bil
primeren, zato se je poselitev osredotočila na njegovo obrobje in na vršaj reke Iške. Zaradi
ohranitve obdelovalnih površin so naselja nastala na robu vršaja ob prehodu na barje (Brest,
Iška Loka, Matena) in ob vznožju hribovja (Ig, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Staje,
Strahomer, Tomišelj in Vrbljene). Poselitev v hribovitem delu občine je redkejša, na kar je
vplival razgiban kraški svet z vrtačami in slabimi naravnimi razmerami za kmetijstvo. Naselja
so manjša kot v nižini in so nastala na prisojnih uravnavah. Največje naselje je Golo, ki leži
na planoti, kjer je bilo dovolj prostora za naselje in tudi za obdelovalne površine. Sledita vasi
Škrilje in Dobravica na nižji terasi, pod Kureščkom pa sta naselji Zapotok in Visoko. Preden
december 2006
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se planota spusti v dolino Želimeljščice, so na njenem robu še Sarsko, Rogatec in Selnik. Na
težje dostopni uravnavi pod Krimom na drugi strani Iškega vintgarja leži Gornji Ig.
Občina ima relativno nizko gostoto poselitve. Poselitev je neenakomerna in bistveno gostejša
v nižjem svetu, kjer živi 80% vseh prebivalcev občine. Tam prevladujejo obcestna naselja s
širokimi ulicami in je znotraj samih vasi dovolj prostora, da je možna širitev posameznih
kmetij, medtem ko so za hribovito območje značilne gručaste vasi, kjer širitve kmetij znotraj
vasi niso mogoče. V ravninskem svetu je opazna gradnja novih hiš v naselju, ponekod pa tudi
izven njega (Brest, Matena). Na Krimskem hribovju je zaradi razgibanega kraškega reliefa
uporabnost tal za kmetijstvo omejena.
Krimsko hribovje je visoka dinarska kraška planota s kopastimi vrhovi. Apneniško in
mestoma dolomitno kamninsko podlago pokrivajo pokarbonatne prsti, v dolini Iške pa
rendzine, prerasle z gozdom. Prevladujoča gozdna združba je gozd bukve in spomladanske
torilnice (Omphalodo-Fagetum), na bolj izpostavljenih legah pa se lokalno pojavlja tudi bolj
termofilna združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum). Krimski gozdovi so del
osrednjega območja medveda v Sloveniji.
Ljubljansko barje je območje visoko vredne kulturne krajine, ki ima hkrati tudi visoko
naravovarstveno vrednost. V tem prostoru se srečujejo interesi varstva narave in uravnavanja
vodnega režima zaradi kmetijstva, poselitve, rekreacijskih dejavnosti in infrastrukture.
Predstavlja ravninski svet na skrajnem južnem delu Ljubljanske kotline in je njen najmlajši
del. Zgodovina barja sega v začetek pleistocena, ko se je območje pričelo ugrezati, ob tem pa
so Ljubljanica in njeni pritoki v kotlino ves čas odlagali prod in finozrnate usedline. Zaradi
slednjih je podlaga postala nepropustna, kar je ravnini dalo močvirni značaj. Po koncu ledenih
dob je tu nastalo plitvo jezero, ki je prešlo v močvirje in barje. Poskusi osušitve so od konca
18. stoletja dalje postajali vedno uspešnejši, vzporedno z izsuševanjem pa so z barja porezali
ogromne količine šote. S tem so na Ljubljanskem barju izumrle mnoge predstavnice
barjanskega rastlinstva. Danes je Ljubljansko barje eden največjih kompleksov negozdnih
mokrotnih površin v Sloveniji. Pomembna so zlasti mokrotna travišča, ki so v Evropi že
skoraj izginila. Ostanki nekdanjega visokega barja so danes vidni večinoma kot gozdički
breze in rdečega bora. Prevladujoča raba tal na barju je poljedelstvo.

2.2 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve,
razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in
prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v naravo
SPRO in PRO predstavljata dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine Ig. Strategija in
prostorski red Občine Ig sta se izdelovala istočasno, zato so vse posegi predvideni v SPRO
obdelani tudi na nivoju PRO. Tako je karta SPRO izdelana v M 1:50.000, karta PRO pa v M
1:5000. Strategija obsega veliko število posameznih posegov oziroma sprememb
namembnosti določenih območij. Posegi znotraj in v okolici naselja Ig so obravnavani
posamično in v sklopu Urbanistične zasnove naselja Ig. Podobno velja za posege v širši
okolici vrha Kurešček, ki so so obravnavani v sklopu Krajinske zasnove Kurešček in
posamično.
V Dodatku obravnavamo tiste dele SPRO in PRO, pri katerih so predvideni posegi v naravo
na varovanih območjih.
december 2006
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Posege in določitve novih namembnosti lahko razdelimo v več sklopov:
- stanovanjska in mešana raba je opredeljena za zemljišča znotraj obstoječih pozidanih
območij, predvidene pa so tudi številne širitve obstoječih območij in vzpostavitve
novih poselitvenih območij,
- proizvodna raba je opredeljena za obstoječa proizvodno-obrtna območja, predvidena
je večja širitev industrijske cone Ig in vzpostavitev novega območja pri Strahomerju,
- na območjih družbene infrastrukture so predvideni manjši posegi, zamejitev območij
pa tudi na novo označuje že obstoječo rabo,
- na območju prometne infrastrukture je predvidena izgradnja športnega letališča,
vzpostavlja pa se tudi namembnost koridorja za ureditev dela obvoznice skozi naselje
Ig,
- posebna raba je opredeljena za območja pri Mali vasi in jugozahodno od Kureščka,
namenjena turizmu in rekreaciji,
- na območjih, ki so opredeljena kot zelene površine in gozd, so večinoma predvidene le
manjše ureditve,
- na območjih, poimenovanih z oznako območja obrambe, novi posegi niso predvideni
in zamejitev povzema trenutno stanje,
- na območju mineralnih surovin pri vasi Škrilje pa je predvidena možnost širitve
obstoječega kamnoloma.
Razen naštetih območij, presoja vključuje tudi izgradnjo obvoznice okoli Iga, ureditev muzeja
na prostem - kolišča in novega hipodroma severovzhodno od Iga.
Karta obstoječe namenske rabe in predvidenih posegov v PRO Ig je v prilogi 1. Namenska
raba je prikazana iz PUP občine Ig. Na karto so vrisani posegi, ki smo jih v digitalni obliki
prejeli septembra 2006.

2.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo
2.3.1

Metoda dela

V presoji sta ločeno obravnavani dve vrsti prostorskih aktov in sicer :
Predlog SPRO - strateški prostorski akt; vsebina opredeljena s Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih
strokovnih podlag.
Predlog PRO - izvedbeni prostorski akt; vsebina opredeljena s Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag.
Presojo smo izvajali na dokument predlog Stategije prostorskega razvoja občine Ig, ki jo je
oktobra 2006 izdelal FGG. Ta vključuje tekst strategije, UZ Ig in KZ Kurešček. Karta je v
prilogi 1.
Predlog Prostorskega reda smo prejeli v digitalni obliki, natančnejše podatke smo prejeli
ustno od izdelovalce (FGG). Pri obravnavi PRO smo zaradi lažje sledljivosti posege združili
glede na namembnost. Po vsebinskih sklopih so razdeljeni na poglavja in podpoglavja
opremljena s slikami.
december 2006
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Prostorski red občine smo obravnavali po naslednjih sklopih:
1. Območja proizvodnih dejavnosti
2. Stanovanjska in mešana območja
3. Prometna infrastruktura
4. Mineralne surovine
5. Zelene površine
6. Ostala območja (kmetijska območja, družbena infrastruktura, posebna raba, območja
obrambe)
2.3.2

Opis SPRO

2.3.2.1 Strategija
S SPRO Občina varuje sklenjena območja Nature 2000 na Barju in zahodno od ceste Ig –
Zapotok / Krvava peč z omejevanjem urbanizacije, ohranjanjem krajinotvorne funkcije
kmetijstva, s preprečevanjem ogozdovanja, obsežne sečnje in drugih obsežnih posegov v
prostor. Omogoča se sonaravno kmetijstvo, nemasovni turizem in vzdržno rekreacijo v naravi.
Varuje se sklenjena območja gozdov, vendar se povečuje pestrost krajine z ureditvijo jas, ki
omogočajo in razglede iz Mokrca, Golca in Kureščka.
Značilno kmetijsko kulturno krajino na krimsko-mokrškem hribovju se varuje z jasno
členitvijo na naselja, njive, travnike in pašnike okoli grajenih območij in gozd, ki tvori
ločnico do sosednjih naselij. Neguje se vaške in gozdne robove ter ohranja poglede na
krajinske dominante vaških cerkva. V okviru možnosti se ohranja etnografske spomenike –
kozolce, vaška znamenja, značilno parcelacijo.
Na Barju se varuje krajino, za katero so značilni odvodni jarki, obvodni pasovi hidrofilne
barjanske vegetacije, gozdni otoki in tipične obcestne barjanske vasi. Tudi pri modernizaciji
kmetijstva bodo ohranjene poglavitne sestavine barjanske tipike, to so smeri parcelacije, večji
sestoji drevnine in grmičevja, najvrednejši biotopi. Večji vodotoki bodo sestavina zelenih
varovanih pasov, izločenih iz intenzivnega kmetijstva, urbanizacije in drugih večjih umetnih
posegov – kar velja za Iško, Ižico, Draščico, Ljubljanico. Posebej in v vseh sestavinah bo
varovana jezerska krajina v dolini Drage, bajerja Rakovnik in bajerja pri Strahomerju z
okolico. V teh območjih se prednostjo varuje naravo, omogoča trajnostno rekreacijo v
naravnem okolju ter ribolov, vključno z ribogojstvom.
Kot naravno krajino izjemnih kakovosti bo občina varovala sotesko Iškega Vintgarja in s
strogim režimom zmerne rekreacija onemogočila stihijsko uporabo prostora in razne oblike
degradacije. To bo omogočila tudi vsestransko urejena vstopna točka (parkirišča, ekološki
otoki, gostinsko-turistični tereni, športni objekt, prostori za piknik in taborjenje).
Kulturno krajino bo občina razvijala in bogatila tudi z upoštevanjem novih vrednot, kar
pomeni možne ojezeritve, prikaze značilnih razvojnih faz Barja, ustvarjanje nadomestnih
biotopov, urejanja razglednih jas vrh vzpetin.
Nedeljiva sestavina urejanja krajine v sodobnih pogojih je turizem. Pogoji za njegov razvoj v
občimi Ig so zlasti izletniški ali vikend turizem iz Ljubljane, zlasti v poletnih mesecih.
Masovnost teh oblik turizma je potrebno usmerjati in tržiti, vendar v skladu z zmogljivostjo
prostora. Turizem naj bo sonaraven, s poudarkom na učno vzgojnih funkcijah in rekreaciji v
december 2006
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naravi. Na planotah v okolici Zapotoka pod Mokrcem razvijamo tudi zimsko športno
rekreacijo, na Kureščku pa verski turizem. Poudarjeno razvijamo tudi planinstvo in
kolesarjenje po poteh na Krim, Mokrc, v sotesko Iškega Vintgarja, v okolico Drage, na
Kurešček. Prednostno skrb namenjamo evropski pešpoti in vzpodbujamo bogatitev ponudbe
ob njej (kmečki turizem, table z opisi, počivališča ipd.).
2.3.2.2 Urbanistična zasnova naselja Ig
UZ obsega območje med obvoznico, novimi stavbnimi zemljišči in zelenimi površinami ob
cesti na Kurešček in gozdove okoli Ižanskega gradu (slika 2). Izpostavljeni so samo posegi, ki
pomembnejše vplivajo na varovana območja.

Slika 2: Območje urbanistične zasnove naselja Ig.

Večnamenska industrijska cona – območje proizvodnih dejavnosti – služi proizvodnji,
skladiščenju, gradbeništvu, parkiranju, komunalnim dejavnostim, veletrgovini ipd. Obdaja jo
zelena tamponska cona, ki ekološko in vizualno ščiti zavarovana območja Barja. Na območju
UZ ne bo lociranih dejavnosti, ki bi močno obremenjevale okolje, razvrednotile bivalne in
krajinske kakovosti (npr. proizvodnja kemikalij, barvil, asfaltna baza, predelava odpadkov,
metalurgija, primarna obdelava ali predelava lesa ipd.).
Ob cesti na Kurešček je načrtovano novo večje območje, predvideno za stanovanjsko gradnjo.
Manjše širitve in spremembe namembnosti so predvidene tudi na obstoječih stanovanjskih
območjih in območjih razpršene gradnje.
Na skrajnem severnem delu naravnega spomenika ribniki pri Dragi je dolgoročno predvidena
ureditev kopališča.
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Zelene površine so območja pretežno ohranjene narave. Sem se uvršča tudi hipodrom,
pokopališče in zaledje kopališča.
2.3.2.3 Krajinska zasnova območja Kurešček
V okviru elaborata hkrati presojamo vplive vseh tipov posegov, ki jih obsega KZ Kurešček,
prikazano na sliki 3. V Dodatku so obravnavani samo tisti posegi v sklopu KZ, ki z območji
fizičnega prekrivanja ali z vplivnimi območji posegajo na varovana območja.

Slika 3: Krajinska zasnova območja pod Kureščkom.

V sklopu KZ je predvidena ureditev manjšega smučišča s prenosnimi vlečnicami, možna je
ureditev umetnih jezerc z uporabo meteorne vode s funkcijo zaloge požarne vode in
rezervoarja za umetno zasneževanje.
Načrtovana je nadaljnja raba in širitev kamnoloma pri Škriljah. Območja opuščenih in
nelegalnih kopov na Kureščku se sanira.
Možna je tudi širitev nočitvenih zmogljivosti na domu na Kureščku (izven območja Natura
2000).
KZ zajema ureditev večjega novega poselitvenega območja pri odcepu za Rogatec, na
območju gozda in travnikov znotraj pSCI Krimsko hribovje-Menišija.
Predvidena je vidna izpostavitev vrha Mokrc z večjo jaso, manjši jasi sta predvideni na
vrhovih Stražar in Golec.
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2.3.3

Opis prostorskega reda

2.3.3.1 Območja proizvodnih dejavnosti
Predvidena je širitev proizvodno obrtne cone Ig in vzpostavitev novih proizvodnih območij.
Večinoma gre za spremembe obstoječe namenske rabe, za uskladitev z obstoječim stanjem, v
enem primeru pa za vzpostavitev novega območja.
Območje proizvodnih dejavnosti Ig
Območja proizvodnih dejavnosti so opredeljena na obstoječem proizvodno-obrtnem območju
na Igu, za katerega je predvidena večja širitev (slika 4). Območje je namenjeno proizvodnji,
skladiščenju, gradbeništvu, parkiranju, komunalnim dejavnostim, veletrgovini ipd. Obdaja ga
zelena tamponska cona, ki ekološko in vizualno ščiti zavarovana območja Barja.

Slika 4: Območji proizvodnih dejavnosti na JZ Iga in v Kremenici, mešano območje v Dragi.

Območje proizvodnih dejavnosti Strahomer
Novo območje proizvodnih dejavnosti je načrtovano pri Strahomerju na travniku ob sotočju
Iščice in Obarice, kamor naj bi se preselila žaga s skladiščem lesa (slika 8). V obstoječem
stanju je žaga sredi vasi, skladišče lesa pa neposredno ob Iščici na predvidenih zelenih
površinah.
Območja proizvodnih dejavnosti brez novih posegov
PRO na novo določa namembnost območja proizvodnih dejavnosti tudi za obstoječo žago v
Iški vasi (slika 9), obstoječi avtoodpad v Kremenici (slika 4), obstoječo obrtno cono v Brestu
(slika 7) in v Vrbljenah (slika 8). Na teh območjih spremembe dejavnosti niso predvidene.
2.3.3.2 Stanovanjska in mešana območja
PRO določa veliko število poselitvenih območij. Dve večji poselitveni območji sta
opredeljeni na novo, večinoma pa gre za obstoječa poselitvena območja z manjšimi širitvami,
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8

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig
__________________________________________________________________________________________

ki le z vplivnimi območji ali robnimi deli posegajo v območja Natura 2000. Ponekod je
stanovanjska raba določena že pozidanim območjem, ki so imela do sedaj drugačno namensko
rabo. Tudi pri mešanih območij gre večinoma za spremembe namembnosti in ne za določanje
novih območij in posegov. Osnovna komunalna oskrba bo v vseh naesljih zagotovljena, t.j.
cesta, vodovod, elektrika, odvoz odpadkov in kanalizacija s priključkom na čistilno napravo
(izjema so dislocirani objekti, kjer so možne greznice).
Stanovanjska in mešana območja Iga z okolico (Ig, Kot, Staje, Kremenica, Draga)
Na območju Iga je predvideno večje novo stanovanjsko območje JZ od industrijske cone ob
cesti na Kurešček. Območje na zahodu neposredno posega na pSCI Krimsko hribovjeMenišija. Manjše novo poselitveno območje je načrtovano tudi na območju med Zidano
gorico in obvoznico. Ostale širitve stanovanjskih območij na območju Iga in okolice (Kot,
Staje) predstavljajo zgostitev pozidave na že pozidanih območjih in manjše širitve območij, ki
jim je že določena raba za območje stanovanj, na območja razpršene pozidave in kmetijska
območja. Na varovana območja posegajo predvsem z vplivnimi območji (slika 5).
Na SZ delu Iga je predvideno povečanje mešanega območja s trgovsko in obrtno dejavnostjo
do obvoznice. Ostala mešana območja so določena na podlagi spremembe namembnosti iz
čiste stanovanjske rabe (slika 5). V Dragi pri Igu se nahaja večje mešano območje, za katerega
je predvidena širitev (slika 4).

Slika 5: PRO na širšem območju Iga.

Stanovanjska območja Podkraja in Tomišlja
Na območju Podkraja je za stanovanjsko območje predvidena zgostitev brez širitev, na
območju Tomišlja pa je obstoječemu stanovanjskemu območju dodano nekaj površin, kjer je
v obstoječem stanju razpršena gradnja (slika 6).
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Slika 6: Ureditev Podkraja in Tomišlja.

Stanovanjska območja Bresta, Matene in Iške Loke
Na območju Bresta, Matene in Iške Loke so predvidene manjše širitve poselitvenega
območja, ki zajamejo obstoječe objekte razpršene gradnje (slika 7).

Slika 7: Ureditev Bresta, Matene in Iške Loke.

Stanovanjska območja Vrbljen in Strahomerja
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Na območju Vrbljen in Strahomerja so predvidene manjše širitve poselitvenega območja, ki
na območja Natura posegajo le z vplivnimi območji (slika 8).

Slika 8: Ureditev Vrbljen in Strahomerja.

Stanovanjska območja Iške vasi in Male vasi
Za Malo vas širitev poselitvenega območja, določenega z veljavnim prostorskim redom, ni
predvidena, za Iško vas pa PRO predvideva manjšo širitev (slika 9).

Slika 9: Ureditev Iške vasi in Male vasi.

Stanovanjska območja Gornjega Iga in Iške
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Na območju Gornjega Iga širitev poselitvenega območja ni predvidena, na območju Iške pa je
predvidena manjša širitev poselitvenega območja, ki v obstoječem stanju predstavlja območje
razpršene gradnje. Obe vasi se v celoti nahajata v pSCI Krimsko hribovje-Menišija (slika 10).

Slika 10: Ureditev Gornjega Iga in Iške.

Stanovanjska območja Dobravica, Sarsko in Podgozd
V veljavni prostorski red naselij med Igom in Škriljami PRO ne posega bistveno. Predvidena
je manjša širitev naselij Dobravica in Podgozd, ki ne posega na območje Natura 2000 (slika
11).
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Slika 11: Ureditev Dobravice, Sarskega in Podgozda.

Stanovanjska in mešana območja v naseljih Škrilje, Golo in Kavce
Na območju Škrilja, Golega in Kavc so predvidene manjše širitve stanovanjskih območij, ki
le pod vrhom Vrhek posegajo na območje Natura 2000. V primeru Kavc se stanovanjsko
območje širi na račun gozda, pri Škriljah in Golemu pa predvsem na račun kmetijskih površin.
V vasi Golo je predvidena ureditev manjšega mešanega območja na trenutno kmetijskih
površinah izven območja Natura 2000 (slika 12).

Slika 12:Ureditev Škrilja, Golega in Kavc.
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Stanovanjska območja pod Kureščkom
Večje novo stanovanjsko območje, ki skoraj v celoti leži v pSCI Krimsko hribovje-Menišija,
je načrtovano pod Kureščkom pri odcepu za Rogatec. Večina ostalih poselitvenih območij v
okolici Kureščka leži izven območja Natura 2000 in nanj tudi z vplivnim območjem ne
posega (slika 13).

Slika 13: Območja v okolici Kureščka.

2.3.3.3 Prometna infrastruktura
Obvoznica Ig
Strateško je pomembna izgradnja obvoznice okrog naselja Ig: na S, SZ in Z obodu naselja Ig
(lokalna cesta). Za namen izgradnje priključka na obvoznico se ohranja nepozidan pas skozi
osrednji del naselja (slika 5).
Športno letališče
Na S meji občine je v bližini obstoječega modelarskega letališča predvidena ureditev
manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo. Območje letališča v celoti leži znotraj
SPA in pSCI Ljubljansko barje in se nahaja v neposredni bližini zavarovanega območja naravnega rezervata Barski gozd na Ljubljanskem barju.
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Slika 14: Lokacija predvidenega športnega letališča.

2.3.3.4 Mineralne surovine
S PRO je predvideno nadaljnje delovanje kamnoloma J od Zg. Škrilj (slika 15). Za vse ostale
dnevne kope mineralnih surovin v občini je predvidena sanacija.

Slika 15: Lokacija obstoječega kamnoloma, za katerega je predvidena širitev.
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2.3.3.5 Zelene površine in gozd
Razgledne točke na vrhovih
PRO predvideva ureditev razglednih točk z goloseki na vrhovih Mokrca, Golca in Stražarja in
ohranjanje obstoječih posek na križiščih gozdnih cest JV in JZ od Mokrca (slika 16).

Slika 16: Predvidene razgledne točke na vrhovih Stražar, Golec in Mokrc.

Hipodrom
V okviru PRO je načrtovan večji hipodrom na S robu naselja Ig (slika 21). Lokacija
hipodroma se nahaja med Škofeljsko cesto in Ižico. Od štirih, v predhodni fazi obravnavanih
lokacij, je edina skoraj povsem izven območja Natura 2000 in izven območja varstva
kmetijskih zemljišč. Dejanska raba območja je barjanski travnik. Lokacija leži znotraj
arheološkega območja Ljubljansko Barje. Lokacija leži nasproti predvidene širitve poslovne
cone, od česar pričakujemo sinergije z dodatno ponudbo in predvsem parkiranjem, kar jo
bistveno razlikuje od ostalih treh variant. Na območju južno od lokacije, je predviden
lokacijski načrt za stanovanjsko gradnjo. Pomemben dejavnik je še (potencialna) vključenost
lokacije v omrežja rekreacijskih in učnih poti.
Kolišče
Pri sotočju Iške in Želimeljščice je predvidena ureditev muzeja na prostem – rekonstrukcija
kolišča, ki bo obsegalo med 1300 m2 in 3000 m2. V okviru ureditve območja muzeja je
predvidena delna ojezeritev - bolj ali manj trajno poplavljenje približno 1,5 ha površin.
Predvidena je postavitev 8 do 12 lesenih objektov v izmeri približno 25 m2 (cca 3,5 × 7 m).
Do 4 hiše bodo postavljene na skupni ploščadi. Vsaj dva objekta bosta stala na vodi. Preostali
objekti bodo samostojni. Vključevali bodo do 70 m dolgo dvojno palisado, sestavljeno iz
vertikalnih kolov. Mostovž naj bi se nadaljeval tudi po bližnji okolici, tako, da si bodo
obiskovalci lahko na nemoteč način ogledali tudi del naravnega okolja.
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Za gradnjo kolišča in mostovža bodo uporabljeni naravni materiali: les (hrast, jesen, jelša), za
kritino bo uporabljena slama in/ali skodle, stene hiš bodo obmetane z blatom.
Območje, znotraj katerega je načrtovan muzej na prostem, je prikazano na sliki 17 kot manjše
klinasto območje zelenih površin SV od naselja Ig.

Slika 17: Območje, na katerem je predvidena ureditev muzeja na prostem.

Kopališče
Na zelenih površinah na skrajnem S delu naravnega spomenika Ribniki pri Dragi je
predvidena ureditev kopališča in športno turističnega kompleksa (slika 5).
Smučišče
Na območju Blažanovke (J od Kureščka) je predvidena ureditev družinskega smučišča in
poligona za nordijsko smučanje. Zelena poligona na karti označujeta približni lokaciji
smučišč (slika 18).
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Slika 18: Območji zelenih površin pod Blažanovko.

S od dveh območij zelenih površin v okolici Blažanovke, ki v celoti leži v območju Natura,
označuje predlagano lokacijo smučišča s prenosnimi vlečnicami. V SPRO je navedeno, da je
v sklopu ureditve smučišča možna tudi ureditev umetnih jezerc z uporabo meteorne vode s
funkcijo zaloge požarne vode in rezervoarja za umetno zasneževanje.
Na drugemu (J) območju zelenih površin med Blažanovko in Gričnico, ki leži ob meji
območja Natura, je predvidena ureditev poligona za nordijsko smučanje.
Ostale zelene površine in gozd
V naseljih Vrbljene, Strahomer in Iška vas je predvideno večje območje zelenih površin ob
vodotoku Iška, znotraj katerega so načrtovane poti in postavitev urbane opreme (slika 6).
Poseg se po Pravilniku ocenjuje.
Na zelenih površinah ob južnem robu Iga v okolici Škrabe in Pungrta je z minimalnimi posegi
(urbana oprema, ureditev poti) predvidena ureditev parkov in urbanega gozda. V okolici
industrijske cone Ig je predvidena zasaditev varovalnega pasu dreves (slika 3). Poseg se po
Pravilniku ne ocenjuje.
Znotraj naravnega rezervata Barski gozd na Ljubljanskem barju je predvidena ureditev učne
poti. Na območju zelenih površin JV od Koslerjeve (tudi Kozlarjeve) gošče – Vrbovski in
Veliki deli (slika 19) - je predvidena ureditev ornitološkega rezervata. Poseg bo izveden na
način, ki ne bo negativno vplival na varovano območje. Poseg se po Pravilniku ne ocenjuje.
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Slika 19: Večji območji zelenih površin na Ljubljanskem barju.

2.3.3.6 Ostala območja
Območja družbene infrastrukture
V to skupino območij so vključeni predvsem obstoječi objekti (predvsem verski) in območja,
ki se jim s PRO spreminja namembnost. Večje novo območje družbene infrastrukture je
predvideno severno od Kureščka, a se nahaja izven območja Natura 2000. Manjše novo
območje je predvideno na skrajnem severnem delu zavarovanega območja Ribniki v dolini
Drage, kjer se začne območje zelenih površin, namenjeno za ureditev kopališča.. V to skupino
območij spada tudi čistilna naprava, predvidena na vzhodu Iga (slika 5).
Kmetijska območja
Predvidena je sprememba namembnosti (trenutna namembnost gozd) treh majhnih, že
izkrčenih, območij med Kavcami in Staro Žago, ki so v rabi kot travniki.
Posebna raba
PRO določa novo območje za umestitev kmečkega turizma pri Mali vasi pred Iškim
vintgarjem (slika 9), predvidena pa je tudi sprememba namembnosti območjem pod
Kureščkom (slika 13), da bo ta ustrezala obstoječemu stanju.
Območja obrambe
Območji obrambe obsegata dve obstoječi vojaški območji, na katerih spremembe niso
predvidene. Eno od njih je na južnem robu naselja Ig, drugo pa obsega vrh Krima z okolico.
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2.4 Uvrstitev posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov v naravo na varovana območja
Po Pravilniku presojanje vplivov strategije na varovana območja ni opredeljeno. Stategijo
smo na podlagi izkušenj presodili v poglavju 4.1.1 in v poglavju 4.3.1 opredelili tiste
omilitvene ukrepe, ki jih presojana strategija ne zajema in so pa za presojano območje
bistvenega pomena.
Pri presoji vplivov PRO na varovana območja smo obravnavali posege, ki jih zahteva
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06; v nadaljevanju Pravilnik). V spodnji tabeli so našteti
načrtovani posegi (opisani v 2.3.2), ki jih je obvezno presojati. Poleg posega so v tabeli
opredeljene vrste, ki jih je potrebno presojati, in to glede na območje fizičnega prekrivanja,
neposrednega in daljinskega vpliva.
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Tabela 1: Uvrstitev posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
Skupina
posegov

Poseg

Območja
proizvodnih
dejavnosti
(OPD)

OPD Ig
Postavitev industrijske stavbe ali skladišča
(v besedilu SPRO
piše,
da
na
območje
ni
možno
locirati
kompleksnih
industrijskih
VSE SKUPINE
dejavnosti)
OPD Strahomer
Postavitev industrijske stavbe ali skladišča

OPD Iška vas
OPD Kremenica
OPD Brest
OPD Vrbljene
Stanovanjska Stanovanjska
in
mešana območja
območja

Mešana območja

Prometna

Obvoznica Ig

Poseg po Pravilniku

Fizično prekrivanje

Območja stanovanj
• Gradnja nove
stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem
ali
brez,
razen VSE SKUPINE
nestanovanjskih stavb iz poglavja II
• Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Mešana območja
• Gradnja nove
stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem
ali
brez,
razen VSE SKUPINE
nestanovanjskih stavb iz poglavja II
• Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Gradnja nekategorizirane ali lokalne ceste VSE SKUPINE
december 2006

Območje
neposrednega
vpliva (m)

Daljinski vpliv

Območje
daljinskega
vpliva (m)

20

gozdne kure

250

20

sesalci
(netopirji), 100
metulji, hrošči

20

sesalci
(netopirji), 100
metulji, hrošči

20

VSE SKUPINE

100
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Skupina
posegov

Poseg

Poseg po Pravilniku

Fizično prekrivanje

Območje
neposrednega
vpliva (m)

infrastruktura Športno letališče
Gradnja ali rekonstrukcija letališča ali
prekvalifikacija letališča v letališče za VSE SKUPINE
mednarodni promet
Mineralne
surovine

Kamnolom
Škriljah

pri
Določitev
oziroma
razširitev
pridobivalnih in raziskovalnih prostorov
nahajališča mineralnih surovin (prod, VSE SKUPINE
pesek, glina, trda kamnina, gramoz,
kamen)

Zelene
površine

100

20

Daljinski vpliv

Območje
daljinskega
vpliva (m)
1000 m
pravokotno od
koridorja
ptice, netopirji, sesalci
vzletanja
in
(velike zveri)
5000 m v smeri
koridorja
vzletanja.
vodne ptice, ribe in
piškurji, kačji pastirji,
mehkužci, tekoče vode,
obrečni in barjanski
gozdovi,
mokrotna 500
travišča pod gozdno
mejo, barja, plazilci
(sklednica),
sesalci
(bober in vidra)

Gradnja ali razširitev objekta za šport,
rekreacijo ali prosti čas (primeroma
nogometnega stadiona, športne površine s VSE SKUPINE
trdo podlago, vodnega zajetja za smučišče,
smučarske vlečnice …)

50

belorepec,
planinski
orel, koconoge kure, 250
kozača, vodne ptice

Muzej na prostem
- kolišče
Gradnja nestanovanjske stavbe, razen VSE SKUPINE
nestanovanjskih stavb iz poglavja II

20

0

Hipodrom Ig
Kopališče Ig

Gradnja nove javne poti za sprehajalce na
obrežju voda

vodne
ptice,
črna
štorklja; obrečni in
barjanski
gozdovi,
barja,
mehkužci,
metulji, kačji pastirji,
plazilci
(sklednica),
sesalci (bober in vidra),
cvetnice in praprotnice
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25

vodne
ptice,
črna
štorklja,obrečni
in
barjanski
gozdovi,
barja,
mehkužci,
metulji, kačji pastirji,
plazilci
(sklednica),
sesalci (bober in vidra),
cvetnice in praprotnice

0

100
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Skupina
posegov

Gozd

Ostala
območja

Poseg

Poseg po Pravilniku

Smučišče
(pobočje
Blažanovke)

Ureditev površine za smučišče

Območje
za
nordijsko
smučanje
(med
Blažanovko
in
Gričnico)
Razgledne točke
na
vrhovih
Mokrc,
Golec,
Stražar

Območja
družbene
infrastrukture

Kmetijska
območja

Fizično prekrivanje

Območje
neposrednega
vpliva (m)

sršenar, planinski orel,
koconoge kure, gozdne
ptice, preostali gozdovi,
suha
travišča
pod
gozdno mejo, travišča in 50
skalovja nad gozdno
mejo, grmišča, metulji,
hrošči, plazilci, sesalci
(velike zveri), cvetnice
in praprotnice, mahovi
planinski orel, koconoge
Postavitev nove ali podaljšanje obstoječe kure, preostali gozdovi,
tekaške proge (vključno s spremembo metulji, hrošči, sesalci 10
trase)
(velike zveri), mahovi,
praprotnice in semenke
Posek več kot 90% lesne zaloge v črna štorklja, sršenar,
debeljaku na več kot 0,5 ha
kačar, mali klinkač,
belohrbti detel, triprsti
detel, belovrati muhar,
20
duplar, rečni cvrčalec,
plašica,
obrečni
in
barjanski
gozdovi,
hrošči, mahovi, rastline
Območja družbene infrastrukture
• Gradnja nove
stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
20
dvoriščem
ali
brez,
razen VSE SKUPINE
nestanovanjskih stavb iz poglavja II
• Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Območja kmetijskih zemljišč
VSE SKUPINE
25
(Nobenega novega posega)
december 2006

Daljinski vpliv

Območje
daljinskega
vpliva (m)

belorepec,
planinski
orel, koconoge kure, 250
kozača

belorepec,
planinski
orel, koconoge kure, 50
kozača

0

0

sesalci
(netopirji), 100
metulji, hrošči

/

/
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Skupina
posegov

Poseg

Poseg po Pravilniku

Fizično prekrivanje

Območja posebne Posebna območja
rabe
• Gradnja nove
stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem
ali
brez,
razen VSE SKUPINE
nestanovanjskih stavb iz poglavja II
• Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Območja
Območja za potrebe obrambe
VSE SKUPINE
obrambe

december 2006

Območje
neposrednega
vpliva (m)

Daljinski vpliv

Območje
daljinskega
vpliva (m)

20

sesalci
(netopirji), 100
metulji, hrošči

20

/

/
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2.5 Predvideno obdobje izvajanja
SPRO in PRO sta zasnovana kot podlaga za izvajanje posegov v daljšem časovnem obdobju.
Veljavnost strategije ni omejena oziroma preneha s sprejetjem nove. Obdobja izvajanja za
konkretne posege na trenutni stopnji niso znana.

2.6 Potrebe po naravnih virih
Določena območja ureditve posegajo na kmetijske površine in v gozd. Gozd ima v občini
poleg gospodarske tudi pomembno varovalno, socialno in habitatno funkcijo. Morebitno
širjenje kamnoloma pri vasi Škrilje bo povečalo izkoriščanje mineralnih surovin za lokalne
potrebe občine, do odpiranja kopov za širše (regionalne) potrebe ima občina izrazito
negativno stališče. Večja gostota poselitve bo povečala potrebo po pitni vodi. Občina ima
bogate zaloge pitne vode (predvsem v Iškem vršaju), na njenem območju leži vodarna Brest,
ki s pitno vodo oskrbuje prebivalce Ljubljane. Problem oskrbe s pitno vodo se pojavlja
predvsem v hribovitih predelih občine, kjer lokalno nezadostne količine pitne vode
predstavljajo glavni omejitveni dejavnik pri širjenju poselitve. Cilj PRO je zagotoviti ustrezno
oskrbo s pitno vodo na vseh območjih.

2.7 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi
2.7.1 Zrak
Poglavje je povzeto po Okoljskem poročilu SPRO Ig (Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta-Oddelek za krajinsko arhitekturo in Občina Ig, november 2006) – v nadaljevanju
OP. OP za PRO še ni izdelano.
Kazalci stanja okolja za zrak so emisije toplogrednih plinov, amoniaka, SO2, NO2, NOx, O3,
PM10 in pogostost prekoračitve mejnih vrednosti. Največji vpliv na kazalce bo imelo
povečanje prometa, ki bo povzročilo povečanje emisij večine snovi, navedenih v kazalcih.
Emisije amoniaka so posledica živinoreje, ker pa na območju občine ni pričakovati porasta
števila glav živine, bistvenega vpliva na ta kazalec ne pričakujemo. Emisije zaradi določenih
posegov so odvisne od konkretnih tehnoloških rešitev in v OP niso natančneje opredeljene.
2.7.2 Voda in tla
Poglavje je povzeto po OP SPRO Ig (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Oddelek za
krajinsko arhitekturo in Občina Ig, november 2006).
Kazalci stanja okolja za tla so izguba tal, prizadetost pridelovalne funkcije, sprememba
reliefnih in pedoloških značilnosti tal. Za vode so pomembni kazalci komunalna urejenost,
kakovost virov pitne vode in stanje vodotokov. V OP je bilo ocenjeno, da vplivi večine
posegov na tla, prisotni med gradnjo in po izvedbi posegov, ne bodo bistveni. Vplivi
izgradnje športnega letališča na tla v OP niso natančneje opredeljeni. Z vidika komunalne
urejenosti je vpliv SPRO Ig, ki vključuje oskrbo vseh naselij s pitno vodo in kanalizacijski
sistem, ocenjen kot pozitiven. Tudi vpliv na kvaliteto podtalnice bo pozitiven, posebej ob
izvajanju omilitvenih ukrepov, povezanih s preusmerjanjem na ekološko kmetovanje.
Urejanje komunale bo kompenziralo neugoden vpliv na vode zaradi povečanja poselitve.
Neugodni bodo predvsem vplivi pozidave v vodovarstvenih območij, a glede na to, da v pas s
strožjim vodovarstvenim režimom spada le eno območje brez posebej invazivnih posegov
(Vrbljene), bo vpliv ob izbiri tehnološko ustreznih rešitev še sprejemljiv. Tudi kmetijska
december 2006
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pridelava na območju Iškega vršaja je možna samo ob preusmerjanju iz tradicionalnega v
ekološko kmetovanje.
2.7.3 Hrup
Poglavje je povzeto po OP SPRO Ig (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Oddelek za
krajinsko arhitekturo in Občina Ig, november 2006).
Kazalec stanja okolja je obremenitev s hrupom v času gradnje in po izvedbi posegov.
Najopaznejša bo obremenitev s hrupom na razširjenem OPD Ig, tako v času gradnje, kot med
obratovanjem. Vpliv stanovanjske, oskrbne in drugih dejavnosti bo prisoten med gradnjo in
po izgradnji. V vseh primerih je mogoče vpliv hrupa omejiti z omilitvenimi ukrepi, ki v OP
niso podrobneje opredeljeni.
2.7.4 Ravnanje z odpadki
SPRO predvideva:«V okviru naselij bodo urejeni ekološki otoki in druge točke zbiranja z
ustreznim sortiranjem in reciklažo. Občina bo odpadke odlagala na regijsko deponijo oz.
toplotno obdelavo izven občine. Odpravljena in sanirana bodo nelegalna odlagališča.
Strateško bodo omogočene dejavnosti reciklaže in predelave odpadkov, če so skladne z
okoljskimi in drugimi omejitvami. Biološke odpadke se bo zbiralo posebej in odlagalo na
občinsko kompostarno, ki je predvidena v sklopu ene od gospodarskih con. Odpadke, ki
nastajajo pri urejanja zelenih površin, se reciklira v okviru posameznih gospodinjstev.«
Posebne odpadke iz industrije, kmetijstva ali proizvodne obrti je potrebno ustrezno hraniti ali
obdelati na parceli onesnaževalca oz. mora biti zagotovljen urejen odvoz.
V sklopu izvajanja posegov bodo med gradnjo nastajali odpadki, predvsem nenevarni
gradbeni odpadki. Predvsem je potrebno v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04) med gradnjo
uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne
uporabe posameznih frakcij.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaženi zemlji v primeru razlitja ali razsutja
nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je potrebno onesnaženi material pred
odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določbami Pravilnika o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003 in 41/2004).
Ob nasipavanju terena je potrebno upoštevati določila zakonodaje, ki je našteta zgoraj, še
posebno Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03,
44/03, 41/04).
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3

PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU

3.1 Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k
ohranitveni vrednosti območja
Varstveni cilji so v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni
list RS, št. 49/04, 110/04) konkretno določeni le za območja SPA. Za območji pSCI
Ljubljansko barje in pSCI Krimsko hribovje-Menišija smo izdelovalci poročila dejavnike, ki
prispevajo k ohranitveni vrednosti območja, opredelili sami.
Osnova za navedbo varstvenih dejavnikov za Barski gozd je Odločba o zavarovanju barskega
gozda na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj) (Uradni list LRS, št. 24/1951).
Varstveni dejavniki za ribnike v dolini Drage so navedeni iz Odloka o razglasitvi območja
ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 23/86) in Odloka
o spremembi odloka o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno
znamenitost (Uradni list RS, št. 61/2002).
Tabela 2: Prikaz varstvenih ciljev/dejavnikov/režimov na varovanih območjih.
Varovano območje
SPA Ljubljansko barje

pSCI Ljubljansko barje

pSCI Krimsko hribovje-Menišija

Varstveni cilji/dejavniki/režimi
1. povečanje obstoječega obsega travišč
2. izboljšanje
ekoloških
značilnosti
travišč
(povečanje deleža ekstenzivno obdelovanih
travišč)
3. povečanje obstoječega obsega mejic
4. ohranjanje gozdnih osamelcev
5. ohranitev obstoječega vodnega režima
1. ohranitev vodnega režima
2. ohranitev naravno revnih tal
3. ohranjanje zatočišč netopirjev, prehranjevalnih
habitatov netopirjev ter njihove medsebojne
povezanosti
4. ohranitev ali izboljšanje kakovosti voda
5. odpravljanje dejavnikov, ki negativno vplivajo na
populacije rastlin in živali, npr. hrup, množična
ali pogostna prisotnost ljudi, ohranjanje naravno
revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v
vodotok, svetlobno onesnaževanje ipd.
1. ohranitev mirnih predelov (brez motenj, ki jih
povzročajo ljudje)
2. izogniti se konfliktnim situacijam medved-človek
3. ohranitev biocenoze značilnih vrst ter njihove
populacijske strukture, brez tujerodnih vrst in
biotehnološko spremenjenih organizmov
4. ohranitev jam, ohranitev kvalitete vode v jamah
5. ohranitev nefragmentiranega
življenjskega
prostora, predvsem starejših bukovo-jelovih
gozdov in ostalih večjih gozdnih kompleksov
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6. odpravljanje dejavnikov, ki negativno vplivajo na
populacije rastlin in živali, npr. hrup, množična
ali pogostna prisotnost ljudi, ohranjanje naravno
revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v
vodotok, svetlobno onesnaževanje ipd.
7. ohranjanje zatočišč netopirjev, prehranjevalnih
habitatov netopirjev ter njihove medsebojne
povezanosti
Barski gozd na Ljubljanskem barju

1. ohraniti celovitost barskega gozda
2. ohraniti biodiverziteto v gozdu

Ribniki v dolini Drage pri Igu

1. ohranjanje obstoječega stanja, brez novega
umeščanja objektov v zavarovano območje
2. ohraniti obstoječi vodni režim in kvaliteto vode
3. ohraniti biodiverziteto
4. odpravljanje dejavnikov, ki neugodno vplivajo na
populacije rastlin in živali, npr. hrup, množična
ali pogostna prisotnost ljudi, svetlobno
onesnaževanje ipd.
5. ohranjanje zatočišč netopirjev, prehranjevalnih
habitatov netopirjev ter njihove medsebojne
povezanosti

3.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih
območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni
režim
3.2.1 Varovana območja
Na območju občine Ig sta prisotni dve zavarovani območji:
• Barski gozd na Ljubljanskem barju (id. 1657) je največji (20 ha) gozdnati ostanek
visokega barja in je zavarovan z Odločbo o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem
barju (Uradni list LRS, št. 24/51).
• Ribniki v dolini Drage pri Igu (id. 496) na robu Ljubljanskega barja predstavljajo eno
pomembnejših zatočišč živali na tem koncu Slovenije. Močvirje je tod še lepo ohranjeno
in je bilo proglašeno za naravni spomenik (Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini
Drage pri Igu za naravno znamenitost, Uradni list RS, št. 61/02).
Na območju občine Ig se nahajajo tri območja Natura 2000 opredeljena z Uredbo o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04):
• SPA Ljubljansko barje (SI5000014)
• pSCI Ljubljansko barje (SI3000271)
• pSCI Krimsko hribovje-Menišija (SI3000256)
Prikaz varovanih območij na območju občine Ig je v prilogi 2.
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3.2.2

Naravne vrednote, ki niso zavarovane, in EPO

Večji del občine Ig pripada dvema ekološko pomembnima območjema (EPO) – Ljubljansko
barje (id. 31400) in Krimsko hribovje-Menišija (id. 31200). Slednje pripada tudi EPO
Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id. 80000), zaradi karbonatne podlage
pa predstavlja tudi Območje pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot
(id. 1). EPO so opredeljena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št.
48/04).
Na območju občine Ig se nahaja območje, predlagano za krajinski park - Ljubljansko barje
(id. KP 1), območje, predlagano za naravni rezervat – Koslerjeva gošča (id. 539) in 10
točkovnih pojavov, predlaganih za naravni rezervat (vir: NV smernice, NV atlas).
Na območju občine Ig se nahaja 15 območij naravnih vrednot (NV), od tega 7 državnega in 8
lokalnega pomena. Razen območij NV je v občini tudi večje število točkovnih NV. Naravne
vrednote so določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS,
št. 111/04, 70/06).
Prikaz EPO in naravnih vrednot na območju občine Ig je v prilogi 3.
3.2.3 Vodovarstvena območja
Občina Ig je bogata z vodami; pomembnejša vodotoka sta Iška in Iščica, poleg tega je treba
upoštevati kraške izvire, poplavna območja in podtalno vodo. Posebej veliko vodnih virov je
na območju vršaja Iške in Krimskega hribovja. Prisotni so naslednji vodni viri z
vodovarstvenimi območji: Šumnik, Izber-Visoko, Selnik-Suša, Močila, Spilgut, Želimlježupnija, Pod Lukatom, Pavtar, Krvavica, Krvavica (Krokarica), Gornji Ig, stanovanja-šola
Zapotok, Želimlje-verska šola, Virje VV –1/86, vršaj Iške - Brest V-1 do 12, IS-1 do 4, A-1 in
2, Px in P-18. V pirpravi je nov odlok o varstvu vodnih virov, podatki so povzeti iz osnutka
odloka.
3.2.4 Kulturna dediščina
Območje občine Ig se v veliki meri prekriva z območjem kompleksnega varstva kulturne
dediščine Ljubljansko barje. Na območju občine se nahaja 127 enot kulturne dediščine. Med
njimi po velikosti izstopajo vas Kremenice ter vaška jedra vasi Brest, Iška Loka, Vrbljene in
Matena. Razen njih je v občini večje število arheoloških najdišč, partizanska bolnišnica v
Krvavicah in mnoga spominska obeležja ter mnoge cerkve in kapelice. Kulturno dediščino
občine predstavljajo tudi stare domačije in žage. Vir podatkov so smernice ZVKD.
Prikaz kulturne dediščine in vodnih virov na območju občine Ig je v prilogi 4.
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3.3 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali
njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma
strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja
3.3.1

Pravni režimi in varstvene usmeritve

Območja Natura imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04) in sicer:
7. člen
(varstvene usmeritve)
(1) Varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij so usmeritve za načrtovanje in izvajanje
posegov in dejavnosti ter drugih ravnanj človeka na teh območjih z namenom doseganja
varstvenih ciljev.
(2) Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno
povezanost, če je le-ta prekinjena.
(3) Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in
živali ter njihove habitate čim manjši.
(4) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi
življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši
možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v
času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih
razvojnih oblik ter prezimovanja,
– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike
razmnoževanja.
(5) Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih
organizmov.
(6) Varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij se upoštevajo pri urejanju prostora in
rabi naravnih dobrin na način, kot je to določeno z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
15. člen
(pravila ravnanja za ohranjanje potencialnega Natura območja)
(1) Varstvene usmeritve za ohranjanje potencialnih Natura območij so usmeritve za
načrtovanje in izvajanje posegov in dejavnosti ter drugih ravnanj človeka na teh območjih z
namenom preprečevanja poslabšanja stanja.
(2) Pri izvajanju posegov in dejavnosti na potencialnih Natura območjih, ki so načrtovani v
skladu z usmeritvami iz prejšnjega odstavka, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi,
da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši v
skladu s četrtim in petim odstavkom 7. člena te uredbe.
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(3) Na potencialnih Natura območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti planov,
programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oziroma presojo sprejemljivosti posegov v
naravo na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja sprejemljivosti posegov v naravo ni
potrebna v primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe.
(5) Znotraj potencialnega Natura območja se lahko določijo notranja območja (cone) na način
in po postopku, kot ga določa 9. člen te uredbe.
(6) Na potencialnih Natura območjih se izvaja monitoring v obsegu, kot ga določa 10. člen te
uredbe.
(7) V programu upravljanja se z namenom preprečitve slabšanja stanja določijo skladno z
drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 12. člena te uredbe tudi ukrepi in aktivnosti za
potencialna Natura območja, pri čemer so ukrepi in naravovarstvene naloge finančno in
časovno podrejene, glede na ukrepe na Natura območjih.
Tabela 3: Varstveni režimi zavarovanih območij.
Zavarovana območja – varstveni režimi
Barski gozd na Ljubljanskem barju
Odločba o zavarovanju barskega gozda
na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj)
(Uradni list LRS, št. 24/1951)

Ribniki v dolini Drage pri Igu
Odlok o razglasitvi območja ribnikov v
dolini Drage pri Igu za naravno
znamenitost (Uradni list SRS, št.
23/86);
Odlok o spremembi odloka o
razglasitvi območja ribnikov v dolini
Drage pri Igu za naravno znamenitost
(Uradni list RS, št. 61/2002)

Prepovedano je:
- sečnja in kakršnokoli poškodovanje drevja, zlasti lomljenje
ali rezanje brezovih vej,
- izkoriščanje šote,
- trganje in nabiranje rastlin,
- poškodovanje in odstranjevanje ob meji postavljenih
tablic.
Na celotnem območju naravnega spomenika je prepovedano:
- odkopavati ali zasipavati zemljo ali kamnine,
- odlagati odpadne snovi,
- izkoriščati rudnine ali minerale,
- graditi stavbe, ceste ali infrastrukturne objekte
- izvajati taka melioracijska ali regulacijska dela, katerih
škodljive posledice bi bilo čutiti na ožjem območju
ribnikov.
Dovoljene so dejavnosti v skladu s spomeniško funkcijo predvsem:
- obstoječe gospodarsko izkoriščanje, kot je košnja, paša,
- obdelovanje zemlje, gozdarjenje,
- lovno gospodarjenje, če se ne nanaša na vrste, ki so
predmet varstva po veljavni zakonodaji,
- ribištvo, če se ne nanaša na vrste, ki so predmet varstva po
veljavni zakonodaji,
- športni ribolov,
- sprehajanje in kolesarjenje,
- vzdrževalna in gradbena dela na obstoječih objektih,
- dovoljeno je postavljati objekte, ki so namenjeni
vzdrževanju in ohranjanju parka,
- dovoljeno je izprazniti ribnike zaradi odstranitev posledic
naravnih nesreč oziroma njihovega preprečevanja.
Na ožjem območju naravnega spomenika je prepovedano:
- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje na
biotopu, to je: odstranjevanje obstoječe vegetacije,
- spreminjanje vodnega režima z regulacijskimi deli na
vodnih tokovih, z zajemanjem izvirov ali graditvijo
objektov na vodah, z drugo gradnjo, zasipavanjem ali
odlaganjem odpadnih snovi,
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- uničevati ali kakorkoli poškodovati gnezdišča ter prostore,
kjer se živali razmnožujejo ali zadržujejo.
- športni ribolov.

3.3.2

Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic

Naravovarstvene smernice je izdelal Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana v dokumentu
»Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig z Urbanistično
zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček ter Prostorski red Občine Ig«, št. 3-III31/6-O-05/HT, oktober 2005.
Poleg splošnih varstvenih usmeritev, so podane tudi naravovarstvene smernice za konkretna
varovana območja.
Konkretne varstvene smernice za SPA Ljubljansko barje:
- Travniki naj se ohranjajo.
Odgovor: Predvideni omilitveni ukrepi.
- Njivskih površin naj se ne širi.
- Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki.
- Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 GVŽ na hektar).
- Košnjo se odloži do 15. julija.
- Košnja (čas, pogostnost, način) naj se izvaja tako, da se živali lahko umaknejo.
Odgovor: Predvideni omilitveni ukrepi.
- Vodnega režima naj se ne spreminja.
Odgovor: Na območju ureditve muzeja na prostem – kolišča – bo vodni režim spremenjen.
Predvideniso ustrezni omilitveni ukrepi.
- Psov naj se ne sprehaja brez povodca.
Odgovor: Predvideni omilitveni ukrepi.
- Gradbenega materiala naj se ne odlaga.
Odgovor: Regulirano z zakonodajo. Gradbeni material je potrebno odlagati v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03,
50/04, 41/04 ZVO-1).
Konkretne varstvene smernice za pSCI Ljubljansko barje:
- Posegov, ki bi kakorkoli spremenili vodni režim območja, naj se ne izvaja.
- Mehanskih posegov v strugo in brežine naj se ne izvaja.
- Ohranja naj se naravna struktura dna vodotoka in brežin.
- Ohranja naj se kontinuiteta struge brez neustreznih jezov in pragov.
- Obrežno vegetacijo naj se ohranja.
Odgovor: Predvideni omilitveni ukrepi.
-

Rek naj se ne regulira.
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- Melioracij naj se ne izvaja.
- Barjanski kanali naj se čistijo le občasno in po odsekih.
- Ne izvaja se posegov, ki bi spremenila kemizem tal.
- Plitvine in prodnati prelivi naj se ohranjajo.
Odgovor: SPRO ne predvideva regulacij, melioracij, čiščenja kanalov, posegov v plitvine in
prodnate prelive ter posegov, ki bi spremenili kemizem tal. Predvideni preventivni omilitveni
ukrepi.
- Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki.
- Paša naj se izvaja na ekstenziven način (največ 1 GVŽ na hektar).
- Zmanjšuje naj se uporaba pesticidov, herbicidov in gnojil.
- Travnikov in gozdnih robov naj se ne požiga.
Odgovor: SPRO spodbuja sonaravno kmetovanje. Predvideni preventivni omilitveni ukrepi.
- Vode naj se ne onesnažuje, obstoječe dejavnike onesnaževanja naj se zmanjšuje.
Odgovor: Naravovarstvena smernica bo upoštevana. Izvajati je potrebno splošno predpisane
ukrepe, po potrebi pa so podani še dodatni omilitveni ukrepi.
- Pri posegih v vode je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
- Draški ribniki naj se ne praznijo. Gladina vode naj se ne niža.
Odgovor: Ureditev kopališča pri industrijski coni Ig je dovoljena ob upoštevanju
omilitvenega ukrepa, ki prepoveduje črpanje vode iz Draščice ali ribnikov v dolini Drage.
- Pri gradnji cest, naj se gradi podhode za živali.
Odgovor: Ukrep je previden.
- Obnovo cerkva naj se prilagodi zahtevam netopirjev.
Odgovor: Ukrep je predviden.
Konkretne varstvene smernice za pSCI Krimsko hribovje-Menišija:
-

Geomorfoloških značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd), ki so osnova ustreznim
ekološkim pogojem za ohranitev habitatov, se ne spreminja.
Odgovor: Podani so primerni omilitveni ukrepi.
-

Športno rekreacijske dejavnosti, kot na primer plezanje se ne izvaja ali se izvaja v
ustrezno omejenem obsegu pod določenimi pogoji.
Odgovor: Zaradi omejevanja obsega izletništva v varovanem območju so poseke na vrhovih
Mokrc in Stražar ocenjene z oceno D. Plezališča v SPRO niso predvidena.
- 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.
Odgovor: Posegi v vodotoke niso predvideni.
-

Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd) se prednostno izkoriščajo
obstoječi koridorji.
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Odgovor: Upoštevano.
- Ohranja naj se strnjene komplekse gozdov. Ne izvaja se večjih posegov v gozd.
Odgovor: Poseke na vrhovih Mokrc in Stražar so ocenjene z oceno D, dovoljeni so le posegi
na robu strnjenih kompleksov gozdov. Nova stanovanjska območja so večinoma urejena na
območjih kmetijske rabe.
-

Smetišča in odlagališča odpadkov naj bodo ustrezno zaščitena, tako da bo onemogočen
dostop medvedu.
Odgovor: Smernica je upoštevana pri oblikovanju omilitvenega ukrepa.
- Zverem naj se omogoči prehod preko prometnic.
Odgovor: Posegi, ki bi omejevali prehajanje zveri preko prometnic, niso predvideni.
-

Lokacija za izgradnjo infrastrukturnih in drugih objektov naj se preverja glede
migracijskih poti zveri.
Odgovor: Posegi ne vplivajo na migracijske poti zveri.
- Pašnike naj se zaščiti z električnimi ograjami.
- Čebelnjake naj se zaščiti z električnimi ograjami.
Odgovor: Smernica je upoštevana pri oblikovanju omilitvenega ukrepa.
Konkretne varstvene smernice za strogi naravni rezervat Barski gozd na Ljubljanskem barju
(povzete po smernicah za varstvo relevantnega habitatnega tipa):
-

Ohranja se namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozda.
Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna infrastruktura se izvajajo
na način in v obsegu, ki ne ogrožajo barskega gozda.
- Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd.) se prednostno
izkoriščajo obstoječi koridorji.
Odgovor: Smernice so upoštevane. V primeru ureditve gozdne učne poti bo ta potekala po
obstoječi poti in ne bo ogrožala Barskega gozda. Ureditev letališča v bližini zavarovanega
območja je ocenjena z oceno D.
Konkretne varstvene smernice za naravni spomenik Ribniki v dolini Drage pri Igu (povzete
po smernicah za varstvo relevantnih habitatnih tipov):
-

Vode se ne onesnažuje, obstoječe dejavnike onesnaževanja se zmanjšuje z gradnjo
čistilnih naprav.
Odgovor: Smernica je upoštevana.
-

V vplivnem pasu tekočih ali stoječih voda se mineralnih gnojil, gnojnice, herbicidov in
pesticidov ne uporablja.
- Vodnogospodarska dela se opravlja od pozne jeseni do konca zime, to je izven
razmnoževalnega časa živali; uporablja se tehnologijo, ki kar najmanj poškoduje
življenjske prostore.
- Intenzivne kmetijske površine naj se nadeluje izven poplavnih območjih vodotokov.
Odgovor: Smernica je upoštevana.
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-

Vode se praviloma ne odvzema, izjemoma pa se je odvzema toliko, da v obdobju, ko je
naravno stanje voda najnižje, lahko preživijo najbolj občutljive živali in rastline.
- Draški ribniki naj se ne praznijo. Gladina vode naj se ne niža.
Odgovor: Odvzem vode iz ribnikov in Draščice ni dovoljen. Smernica je upoštevana.
-

Gradbenih posegov in zemeljskih del kot so odstranjevanje zemlje, ruše, šote, kamninske
podlage, zasipavanje z izkopanimi materiali se ne izvaja, v primeru, da ni drugih
prostorskih možnosti, pa se izvaja na tistih delih območij, ki so že degradirana.
Odgovor: Ureditev kopališča je predvidena na naravovarstveno manj pomembnem delu
zavarovanega območja ob industrijski coni.

- Obrežno vegetacijo naj se ohranja.
- Elektroagregatov za odlov rib se ne uporablja.
- V vode se ne vnaša hranil, razkužil in zdravil za ribe.
Odgovor: Problematika se ne ureja na občinskem nivoju.
3.3.3

Podatki o pridobitvi strokovnih podlag

Pri izdelavi elaborata smo uporabili javno dostopno literaturo, kot so:
• Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 za posamezne vrste in
habitatne tipe,
• Točkovni podatki o pojavljanju rastlinskih in živalskih vrst na območjih pSCI Ljubljansko
barje in pSCI Krimsko pogorje-Menišija, Ljubljana,
• Conacija notranjih habitatov kvalifikacijskih vrst ptic,
• strokovne revije, knjige.
Popoln seznam uporabljene literature je naveden v poglavju Viri.

3.4 Prikaz območij dejanske rabe prostora
Največji delež prostora v občini Ig pokriva gozd, sledijo pa njive in vrtovi. Pozidana in
sorodna zemljišča, barjanski travniki in različne kmetijske površine - v zaraščanju ali prerasle
z gozdnim drevjem, trajni in začasni travniki ter ekstenzivni in intenzivni sadovnjaki zavzemajo opazen delež območja občine. Najmanjši delež prostora zavzemajo površine
tekočih in stoječih voda, barja in trstičja.
Karta dejanske rabe je v prilogi 5. Vir podloge dejanske rabe prostora je MKGP.
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3.5 Vrste in habitatni tipi za katere je Natura območje določeno, vključno
s podatki iz SDF
3.5.1

Ljubljansko barje

Tabela 4: Kvalifikacijske vrste na območju SPA Ljubljansko barje.
Vrsta - slovensko ime

Vrsta - latinsko ime

FFH

bičja trstnica
Acrocephalus schoenobaenus
A295
čapljica
Ixobrychus minutus
A022
črna štorklja
Ciconia nigra
A030
kobiličar
Locustella naevia
A290
kosec
Crex crex
A122
pepelasti lunj
Circus cyaneus
A082
pisana penica
Sylvia nisoria
A307
prepelica
Coturnix coturnix
A113
priba
Vanellus vanellus
A142
rakar
Acrocephalus arundinaceus
A298
rdečenoga postovka
Falco vespertinus
A097
rečni cvrčalec
Locustella fluviatilis
A291
repaljščica
Saxicola rubetra
A275
rjava penica
Sylvia communis
A309
rjavi srakoper
Lanius collurio
A338
rumena pastirica
Motacilla flava
A260
slavec
Luscinia megarhynchos
A271
sloka
Scolopax rusticola
A155
sršenar
Pernis apivorus
A072
veliki skovik
Otus scops
A214
veliki škurh
Numenius arquata
A160
vodomec
Alcedo atthis
A229
Legenda:
•
FFH: flora, favna, habitat; tudi EU ali Natura koda - koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)

Po podatkih Standard data form (v nadaljevanju SDF) območje SPA Ljubljansko barje
zavzema 11.409,35 ha. 65% območja pripada ornim površinam, na 12% območja so gojeni
travniki, ostali habitatni tipi, ki pokrivajo 5 ali več % območja, so vlažni in mezofilni
travniki, gozdovi in ostala kmetijska zemljišča.
Na SPA Ljubljansko barje biva več kot 15% slovenske populacije kosca (Crex crex),
pepelastega lunja (Circus cyaneus) in pisane penice (Sylvia nisoria). Ohranjenost
življenjskega prostora je dobra za večino kvalifikacijskih vrst in povprečna ali zmanjšana za
črno štorkljo (Ciconia nigra), sršenarja (Pernis apivorus) in vodomca (Alcedo atthis).
Lokalne populacije ptic niso izolirane. Splošna ocena stanja je odlična za pepelastega lunja in
kosca, dobra za pisano penico in rjavega srakoperja (Lanius collurio) ter značilna za ostale
vrste, navedene v Direktivi Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979.
Za kvalifikacijske vrste ptic na Ljubljanskem barju največjo grožnjo predstavlja
intenzifikacija kmetijstva – povečanje donosa travnih površin z gnojenjem in sejanjem trav,
zgodnja košnja, povečevanje njivskih površin in osuševanje preostalih mokrotnih površin.
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Tabela 5: Kvalifikacijske rastlinske in živalske vrste na območju pSCI Ljubljansko barje.
Vrsta - slovensko ime

Vrsta - latinsko ime

FFH

pezdirk
Rhodeus sericeus amarus
1134
sulec
Hucho hucho
1105
pohra
Barbus meridionalis
1138
nežica
Cobitis taenia
1149
kapelj
Cottus gobio
1163
blistavec
Leuciscus souffia
1131
platnica
Rutilus pigus
1114
potočni piškurji
Eudontomyzon spp.
1098
navadni škržek
Unio crassus
1032
človeška ribica
Proteus anguinus
1186
močvirska sklednica
Emys orbicularis
1220
veliki pupek
Triturus carnifex
1167
hribski urh
Bombina variegata
1193
močvirski cekinček
Lycaena dispar
1060
strašničin mravljiščar
Maculinea teleius
1059
travniški postavnež
Euphydryas aurinia
1065
barjanski okarček
Coenonympha oedippus
1071
koščični škratec
Coenagrion ornatum
4045
veliki studenčar
Cordulegaster heros
4046
drobni svitek
Anisus vorticulus
4056
ozki vrtenec
Vertigo angustior
1014
mali podkovnjak
Rhinolophus hipposideros
1303
vidra
Lutra lutra
1355
rogač*
Lucanus cervus
1083
puščavnik*
Osmoderma eremita
1084
Loeselova grezovka
Liparis loeselii
1903
Legenda:
•
FFH: flora, favna, habitat; tudi EU ali Natura koda - koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)
•
* vrsti še nista kvalifikacijski, sta pa predlagani za vključitev v pSCI Ljubljansko barje
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Tabela 6: Kvalifikacijski habitatni tipi na območju pSCI Ljubljansko barje.
Habitatni tip

FFH

Physis

Bazična nizka barja
7230
54.2
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, 6510
38.2
Sanguisorba officinalis)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z 6430
37.7
37.8
visokim steblikovjem
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, 6410
37.31
šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo 3260
24.4
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
91L0
41.2A
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
91K0
41.1C
Legenda:
•
FFH: flora, favna, habitat; tudi EU ali Natura koda - koda habitatnih tipov na Prilogi 1 Direktive o
habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora)
•
Physis: PA koda - koda habitanega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & DevilliersTerschuren 1996)

pSCI Ljubljansko barje je nekoliko večje od območja SPA in po podatkih SDF zavzema
12.666,09 ha. V preteklosti je bilo to veliko šotno barje, ki so ga osušili, vzporedno z
izsuševanjem pa so z barja porezali ogromne količine šote. Območje je mozaik kmetijskih
površin in ekstenzivnih travnikov. Slabo polovico območja poraščajo Nižinski ekstenzivno
gojeni travniki, ostali kvalifikacijski habitatni tipi pa se pojavljajo na manj kot 5% površin
pSCI. Vodotoki na barju so pomemben habitat za številne vrste rib. V obstoječem stanju so
vsi kvalifikacijski habitatni tipi dobro reprezentativni. Ranljivost območja so močno povečali
nepravilni ukrepi pri upravljanju z vodami in onesnaževanje Ljubljanice skupaj z urbanizacijo
in intenzifikacijo kmetijstva.
Na pSCI Ljubljansko barje živi 15 do 100% slovenske populacije koščičnega škratca
(Coenagrion ornatum), ter med 2 in 15% slovenske populacije hribskega urha (Bombina
variegata), velikega pupka (Triturus carnifex), močvirske sklednice (Emys orbicularis) in
sulca (Hucho hucho). Življenjski prostor je dobro ohranjen za večino kvalifikacijskih vrst,
nekaterim pa Ljubljansko barje predstavlja habitat s povprečno ali zmanjšano ohranjenostjo.
Splošna ocena stanja za hribskega urha, velikega pupka, pohro (Barbus meridionalis), nežico
(Cobitis taenia) in blistavca (Leuciscus souffia) je odlična, za ostale kvalifikacijske vrste pa
dobra ali značilna. Za ohranjanje barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) je območje
izredno pomembno, saj živi na njem najmočnejša močvirska metapopulacija tega metulja v
Sloveniji (Čelik s sod., 2005).
Vplivi SPRO in PRO na kvalifikacijske vrste in HT so v poročilu obravnavani ločeno za
območji SPA in pSCI Ljubljansko barje. Ker je kvalifikacijskih vrst in HT za območje Barja
zelo veliko, smo izdelali matriko na nivoju skupin, znotraj katerih so združene vrste in HT, ki
zahtevajo/nudijo podobne ekološke razmere. V izogib podvajanju pri uvrščanju v skupine je
vrsta pripisana k tisti skupini, za katero menimo, da ima največji pomen. V primeru, da je
določena vrsta zelo problematična ali ne sodi v skupino, smo jo obravnavali posebej. Take
vrste so navedene na koncu tabele.
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Tabela 7: Skupine kvalifikacijskih vrst in HT na SPA in pSCI Ljubljansko barje.
Skupina
vodni habitati (stoječe in tekoče vode)

kanali na barju
ekstenzivni travniki**

grmišča in travniki

mokrotni travniki in sestoji visokih steblik

močvirje
gozd/ drevesa

vrsti ptic prisotni izven gnezditvenega obdobja
dvoživke in sklednica

Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi
vodomec (Alcedo atthis)
kapelj (Cottus gobio)
pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)
pohra (Barbus meridionalis)
nežica (Cobitis taenia)
potočni piškurji (Eudontomyzon spp.)
blistavec (Leuciscus souffia)
platnica (Rutilus pigus)
sulec (Hucho hucho)
vidra (Lutra lutra)
navadni škržek (Unio crassus)
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Callitricho-Batrachion
koščični škratec (Coenagrion ornatum)
drobni svitek (Anisus vorticulus)
bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
kobiličar (Locustella naevia)
kosec (Crex crex)
prepelica (Coturnix coturnix)
priba (Vanellus vanellus)
repaljščica (Saxicola rubetra)
rumena pastirica (Motacilla flava)
veliki škurh (Numenius arquata)
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
pisana penica (Sylvia nisoria)
rjava penica (Sylvia communis)
rjavi srakoper (Lanius collurio)
slavec (Luscinia megarhynchos)
močvirski cekinček (Lycaena dispar)
ozki vrtenec (Vertigo angustior)
(6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne
robne združbe z visokim steblikovjem
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
čapljica (Ixobrychus minutus)
rakar (Acrocephalus arundinaceus)
rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis)
sršenar (Pernis apivorus)
veliki skovik (Otus scopus)
sloka (Scolopax rusticola)
rogač (Lucanus cervus)
puščavnik (Osmoderma eremita)
(91L0)
Ilirski
hrastovo-belogabrovi
gozdovi
(Erythronio-Carpinion)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion))
pepelasti lunj (Circus cyaneus)
rdečenoga postovka (Falco vespertinus)
veliki pupek (Triturus carnifex)
hribski urh (Bombina variegata)
močvirska sklednica (Emys orbicularis)
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Skupina

Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi

vrsta, ki jo zaradi posebnega pomena obravnavamo
ločeno
vrsta, ki jo zaradi posebnega pomena obravnavamo
ločeno
vrsta, ki ne sodi v nobeno od navedenih skupin
vrste in HT, ki niso prisotni na območju občine Ig oz.
na vplivnem območju načrtovanih posegov*

barjanski okarček (Coenonympha oedippus)
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
veliki studenčar (Cordulegaster heros)
travniški postavnež (Euphydryas aurinia)
strašnični mravljiščar (Maculinea teleius)
človeška ribica (Proteus anguinus)
črna štorklja (Ciconia nigra)
Loeselova grezovka (Liparis loeselii)
(7230) Bazična nizka barja

Legenda:
* vrst in HT, ki niso prisotni na območju občine Ig oz. na vplivnem območju načrtovanih posegov, in pri
•
izdelavi matrik nismo upoštevali.
•
**
Po mnenju dr. Davorina Tometa z vidika vplivov na kvalifikacijske vrste ptic ni bistvene
razlike, če gre za ekstenzivne ali močvirne travnike s sestoji visokih steblik. Ker bi z vidika ostalih vrst in
HT ti dve kategoriji le težko enačili, smo se odločili, da ptice obravnavamo v sklopu skupine ekstenzivni
travniki.

3.5.2

pSCI Krimsko hribovje-Menišija

Tabela 8: Kvalifikacijske rastlinske in živalske vrste na pSCI Krimsko hribovje-Menišija.
Vrsta - slovensko ime

Vrsta - latinsko ime

FFH

navadni ris
Lynx lynx
1361
rjavi medved
Ursus arctos
1354
volk
Canis lupus
1352
navadni koščak
Ausropotamobius torrentium
1093
ozki vrtenec
Vertigo angustior
1014
bukov kozliček
Morimus funereusi
1089
drobnovratnik
Leptodirus hochenwartii
4019
črtasti medvedek
Callimorpha quadripunctaria
1078
mali podkovnjak
Rhinolophus hipposideros
1303
velikouhi netopir***
Myotis bechsteinii
1323
širokouhi netopir***
Barbastella barbastellus
1308
kranjski jeglič
Primula carniolica
4108
Legenda:
•
FFH: flora, favna, habitat; tudi EU ali Natura koda - koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)
•
*** vrsti še nista kvalifikacijski, sta pa predlagani za vključitev v pSCI Krimsko hribovje-Menišija

Tabela 9: Kvalifikacijski habitatni tipi na pSCI Krimsko hribovje-Menišija.
Habitatni tip

FFH

Physis

Jame, ki niso odprte za javnost

8310

65

Karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8210

62.1

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, 6410
šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruale)

37.31

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh 6210**
(Festuco-Brometalia)

34.3
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Alpinska in subalpinska travišča na travišča na karbonatnih tleh
6170
36.4
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo 3260
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho Batrachion

24.4

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

3220

24.1
24.2

Presihajoča jezera

3180*

22.5

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

91L0

41.2A

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

91K0

41.1C

Legenda:
•
*: prednostni HT
•
**: pomembno rastišče kukavičevk
•
FFH: flora, favna, habitat; tudi EU ali Natura koda - koda habitatnih tipov na Prilogi 1 Direktive o
habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora)
•
Physis: PA koda - koda habitanega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & DevilliersTerschuren 1996)

Po podatkih SDF območje pSCI Krimsko hribovje - Menišija zavzema 20.107,19 ha in skoraj
v celoti leži v Osrednjeslovenski regiji, sega pa tudi v Notranjsko-kraško regijo. Varovano
območje predstavlja gozdnato hribovje južno od Ljubljane, ki je del osrednjega življenjskega
prostora velikih zveri. 94% območja poraščajo dobro ohrajeni bukovi gozdovi, pretežno ilirski
bukov gozd (77%), kjer razen velikih zveri najdemo tudi bukovega kozlička (Morimus
funereus). V karbonatno (predvsem dolomitno) podlago sta vrezani soteski Zale in Iške, ki s
pritoki predstavljata habitat velike populacije navadnega koščaka (Austropotamobius
torrentium), na pobočjih njunih kanjonov pa uspeva endemični kranjski jeglič (Primula
carniolica), ki ima na tem območju zelo dobro ohranjeno rastišče, in alpski relikti. Na
varovanem območju pa so prisotne tudi kraške jame, zaprte za javnost; v nekaterih od njih je
bil popisan drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii). 5% območja pokrivajo gojeni in suhi
travniki, 1% površin varovanega območja pa pokrivajo ceste, vasi, kamnolomi in podobni
objekti.
Kvalifikacijski habitatni tipi so večinoma dobro reprezentativni, ponekod pa tudi odlično ali
značilno reprezentativni.
Izredno močna populacija malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) zavzema
približno 2-15% slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti njegovega življenjskega prostora
je dobra, s posameznimi elementi, ki so ohranjeni povprečno ali pa so delno degradirani,
vendar je obnovitev preprosta (povzeto po SDF). Na varovanem območju so pogosti medved
(Ursus arctos), katerega 2-15% slovenske populacije živi prav tu, volk (Canis lupus) in ris
(Lynx lynx). Življenjski prostor kvalifikacijskih vrst sesalcev je dobro ohranjen. Za
kvalifikacijski vrsti bukovega kozlička in drobnovratnika Krimsko hribovje in Menišija
predstavlja odlično ohranjen habitat, za črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria)
dobro ohranjen habitat, za vretenca (Vertigo angustior) pa habitat z zmanjšano ohranjenostjo.
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3.6 Načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih
Za območja Natura 2000 še ni pripravljenih načrtov upravljanja. Zavarovani enoti nimata
načrta upravljanja.

3.7 Opis obstoječega izhodiščnega stanja varovanega območja
3.7.1 SPA Ljubljansko barje
Ljubljansko barje predstavlja manj kot 1% površine celotne Slovenije in predstavlja eno
najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. Za mnoge vrste je Barje najpomembnejše ali
pa celo edino gnezdišče v Sloveniji (npr. veliki škurh, sloka). Populacija 10 parov velikega
škurha na Barju verjetno predstavlja celotno slovensko gnezditveno populacijo. S
pomembnim deležem v slovenskem merilu (>10%) so zastopane nekatere značilne travniške
vrste: kosec (265-333), prepelica (341-435 parov), priba (355-465 parov), repaljščica (18582245 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 živijo
v gozdovih in grmiščih – predvsem takšnih, ki uspevajo na poplavnih območjih. Ocenjeno je,
da na tem območju gnezdi cca 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 zadržujeta 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 ogrožene na evropskem nivoju, njihova številčnost
pa na Barju ni tako velika, da bi jo lahko izražali 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 opaženih 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.
• Travniške vrste - živijo v odprtem travniškem svetu, predvsem na nekoliko vlažnih do
močvirnih travnikih.
• Grmovne vrste - živijo v polodprti pokrajini z različno gostimi grmišči, živimi mejami
(“mejice”) in posameznimi drevesi.
• Gozdne vrste - predvsem so pomembne ptice vlažnega/poplavnega listopadnega gozda z
bogato vertikalno in horizontalno členjenostjo.
• Vodne in močvirske vrste - omejene le na odvodnike.
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). Ugotovitve za območje občine Ig so podane v nadaljevanju.
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.
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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.
Natančnejši podatki o pojavljanja in gnezdenju kvalifikacijskih vrst na območju Barja so v
tabeli 11.
pSCI Ljubljansko barje
3.7.1.1 Favna
3.7.1.1.1 Splošno
Ljubljansko barje je glede pestrosti favne izjemno bogato okolje. Na območju pSCI
Ljubljansko barje je evidentiranih 45 vrst sesalcev, 13 vrst dvoživk, 11 vrst plazilcev, preko
100 vrst dnevnih metuljev, 48 vrst kačjih pastirjev, ogrožene vrste stenic in strig in mnoge
druge živalske 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 možnost zadrževanja medveda v ozkih, slepih
pasovih gozdnate vegetacije, od koder je njegovo vračanje v pretežno gozdnati prostor pSCI
Krimsko hribovje – Menišija nekoliko oteženo.
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 vlažnih
biotopov. Vse vrste, živeče na Ljubljanskem barju, so uvrščene med ogrožene. Najpogostejša
sta slepec (Anguis fragilis) in belouška (Natrix natrix). Živorodno kuščarico (Lacerta
vivipara) in kobranko (Natrix tesselata) najdemo le ponekod. Na prisojnih suhih območjih ob
robu Barja živijo še pozidna kuščarica (Podarcis muralis), navadni zelenec (Lacerta viridis),
smokulja (Coronella austriaca) in gož (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.
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Ljubljansko barje s kompleksi mokrotnih travnikov in z vodno mrežo rek, potokov in kanalov
v različnih stadijih zaraščanja in z različnimi vodnimi režimi, predstavlja izredno pomembno
območje za dvoživke. Favna dvoživk obsega 13 vrst dvoživk ali skoraj 70% vrst v Sloveniji
(Poboljšaj, 2001). Na obrobju Ljubljanskega barja predstavljajo ribniki v Dragi za dvoživke
pomemben habitat, saj se tu množično mrestijo. Vse dvoživke, živeče na Ljubljanskem barju,
so uvrščene med ogrožene. Najpomembnejši življenjski prostor dvoživk 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).
Obsežna mreža odvodnih kanalov in jarkov z bogato razvito vodno vegetacijo nudi ugoden
habitat za kačje pastirje. Med 48 vrstami, ki živijo na Ljubljanskem barju, mnogi sodijo med
ogrožene. Populacija travniškega škratca (Coenagrion ornatum) je na Ljubljanskem barju
največja v Sloveniji, najvitalnejši del populacije je prav na območju občine Ig.
Vlažne 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.
Mehkužci na Barju so zastopani predvsem polži iz družine črnk (Thiaridae), mlakarjev
(Lymnidae) in svitkov (Planorbidae). V glavnem toku Ljubljanice in v pritokih živijo školjke
brezzobke (Anodontha) in škržki (Unio), v izvirih in ob robu Ljubljanskega barja pa izvirske
vrste polžev.

Slika 20: Ljubljansko barje.

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 & Pirnat (2003) Ljubljansko barje navajata kot potencialno Natura 2000
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območje za puščavnika, vendar zaradi pomanjkljivih podatkov v Sloveniji za to vrsto še ni
razglašenih pSCI območij. Glede na ustreznost habitata in že potrjeno prisotnost vrste na
Ljubljanskem barju pa je pričakovati, da bo vrsta postala kvalifikacijska za pSCI Ljubljansko
barje. Kot potencialno prisotni vrsti na območju Ljubljanskega barja glede na bližnje okoliške
podatke (Drovenik & Pirnat 2003) lahko štejemo tudi močvirskega krešiča (Carabus
variolosus) in hrastovega kozlička (Cerambyx cerdo). Obe vrsti sta pretežno gozdni.
Močvirski krešič je vezan na manjše potočke, hrastov kozliček pa na hrastove sestoje, zato bi
vrsti upravičeno pričakovali v nekaterih gozdnih ostankih in na osamelcih na Ljubljanskem
barju. Rogač in puščavnik sta potencialno prisotna tudi na območjih nekaterih posegov. Ker
sta obe vrsti potencialno kvalifikacijski, jih kot takšne v poročilu tudi obravnavamo.
3.7.1.1.2 Stanje kvalifikacijskih vrst
V nadaljevanju iz javno dostopnih podatkov povzemamo 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, po osebnih podatkih avtorja poročila pa tudi 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 , Želimeljščici in Draščici.
Pohra (Barbus meridionalis): Ni javno dostopnega podatka o pojavljanju na območju občine
Ig. Na podlagi ogleda terena in po osebnih podatkih avtorja poročila se pohra pojavlja v Iščici,
Želimeljščici in Draščici ter njihovih pritokih in tudi v izlivnem delu Iške.
Nežica (Cobitis taenia): Po podatkih iz ribiškega katastra (Zavod za ribištvo RS) se nahaja v
Iščici. Na podlagi ogleda terena in po osebnih podatkih avtorja poročila se nežica pojavlja v
Iščici, Želimeljščici 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, Želimeljščici, 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 in po osebnih podatkih avtorja poročila živi v Iščici in izlivnem delu
Iške.
Potočni piškurji (Eudontomyzon spp.): Po podatkih ribiškega katastra in po osebnih
podatkih avtorja poročila potočni piškurji živijo v Želimeljščici.
Navadni škržek (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 škržka datirajo v čas, ko vodotoki še niso bili tako onesnaženi in se je navadni
škržek v njih pojavljal množično (Strahomer 1971, Strahomerski potok 1974, Iški potok
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1975). Bolj zanesljiva je prisotnost navadnega škržka v ribnikih Drage pri Igu, kjer se lupine
redno pojavljajo kot ostanek plena vidre.
Človeška ribica (Proteus anguinus): Glede na javno dostopne podatke in podatke avtorja
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 živi 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 in podatke avtorja je
večji del populacije velikega pupka na Z delu Ljubljanskega barja, deloma tudi na območju
občine Ig. Ustrezajo mu zaraščeni drenažni 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 Kožuh in Koslerjeva gošča, na zahodu pa reka Iška.
Njegov habitat je mozaik ekstenzivno gospodarjenih močvirnih in vlažnih travnikov,
prehodnih barij, zaraščajočih mokrotnih travišč, močvirij s šašjem in trstičjem ter omrežje
izsuševalnih kanalov in jarkov z bogato obrežno 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 zahodni del, ki obsega zahodni del 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 vlažnih travnikov (vir: podatek
avtorja).
Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) je vrsta, ki je v Sloveniji splošno razširjena. Na
Ljubljanskem barju se nahajajo manjše sub-populacije na vzhodnem delu (vir: podatek
avtorja), ki pa za ohranjanje vrste v Sloveniji ne predstavljajo pomembnejšega območja.
Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je na Barju že 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 et all., 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 Kožuh in
december 2006

46

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig
__________________________________________________________________________________________

Kozlarjeva gošča, na zahodu pa reka Iška. Območje je bistveno za ohranjanitev močvirskih
populacij tega metulja v Sloveniji (Čelik s sod., 2004).
Koščični škratec (Coenagrion ornatum): Na Ljubljanskem barju živi 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 bližini
stabilna populacija. Gost preplet kanalov in jarkov na celotnem S delu občine na
Ljubljanskem barju ustvarja prav take pogoje, najustreznejše za vrsto v Sloveniji.
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 živi
stabilna populacija velikega studenčarja. Območje je dodatno zanimivo, ker se na njem veliki
studenčar sreča s povirnim studenčarjem (Cordulegaster bidentata), ki živi 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 živi 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 Ižanski cesti (1973), Podkraj (1979), Brest
(ni letnice), Strahomer (1968), Draga pri Igu (1973) in Iška Loka (1992). Večina podatkov je
sicer precej starih, a domneva se, da je vrsta na vlažnih 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 pa je bila še cerkev Sv. Mihael v Iški vasi. Verjetno so
se nekoč netopirji zadrževali tudi v cerkvah Sv. Mohor in Fortunat v Mateni in v Sv. Andrej v
Brestu, vendar jih tam ni več zaradi neustrezih prenov (zamreženja preletevalnih odprtin).
Verjetno še katera od do sedaj nepregledanih cerkva ter starejših stavb služi malim
podkovnjakom za kotišče. Gotovo pa tudi mali podkovnjaki, ki imajo poletna zatočišča v
cerkvah , ki sicer ležijo v pSCI Krimsko hribovje-Menišija, oz. izven območij pSCI (cerkev
Sv. Križ, Iška vas), lahko kot prehrajevalni habitat uporabljajo tudi območja znotraj pSCI
Ljubljansko barje. Skupaj je bilo med pregledi zatočišč netopirjev v občini Ig poleti 2006
naštetih približno 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 pokavljanja vidre na Ljubljanskem barju je pokazala, da
naseljuje svoje zgodovinsko dokazane habitate na južnem obrobju barja. Zelo pomemben
habitat vidre v občini Ig so pritoki Ljubljanice: Iščica, Žemeljščica in Draščica. Pomemben
prehranski habitat so ribniki v Dragi (Lutra, 2003). Stanje raziskanosti vidre je v nekaterih
predelih slabo saj primanjkuje razpoložljivih podatkov. Pojavljanje na Ljubljanskem barju je
pomembno in je preko Iške povezano s pojavljanjem vidre na Blokah, Bistrici ter Rašici (Kos,
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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, a relativna velikost populacije na
vseh obravnavanih območjih še ni bila ugotovljena.
3.7.1.2 Flora
Ljubljansko barje je izjemno po pestrosti habitatnih tipov, ki so rastišča številnih ogroženih in
zavarovanih rastlinskih vrst. Med vrstami naj omenimo le 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 in podatkih avtorja,
ni znano.
3.7.1.3 Habitatni tipi
3.7.1.3.1 Opis obstoječega stanja HT na območju občine Ig
Prvo kartiranje habitatnih tipov je Center za kartografijo favne in flore (CKFF) na
Ljubljanskem barju opravil v letih 1998 in 1999, ko še ni bilo predpisane enotne tipologije
kartiranja habitatnih tipov za vso državo. Dodatno so se deli Ljubljanskega barja skartirali še
leta 2000 v okviru projekta "Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na
Ljubljanskem barju ter conacija bodočega parka". Leta 2003 je CKFF izvedel še 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 KP Ljubljansko barje na podlagi razpoložljivih podatkov o stanju
habitatnih tipov in nekaterih živalskih 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 (HTS, 2004), vendar pri
površinah s kvalifikacijskimi habitatnimi tipi v občini Ig zaradi tega ni prišlo do
pomembnejših sprememb.
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Tabela 10: Habitatni tipi na območju Natura 2000 SI3000271 Ljubljansko Barje v občini Ig:
število ploskev, oznake, Physis kode, oznake prisotnosti habitatnih tipov na seznamih Uredbe,
Direktive o habitatih ali Bernske konvencije ter nekateri statistični podatki o habitatnih tipih
obravnavanega območja.

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

B

8,35

0,29

38,94

1,34

2,61

0,09

83.151

6,96

0,24

GO

84.3

9,90

0,34

Gozdno sitčevje 12

TSCI

37.219

B

2,62

0,09

Ilirski
bukovi
3
gozdovi

GFI

41.1C

B

14,44

0,50

Intenzivno
gojeni
ter
dosejevani ali v 45
celoti
sejani
travniki

TSEJ

81

16,28

0,56

Kanali

10

K

89.22

2,69

0,09

Mehko osatovje

19

TOL

37.211

7,77

0,27

Mejice
in
manjše skupine 89
dreves in grmov

MSK

84.2

13,00

0,45

Mezotrofni
mokrotni
travniki

290

TV1

37.21

117,84

4,06

Močno
evtrofizirani,
floristično
osiromašeni
travniki

3

TR

38.13

0,61

0,02

Močvirja z ločki 1

JUN

53.5

0,57

0,02

Močvirna
jelševja

črna

34

ALN

44.91

15,01

0,52

Močvirna
barjanska
vrbovja

in
49

SAL

44.92

4,40

0,15

15

VL

44.9

1,59

0,05

Št.
ploskev

Habitatni tip

Oznaka

Physis

Uredba

Brezovi
in
iglasti barjanski 11
gozdovi

GBAR

44.A

4

Ceste
kolovozi

C

-

Črna jelševja ob
7
tekočih vodah

ALNO

44.32

Ekstenzivno
gojeni senožetni 41
sadovnjaki

SAD1

Gozdni otoki

Močvirna
jelševja,

in

215

6
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Št.
ploskev

Oznaka

Physis

6

MO

53

Mokrotni
mezotrofni
in
142
evtrofni travniki
ali pašniki

TVE

37.2

3

Mokrotni
mezotrofni
in
evtrofni travniki
ali pašniki z
2
znatnim
deležem
brestovolistnega
oslada

TVExF

37.2x37.11

Mokrotni
mezotrofni
in
evtrofni travniki
ali pašniki z 83
znatnim
deležem visokih
šašev

TVExMC

Mokrotni
travniki z modro 232
stožko

Habitatni tip

Uredba

FFH

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

Natura

vrbovja,
hrastovja,
topolovja
Močvirska
vegetacija
obrežij

0,56

0,02

B

67,78

2,34

3

B

0,60

0,02

37.2x53.21

3

B

45,84

1,58

MOL

37.311

3

6410

B

117,85

4,06

K

Mokrotni
travniki z modro
stožko mestoma 19
s sestoji visokih
šašev

MOLxMC

37.311x53.21

3

6410

B

11,93

0,41

K

Mokrotni
travniki z modro
stožko
6
zaraščajoči se z
vlagoljubnimi
lesnimi vrstami

MOLxZL/VL 37.311x31.8D/44.9 3

6410

B

3,16

0,11

K

Naravna
in
naravnim
5
podobna visoka
barja

VB

51.1

7110* B

25,34

0,87

Nasipi
stare
železnice,
7
avtoceste
in
ribnikov

NASIP

-

0,58

0,02

Navadna trstičja 12

PH

53.11

0,82

0,03

ON

87.1

282,09

9,73

Neobdelane

366

5
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Št.
ploskev

Habitatni tip

Oznaka

Physis

Neobdelane
njive in druge
dotlej
obdelovane
4
površine
mestoma
zaraščajoče se z
visokimi šaši

MCxON

53.21x87.1

Nitrofilni
gozdni robovi in
vlažno obrečno 5
visoko
steblikovje

VS

37.7

Njive

N

Njive z omejki
6
in ozarami
Oligotrofni
mokrotni
travniki

Uredba

FFH

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

Natura

njive in druge
dotlej
obdelovane
površine

0,95

0,03

1,53

0,05

82.11

635,22

21,91

OZ

82.2

0,59

0,02

95

TVM

37.3

3

B

46,71

1,61

6

TVMxTOL

37.3x37.211

3

B

4,01

0,14

Oligotrofni
mokrotni
travniki
z
33
znatnim
deležem visokih
šašev

TVMxMC

37.3x53.21

3

B

15,59

0,54

Pogosto
poplavljeni,
s
8
hranili
bogati
travniki

TV2

37.24

B

4,50

0,16

Poplavni
dobovobelogabrovi
gozdovi,
4
mestoma
z
znatnim
deležem
črne
jelše

GQCPxALN

41.2A2x44.91

9,04

0,31

Potoki
pretežno

P1

24.1

1,73

0,06

Oligotrofni
mokrotni
travniki
znatnim
deležem
mehkega
osatovja

1243

3

6430

K

z

s 6
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Št.
ploskev

Habitatni tip

Oznaka

Physis

Uredba

Površine
zaraščajoče se z
vlagoljubnimi
7
lesnimim
in
vrstami
brezovih gozdov

ZL/VLxGB

31.8D/44.9x41B.1

4

Površine
zaraščajoče se z
79
vlagoljubnimi
lesnimim
vrstami

ZL/VL

Površine,
zaraščajoče se z
74
vlagoljubnimi
lesnimi vrstami

FFH

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

Natura

naravnimi
bregovi

8,95

0,31

31.8D/44.9

47,08

1,62

ZL/VL

31.8D/44.9

41,43

1,43

Rastlinjaki
in
ostale kmetijske 2
konstrukcije

KM

86.5

0,05

0,00

Regulirani
potoki

11

P2

24.1

11,07

0,38

Reke

4

RE

24.1

7,16

0,25

5

RE/VR

24.1/24.4

6,69

0,23

Ruderalne
površine
5
mestoma
zaraščajoče se z
visokimi šaši

MCxR

53.21x87.2

1,86

0,06

Ruderalne
združbe

21

R

87.2

2,56

0,09

Ruderalne
združbe
pretežno
tujerodnih
visokih steblik

213

RVS

87.2

86,22

2,97

Reke
vegetacijo
tekočih voda

z
2

3260

Ruderalne
združbe
pretežno
tujerodnih
5
visokih steblik
zaraščajoče se z
vlagoljubnimi
lesnimi vrstami

RVSxZL/VL 87.2x31.8D/44.9

3,22

0,11

Sestoji
šašev

MC

42,45

1,46

visokih

134

53.21
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Habitatni tip

Št.
ploskev

Oznaka

Physis

Sestoji visokih
šašev in ločja
1
(mozaična
struktura)

MCxJUN

53.21x53.5

Sestoji visokih
šašev
in
visokega
21
steblikovja
z
brestovolistnim
osladom

MCxF

53.21x37.11

3

Srednjeevropska
črna jelševja in
75
jesenovja
ob
tekočih vodah

OLV

44.3

4

Srednjeevropska
črna jelševja in
jesenovja
ob
tekočih vodah
6
mestoma
prekinjena
z
močvirsko
vegetacijo
obrežij

OLVxMO

44.3x53

4

Srednjeevropska
in
submediteranska
3
listopadna
grmišča
na
bogatih tleh

GRM

31.81

Srednjeevropski
higromezofilni
nižinski travniki
na
srednje 284
vlažnih tleh s
prevladujočo
visoko pahovko

T2

38.222

3

Srednjeevropski
higromezofilni
nižinski travniki
na
srednje
vlažnih tleh s
41
prevladujočo
visoko pahovko
mestoma
s
sestoji visokih
šašev

MCxT2

53.21x38.222

Srednjeevropski
kseromezofilni
nižinski travniki 9
na razmeroma
suhih tleh in

T1

38.221

december 2006

Uredba

FFH

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

Natura

0,07

<0,01

8,60

0,30

91E0* B

23,22

0,80

91E0* B

3,77

0,13

0,16

0,01

6510

148,63

5,13

K

3

6510

20,33

0,70

K

3

6510

3,97

0,14

K
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Št.
ploskev

Habitatni tip

Oznaka

Physis

Uredba

FFH

Srednjeevropski
mezotrofni do
1521
evtrofni nižinski
travniki

T

38.22

3

6510

Topolovi nasadi 1

NTOP

Trstično
pisankovje

1
52

Bern

Delež
Površina
HT
(ha)
(%)

Natura

nagnjenih legah
s prevladujočo
visoko pahovko
705,46

24,33

83.321

2,57

0,09

PHAL

53.16

0,05

0,00

PHL

53.1

12,98

0,45

Vasi in robni
213
deli predmestij

VAS

86.2

51,70

1,78

Večji kanali na
131
Ljubljanskem
barju

KB

89.22

37,25

1,28

Evtrofne vode s
prosto plavajočo 11
vegetacijo

SV3/VVP

22.13/22.41

14,62

0,50

Visoka
steblikovja
z
95
brestovolistnim
osladom

F

37.11

47,29

1,63

Vlažni travniki z
2
rušnato masnico

DES

37.26

B

0,85

0,03

Vlažni travniki,
zaraščajoči se z
13
visokimi
steblikami

TVSN

37.25

3

B

3,49

0,12

Vrstno revnejši
mokrotni
mezotrofni
in 9
evtrofni travniki
ali pašniki

TVE-

37.2

3

B

4,16

0,14

Vrtovi

VRT

85.3

11,44

0,39

Trstišča
podobne
združbe

in

126

2

3150

Skupaj
2899,33 100,00
Legenda:
• Physis –koda habitanega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996)
• FFH - EU ali Natura koda; koda habitatnih tipov na Prilogi 1 Direktive o habitatih (Council Directive
92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), katerih ohranitev je v
interesu skupnosti in so označeni kot posebna območja ohranitve
• Uredba HT – Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. 112/03). Številke pomenijo skupine habitatnih tipov iz priloge
1 Uredbe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju na ozemlju RS: 2- habitatni tipi sladkih voda, 3 –
habitatni tipi grmišč in travišč, 4 – gozdni habitatni tipi, 5 - habitatni tipi barij in močvirij
• Bern - habitatni tipi Resolucije 4 (1996) Bernske konvencije (Appendix 8 - Resolution No. 4 (1996) of the
Standing Committee listing endangered natural habitat requiring specific conservation measures.)
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• Natura; K – kvalifikacijski habitatni tipi za Natura 2000 območje Ljubljansko Barje
• *- prednostni habitatni tipi

3.7.1.3.2 Opis stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov na območju občine Ig
Št. ploskev

EU_6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki

Physis

Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje
278
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko

38.222

Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko mestoma s sestoji 41
visokih šašev

38.222x53.21

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma
14
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko

38.221

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki

38.22

1378

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki se pojavljajo na bolj ali manj enakomerno razporejenih
površinah po vsej občini Ig in predstavljajo več kot 25% površine Natura 2000 območja v
občini. To so za kmetijstvo najbolj zanimive travniške površine, ki jih je ob intenziviranju
rabe najlažje spremeniti v intenzivno gojene floristično močno osiromašene travnike (PA
koda 81). Terenski ogled je pokazal, da se je število teh travnikov od časa, ko je bilo
opravljeno kartiranje habitatnih tipov (v letih 1998 do 2000) do leta 2006 samo v neposredni
okolici načrtovanih posegov zmanjšalo iz 1521 poligonov na 1378.
EU_6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne
Št. ploskev
robne združbe z visokim steblikovjem

Physis

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje

5

37.7

Visoko steblikovje z brestovolistnim osladom

92

37.11

Habitatni tip Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim
steblikovjem je zabeležen le na 5 ploskvah. Razlog za tako majhno število je, da so bile ob
kartiranju habitatnih tipov kot take opredeljene samo površine brez tujerodnih vrst visokih
steblik. Več je površin z brestovolistnim osladom (Filipendula ulmaria), ki jih strokovni
predlog za opredelitev Natura 2000 območij (Wraber, T. v Jogan, 2004) tudi šteje pod
habitatni tip 6430.
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EU_6410 Travniki s prevladujočo
stožko (Molinia spp.) na karbonatnih,
Št. ploskev
šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)

Physis

Mokrotni travniki z modro stožko

37.311

232

Mokrotni travniki z modro stožko
19
mestoma s sestoji visokih šašev

37.311x53.21

Mokrotni travniki z modro stožko,
zaraščajoči se z vlagoljubnimi lesnimi 6
vrstami

37.311x31.8D/44.9

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih
tleh so razširjeni predvsem v severnem delu občine Ig, torej proti osrednjemu delu Barja. To
so kmetijsko manj zanimive površine, zato se deloma že zaraščajo. Po Pravilniku o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04, 53/06) so to površine, za katere velja območje zanemarljivega obsega 0%.
EU_3260 Vodotoki v nižinskem in
montanskem pasu z vodno vegetacijo
Št. ploskev
zvez Ranunculion fluitantis
in
Callitricho-Batrachion

Physis

Reke z vegetacijo tekočih voda

24.1/24.4

5

Kot habitatni tip Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez
Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion je opredeljena celotna Iščica in nekateri
potoki ter večji kanali.
EU_91K0 Ilirski bukovi gozdovi

Št. ploskev

Physis

Ilirski bukovi gozdovi

3

41.1C

Na pSCI Ljubljansko barje na območju občine Ig sta na ravninskem delu po obstoječih
podatkih le dve manjši gozdni površini habitatnega tipa Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)) na zahodni strani občine in sicer osamelca Zidana gorica in
Poljska gorica. Večje površine habitatnega tipa 91K0 so na pobočjih južno od Ljubljanskega
barja.
EU_91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi
Št. ploskev
gozdovi

Physis

Poplavni dobovo-belogabrovi gozdovi,
4
mestoma z znatnim deležem črne jelše

41.2A2x44.91

Na območju občine Ig je po obstoječih podatkih le manjša gozdna površina habitatnega tipa
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) vzhodno od ribnika Rakovnik.
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Bazična nizka barja (Physis 54.2) se na območju občine Ig ne pojavljajo.
3.7.2

pSCI Krimsko hribovje-Menišija

3.7.2.1 Favna
Krimski gozdovi nudijo bivališče tudi 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) in jazbecu (Meles meles),
navadnemu jelenu (Cervus elaphus), gamsu (Rupicapra rupicapra), srni (Capreolus
capreolus), poljskemu zajcu (Lepus europaeus), beloprsemu ježu (Erinaceus concolor),
veverici (Sciurus vulgaris) itd.

Slika 21: Krimsko hribovje pod Kureščkom.
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 ogroženosti. Za velikouhega netopirja (M. bechsteinii) in širokouhega
netopirja (Barbastella barbastellus ) so Presetnik et al. (2006) predlagali, da se ju uvrsti na
seznam kvalifikacijskih vrst pSCI Krimsko hribovje-Menišija in se s tem izpolni zaključke
alpinskega biogeografskega seminarja (Conclusions 2005). Vrsti bosta najverjetneje uvrščeni
na sezam kvalifikacijskih vrst območja (Irena Kodele Krašnja - ZRSVN OE NG, ustno), zato
sta vrsti v nadaljevanju obravnavani kot kvalifikacijski. Podatkov o pojavljanju velikouhega
netopirja v pSCI zaradi premajhne raziskanosti ni veliko, vendar je vrsta gotovo prisotna v
vseh gozdovih na območju. Vrsta širokouhi netoir je bila zabeležena na območju pSCI in je
splošno razširjena v gozdovih. Ocene števila osebkov ne moremo podati.
Na območju je potrjena prisotnost rogača (Lucanus cervus) (Drovenik & Pirnat 2003, A.
Vrezec neobjav.). Čeprav podatkov ni, je na območju potencialno lahko prisoten tudi
močvirski krešič (Carabus variolosus), zlasti ob manjših potokih.
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Na območju pSCI Krimsko hribovje in Menišija gnezdi relativno velika populacija kozače
(Strix uralensis), vrste navedene v dodatku I Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic 79/409/EGS. Na območju potrjeno ali verjetno gnezdijo tudi sledeče vrste iz dodatka I
Direktive o ohranjanju prosto živečih 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 – Menešija ima primerno gozdno
strukturo, zadovoljivo stanje plenskih vrst ter tudi za komunikacijo in bivanje primeren
prostor v soteskah Iške, Zale in Borovniščice in večji del predstavlja primeren prostor za risa.
Najprimernejša habitatna krpa zanj je gozdnati del občine južno oz. zahodno od ceste Podpeč
- Tomišelj - Ig - Rob. Predstavlja 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. Sledili so mu na
na več mestih med Gornjim Igom in Ustjem (Kos, neobjavljeno).
Rjavi medved (Ursus arctos): Območje pSCI Krimsko hribovje-Menešija je bilo predlagano
v območje NATURA 2000, ker je osrednji del življenjskega prostora rjavega medveda.
Omenjeno območje je pretežno 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 danes predstavlja pomemben del
populacije rjavega medveda v Sloveniji. Za območje, ki leži znotraj osrednjega življenjskega
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 približevanja medveda že obstoječim naseljem
zaradi zaraščanja, so povečuje pogostost približevanja 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 zadržujejo na širšem območju Drage ter prehajajo proti vzhodu preko
Želimeljske doline proti Grosuplju.
Na območju občine Ig je stalno prisoten rjavi medved. Pojavljajo se tako odrasli samci, kakor
tudi samice z mladiči, pogosti pa so predvsem doraščajoči osebki (vir: ZGS, Kos s sod.,
neobjavljeno). Na širšem območju Iške in Mokrca so prisotna tudi značilna mesta - jame in
spodmoli, ki jih uporabljajo kot brloga tudi za zimsko hibernacijo in razmnoževanje. 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 ter v letu 2005 24. Na območju
občine sta bila v letu 2004 odvzeta – uplenjena 2, v letu 2005 pa trije medvedi (ZGS 2006).
Zaradi stalne prisotnosti rjavega medveda mu je potrebno nameniti posebno pozornost.
Volk (Canis lupus) se na območju Menešije in Krimskega pogorja redno pojavlja in ima tam
v zadnjem desetletju tudi legla (Kos s sod., neobjavljeno). Zaradi primerno velike habitatne
krpe gozdnatega prostora ter povezave s Snežniško-Javorniškim predelom je območje
pomembna habitatna krpa za slovenski prostor. Potencialno je prostor tudi pomemben kot
možni koridor prehajanja osebkov v širši alpski prostor in s tem zagotavljanje pomembnega
genskega pretoka med različnimi populacijami oz. subpopulacijami. Za učinkovito varstvo
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volka je potrebno ohranjati primerno številčnost parkljarjev ter ohranjati ustrezno gozdnato
krajino.
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium): Iška, Zala in Borovniščica z gosto mrežo
pritokov in pritoki Želimeljščice predstavljajo dragoceno življenjsko okolje, kjer med drugimi
vrstami živi tudi navadni koščak. Ribiški kataster ga potrjuje v Želimeljščici, ki pa ne leži 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
neobjav.), 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 & 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 goznih 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 omrežja NATURA 2000:
Metulji (Lepidoptera) (Čelik et all., 2004).
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros): Bukovi gozdovi, potoki in kraške jame
predstavljajo 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. Križ v Iški vasi. Samo v teh štirih kotiščih
se je poleti 2006 (Presetnik et al. 2006) zadrževalo 95% malih podkovnjakov v občini Ig (532
od c. 560 odraslih osebkov). Zato je bil podan predlog, da se cerkev sv. Križ v Iški vasi
dodatno vključi v pSCI Krimsko – hribovje Menešija (Presetnik et al. 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 služi malim podkovnjakom
za kotišče. V občini Ig ni znanih prezimovališč netopirjev, z izjemo opažanj posameznih
prezimujočih netopirjev v jamah Velika in Mala Pasica (Kryštufek et al. 2003) ter Breznu na
Kamnu (opažanja članov Društvo za raziskovanje jam Ljubljana). Gotovo pa mali
podkovnjaki prezimujejo še v drugih podzemnih habitatih; saj je samo jam v občini blizu 40.
Prehranjevalni habitati vrste – gozd, gozdi rob in obvodni habitati so dobro ohranjeni in
povezani med seboj. Bolj negotov je obstoj kočišč v cerkvah - cerkev Sv. Rožnovenska
Marija v Tomišlju so obnavljali med razmoževalnim obdobjem poleti 2006, obnova cerkve
Sv. Janez v Podkraju pa je bila načrtovana za september 2006 (Presetnik 2006). Ni zanesljivo,
da so pri obnovitvenih delih dovolj pozornosti namenili tudi ohranitvi preletalnih odprtin za
netopirje.
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Velikouhi netopir (Myotis bechsteinii) je med vsemi evropskimi netopirji pri izbiri habitata

najbolj vezan na gozdove, še zlasti na listopadne ter potebuje stabilen gozdni habitat.
Prezimuje v jamah, podzemskih rovih in tudi stavbah, sicer pa se skozi vse leto 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).
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 et al. 2004), pozimi se posamezni osebki preselijo večinoma v vhodne dele jam ali v
kleti. Vrsta je bila zabeležena na območju pSCI in je splošno razširjena v gozdovih. Ocene
števila osebkov ne moremo podati.

3.7.2.2 Flora
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 vzdolž Iške in Zale, posebej kjer je
kamninska podlaga dolomitna. Pri terenskih ogledih prisotnosti vrste na dolomitnih skalnatih
stenah pri vrhu Mokrca nismo potrdili.
3.7.2.3 Habitatni tipi
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, Želimeljščica,
Borovniščica s pritoki) močno razrezali z globokimi dolinami. Za območje so značilne
pretežno suhe kraške jame in brezna, pa tudi manjša, občasno poplavljena kraška polja.
Na pokarbonatnih prsteh in rendzinah (v dolini Iške) uspevajo gozdovi. Prevladujoča gozdna
združba je gospodarsko pomemben gozd bukve in spomladanske torilnice (OmphalodoFagetum), značilen za dinarsko sredogorje. Porašča kraške planote, posejane z vrtačami in
brezni, kjer pade veliko padavin in vlada visoka zračna vlažnost. Na Krimskem hribovju je
razmeroma pogosta tudi nekoliko bolj termofilna združba bukve in črnega gabra (OstryoFagetum), ki se pojavlja na prisojnih, a razmeroma vlažnih legah. Na vzhodnem robu
Krimskega hribovja na strmih osojnih pobočjih uspeva združba bukve in navadnega
kresničevja (Arunco Fagetum). Na odcednih strmih prisojnih pobočjih vzdolž Iške in Zale ter
Iškega vintgarja in vzhodno od Brezovice na razmeroma majhnih območjih uspeva še izrazito
termofilna in kserofilna gozdna združba 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. Za potrebe izdelave OP smo območja, kjer so
predvidene spremembe namembnosti, preverili na terenu in za območje fizičnega prekrivanja,
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izdelali seznam kvalifikacijskih HT. Večja območja, na katerih se nahajajo kvalifikacijski HT,
smo tudi kartirali.
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 v varovano območje, 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 stanovanskih 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 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 Stražar (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. Bukovi gozdovi se pojavljajo tudi na območjih neposrednih vplivov mnogih drugih
posegov v PRO.
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 približno 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 služijo kot divje odlagališče odpadkov (Pucihar, ustno), v preteklosti pa so bile
nekatere tudi že bile očiščene (npr. DZRJL 2004, Pucihar 2006). Druga najdaljša in gotovo
najbolj znana je Velika Pasica pri Gornjem Igu. Občina Ig jo je pred kratkim zaprla z rešetko
z namenom preprečevanja nelegalnega lova jamskih živali. Obstaja tudi pobuda, da se jamo
spremeni v jamski laboratorij. V jamah živijo prave jamske živali vključno s hroščem
drobnovratnikom (Leptodirus hochenwardii), v njih pa prezimujejo netopirji. Fizičnega
prekrivanja z vhodi znanih jam 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, pač pa je obstaja možnost
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. Fizično prekrivanje tega kvalifikacijskega HT z
območjem SPRO/PRO je prisotno v primeru zelene površine na vrhu Mokrca, znotraj katere
se nahaja več dolomitnih sten.
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh (Molinion caeruale) se pojavljajo na 1% površin pSCI Krimsko hribovjeMenišija. 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 Stražar. V območjih fizičnega prekrivanja in vplivnih območjih
posegov se ne pojavljajo.
Alpinska in subalpinska travišča na travišča na karbonatnih tleh se na območju posegov
ne pojavljajo, so pa določene vrste, značilne za ta habitatni tip prisotne na vsekah ob robu
ceste na območju novega stanovanjskega območja pod Kureščkom.
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Vodotoki v nižinskem 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 vzdolž 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/PRO ne pojavljajo.
Presihajoča jezera se ne nahajajo v širši okolici območij posegov, ki so načrtovani s
SPRO/PRO.
3.7.3 Barski gozd na Ljubljanskem barju
Strogi naravni rezervat Barski gozd na Ljubljanskem baru 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. Nevzdrževani sestoj mešanega gozda se je razvil kot zadnja stopnja v
naravni sukcesiji barja. Značilne so acidofilne vrste, ki dobro prenašajo močno zakisano,
pretežno 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 stožka (Molinia caerulea), orlova
praprot (Pteridium aquilinum) in šotni mahovi (Sphagnum spp.).
Barski gozd predstavlja 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 pa bi se v barskih
gozdovih lahko pojavljal puščavnik (Osmoderma eremita), rogač (Lucanus cervus) in hrastov
kozliček (Cerambyx cerdo).
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Slika 22: Barski gozd, pogled z lokacije, predvidene za izgradnjo športnega letališča.

Barski gozd v celoti leži v pSCI in SAP Ljubljansko barje. Vse pomembne vrste so že
kvalifikacijske na območju Natura 2000 in so kot take tam tudi obravnavane. Smatramo, da
opredelitev dodatnih ključnih vrst ni potrebna.
3.7.4 Ribniki v dolini Drage pri Igu
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 predstavljajo izreden spomenik umetno preoblikovane narave, spomenik
zgodovinske, ribogojniške in tehniške dediščine iz fevdalne dobe. Razen tega zavarovano
območje nudi eno pomembnejših zatočišč za živali 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 bližnji 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, Božič 1992, Božič 1999). Za omenjene ptice so še posebej pomembna trstišča.
Vse pomembne vrste ptic iz območja ribnikov so že kvalifikacijske za SPA Ljubljansko barje
in so kot take tam tudi obravnavane.
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Slika 23: Veliki ribnik v dolini Drage.
Za netopirje so na splošno pomembni močvirni deli gozda oz. gozdnega roba. Ti predeli
vzdržujejo večje število členonožcev, predvsem žuželk, 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).
Natančen popis netopirske favne okoli ribnikov še ni bil izveden, vendar je znano da se nad
samo gladino oz. bregovi ribnikov prehranjujejo obvodni netopirji (Myotis daubentonii)
(Presetnik, neoblj.) in drobni netopirji (Pipistrellus pygmaeus). Gozd okoli ribnikov je
pomemben prehranjevalni habitat malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) ter hkrati
povezuje kotišče v Kremenici z prezimovališči v Krimskem hribovju. Glede na načrtovane
posege v vplivnem območju ribnikov sta ključni vrsti netopirjev: obvodni netopir in mali
podkovnjak, zato sta v poročilu obravnavani kot ključni za to območje.
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 živi kačji pastir veliki studenčar (Cordulegaster heros), skupaj je na območju
ribnikov znanih 38 vrst kačjih pastirjev. Na zavarovanem območju so pomembna mrestišča za
dvoživke, posebej množično tu mrestijo navadne krastače (Bufo bufo), sekulje (Rana
temporaria), rosnica (Rana dalmatina) in skupina zelenih žab (Rana esculenta complex).
Najpogostejša vrsta rib v ribnikih je krap (Cyprinus carpio), razen tega pa so ribolovno
zanimive še 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, razen njega pa
še navadni in sončni ostriž (Perca fluviatilis in Leponis gibosus-tujerodna vrsta), klen
(Leuciscus cephalus), navadni koreselj (Carassius carassius) in nežke (Cobitis spp.). V
ribnikih živi tudi potočni rak (Astacus astacus). Pomembne naštete vrste so že kvalifikacijskih
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
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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, zato so v poročilu obravnavani kot kvalifikacijski za to
območje.
V dolini Drage, pri ribnikih, najdemo naravovarstveno pomembne habitatne tipe. Sami ribniki
so opredeljeni kot HT Evtrofne vode s prosto plavajočo vegetacijo. V ribnike SPRO in PRO
ne posega, zato ga v poročilu ne obravnavamo kot ključni HT.
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3.8 Ključne značilnosti kvalifikacijskih vrst na območju
3.8.1

SPA Ljubljansko barje

Tabela 11: Opisi kvalifikacijskih vrst za SPA SI5000014 Ljubljansko barje.
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 življenjski prostor se poleti
praviloma izsuši. Prehranjuje se z različnimi žuželkami, njihovimi ličinkami in
pajki (Singer, 2004). Na Barju gnezdi 57-69 parov (Tome in sod., 2005).

A022* Ixobrychus minutus V Sloveniji je redka gnezdilka, njeno število upada. Njen habitat je gosto trstičje
(čapljica)
ob ribnikih in jezerih. Gnezdi v gostem rogozu ali trstu tik nad vodo ali v
grmovju na suhih tleh. Mladiči zgodaj zapustijo gnezdo in preden poletijo plezajo
po steblikah. Prehranjuje se z ribami, žabami, paglavci, vodnimi žuželkami in
polži. V srednji Evropi, še posebej v zahodnem delu, je njeno število dramatično
upadlo. Prezimuje v Afriki (Singer, 2004). Je najbolj ogrožena 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)

A290

Locustella
(kobiličar)

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

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

A122* Crex crex
(kosec)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje mokrotne travnike v nižinah, ponekod tudi suha
travniška pobočja na višji nadmorski višini pretežno 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 že
lahko letijo. Prehranjuje se z žuželkami 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 (Božič, 2005).

A082* Circus cyaneus
(pepelasti lunj)

V Sloveniji redno prezimuje, gnezdi ne. Izvirna gnezdišča so na nižinskih 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).
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A307* Sylvia nisoria
V Sloveniji gnezdi. Naseljuje predvsem suho grmovnato krajino predvsem v
(pisana penica)
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
žuželkami, 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).
A113

Coturnix coturnix
(prepelica)

V Sloveniji gnezdi. Naseljuje predvsem vlažne, 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
žuželkami. Na Ljubljanskem barju gnezdi 341–435 parov, kar je več kot 20%
slovenske populacije (Tome in sod., 2005).

A142

Vanellus
(priba)

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 pretežno žuželke in pajki, redno tudi
majhne dvoživke (Singer, 2004). Ogrožen je zaradi svoje prehrane z velikimi
žuželkami, 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 zadržuje 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 žuželkami (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, pretežno pa na
Madžarskem in Poljskem. Pri nas je redek gnezdilec. Gnezdi v jelševo-topolovih
logih z gostim zeliščnim slojem, tudi v plantažnih 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 žuželke, ličinke
in pajki (Singer, 2004). Močno ga ogrožajo uravnave poplavljenih tokav v nižini,
zaokrožanje 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.

vanellus Pri nas je dokaj pogost gnezdilec, ob morju tudi prezimuje. Priba gnezdi tako na
mokrotnih travnikih (stožkovje, šašje) kot na koruznih in krompirjevih njivah,
kjer kulture odženejo 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 pretežno z žuželkami in
njihovimi ličinkami pa tudi maloščetinci in polži (Singer, 2004). Na barju je leta
2002 gnezdilo okoli 120 parov - populacija se zmanjšuje (Aleš, 2004). Gnezdišča
v prvotnih habitatih ogroža previsoka podtalnica, ki se dvigne, če je deževja
preveč, v drugotnih habitatih pa strojna obdelava njiv in kemično zatiranje
»škodljivcev«. Tako ostanejo mlade pribe večkrat brez hrane (Geister, 1995).
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A155 Saxicola
rubetra V Sloveniji gnezdi. Naseljuje vlažne in suhe pozno košene travnike v večjem delu
(repaljščica)
Slovenije (Geister, 1995). Gnezditveno obdobje traja od aprila do junija, na višjih
predelih kasneje kot na nižjih. 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
žuželkami, 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).
A309

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

A338* Lanius
collurio V Sloveniji gnezdi. Naseljuje kulturno krajino, prepredeno z mejicami in grmišči
(rjavi srakoper)
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
žuželkami, 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 Pri nas je redka gnezdilka. Gnezdi skoraj izključno v nižinah, navadno jo srečamo
(rumena pastirica) v odprti, vlažni pokrajini, npr, na barjih in resavah, tudi na travnikih ter žitnih in
krompirjevih poljih. Posebno rada se zadržuje na pašnikih. Skrbno spleteno
gnezdo se nahaja med talnim rastjem. Prehranjuje se z žuželkami, njihovimi
ličinkami in pajki (Singer, 2004). Smo edina dežela v Evropi, kjer se je povečala
njena razširjenost pa tudi številčnost (Geister, 1995). Na Barju gnezdi 31 do 40
parov, pretežno na njivah iškega vršaja (Tome in sod., 2005).

A271

Luscinia
megarhynchos
(slavec)

Dokaj pogosta vrsta, v Sloveniji le lokalno razširjena. Naseljuje tople nižinske
predele (Tržaško-Komenski Kras, Vipavska dolina, Posočje do Kobarida).
Prebiva tudi v vlažnih grmiščih ob povirjih, potokih in v lokah, v višjih predelih,
predvsem na krasu tudi na suhih grmiščih, kot so obmejki in žive 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 vznožju drevesa ali pod grmom. Pri nas je zelo redka gnezdilka,
maloštevilne prezimujejo. Prehranjuje se predvsem z deževniki in žuželkami ter
njihovimi ličinkami, ki jih lovi ob vodi ali v vlažni 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 zadržuje 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 pretežno s kožokrilci. Na Barju gnezdi do 10 parov
(Tome in sod,. 2005).
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A214 Otus scops
Redko razširjena vrsta, edina selivka med sovami pri nas. Veliki skovik je
(veliki skovik)
prebivalec suhih in toplih območij, drži 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 žuželkami. 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, že sedijo na veji in z značilnim guganjem celega
telesa čakajo na starša, da jim prineseta hrano. Na Barju genzdi 40 do 50 parov,
populacija je dokaj stabilna (Denac, 2003).
A160

Numenius arquata Prvotni gnezditveni prostor so obsežna odprta višinska in nižinska barja, mokri
(veliki škurh)
travniki, aluvijalne 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 živalmi
(deževniki, žuželke in njihove ličinke, na obalah maloščetinci, školjke polži in
raki) (Singer, 2004). Na Ljubljanskem barju gnezdi 5 – 10 parov, ki predstavljajo
edino redno gnezditveno populacijo v Sloveniji (Tome in sod., 2005). Je močno
ogrožen zaradi spremembe režima košnje. Dokler so kosili travo za v senik, je
imel škurha za vzrejo zaroda dovolj časa, odkar pa kosijo polzrelo travo za v
silos, mu zmanjka časa (Geister, 1995).

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 pretežno s sladkovodnimi
ribami. (Cramp, 1985). Teritorij je vedno vzdolž reke in lahko sega več 100 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 živečih ptic.
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3.8.2

pSCI Ljubljansko barje

Tabela 12: Opisi kvalifikacijskih vrst za pSCI SI3000271 Ljubljansko barje.
FFH
1134

Vrsta
Rhodeus
amarus
(pezdirk)

Opis vrste
sericeus V Sloveniji je splošno razširjen v donavskem povodju, naseljuje
porečja Drave, Mure, Save in Kolpe. Živi v obrežnem 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 živalskim planktonom, z maloščetinci in ostanki rastlin. Drsti
se od aprila do maja v stoječih ali počasi tekočih vodah, kjer
živijo tudi potočni škržki 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.
približno 3-4 tedne. Izginjanje je povezano z izginjanjem školjk,
ki so močno občutljive na onesnaženje voda. Poleg tega ga
prizadenejo predvsem regulacije rečnih rokavov in osuševanje
mrtvic in ribnikov (Bertok s sod., 2003).

1105

Hucho hucho
(sulec)

1138

Barbus
(pohra)

V Sloveniji poseljuje: 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
živijo nekaj časa v manjših potokih in se z rastjo selijo v velike
vodotoke. Odrasli živijo v večjih vodotokih z močnim pretokom.
Zadržujejo se v matici struge v tekoči, stoječi vodi, v toku, med
koreninami ob brežinah. 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 ogrožen
zaradi gradnje hidroenergetskih objektov za 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. Poleg tega ga ogroža krivolov s
podvodno puško. Je zelo lahek plen (Bertok s sod., 2003).

meridionalis 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. Živi v jatah in naseljuje večje in manjše
tekoče vode, postrvji in lipanski pas, predvsem pa mrenski pas.
To so zgornji odseki nižinskih rek. Zanje sta značilna umirjen tok
in visoka nihanja letne temperature. V vodni biocenozi je znaten
delež vrst stoječih voda. Habitati vrste po Physis kategorizaciji
so: 24.1, 24.12, 24.13 in 24.14. Hrani se z ličinkami vodnih
žuželk, večjimi rakci in maloščetinci. Drsti se od maja do junija
na prodnatem dnu. Na splošno obe vrsti ogroža onesnaževanje in
regulacije vodotokov, konkretni vzroki ogroženosti pa niso
poznani (Bertok s sod., 2003). V Sloveniji sta obe vrsti zaenkrat
še uvrščeni med ogrožene vrste.
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Cobitis taenia
V okviru te vrste sta bili dve podvrsti, ki sta sedaj samostojni
(nežica)
vrsti C. elongatoides in C. bilineata. V Sloveniji nežico 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 brežinah. Najdemo jo v manjših
potočkih s peščenim dnom, v mrtvicah in rečnih rokavih. Je
nočno aktivna žival, večino dneva preživi 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. Ogrožajo jo regulacije vodotokov, ker se spremeni
struktura dna in brežin iz položnih 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, živi celo v jezerih s kamnitim dnom in nizkimi
temperaturami. Zadržuje 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 žuželk, rakci in drugimi talnimi
živalmi. Spolno dozori v 2. letu starosti. Samica prileplja ikre na
kamen, samec pa jih čuva do izvalitve zaroda. Zelo je občutljiv na
organsko onesnaženje. Regulacije so zanj uničujoče, ker se
popolnoma spremenijo habitati in pretoki. Zelo je ogrožen v tako
imenovanih postrvjih gojitvenih potokih, kjer ga iztrebljajo zaradi
domnevnega hranjenja z ikrami (Bertok s sod., 2003).

1131

Leuciscus
(blistavec)

1114

Rutilus pigus (platnica)

souffia V Sloveniji živi 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. Živi v
jatah v hitro tekočih in čistih vodah, zadržuje 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
ogrožen zaradi gradbenih posegov v struge in črpanja gramoza,
ker izginevajo plitva peščena prodišča in predeli kjer se zadržuje
in hrani (Bertok s sod., 2003).
Platnica je donavski endemit, ki naseljuje Donavo in njene
spodnje pritoke od Bavarske navzdol. V Sloveniji živi v vseh
vodotokih donavskega povodja, največje populacije pa so v
porečju Ljubljanice, v spodnjem toku Save, v Mirni, Krki in
Kolpi. Živi v glavnih tokovih srednje velikih rek, zadržuje 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 ogroženost 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).
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Eudontomyzon
spp. V Sloveniji so splošno razširjeni v donavskem porečju (porečja
(potočni piškurji)
Save, Drave in Mure). Habitat so tako reke kot potoki, vendar
vedno tekoče vode z naravnimi brežinami. Zadržuje se ob dnu,
zarit v mulju. V času drsti se zadržuje 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 ogrožajo regulacije
in onesnažena voda. Zaradi regulacij so uničeni zamuljeni in
drobno peščeni predeli, kjer živijo odrasli piškurji ali ličinke
(Bertok s sod., 2003).
1032

Unio crassus
(navadni škržek)

Pri nas se pojavlja pretežno v osrednjem in JV delu države,
najdemo ga pa tudi drugod. Živi na peščenem in gramoznem dnu
v čistih tekočih vodah obogatenih s kisikom. Pojavlja se v
potokih, rekah in obrežjih 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 onesnaženostjo vodnih tokov ogroženost narašča
(Slapnik, 2003).

1186 *

Proteus anguinus
(človeška ribica)

Človeška ribica je edina troglobiontska dvoživka 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 preživi celo življenje.
Hrani se z jamskimi vodnimi nevretenčarji. Spolno dozori pri 14
letih. Razmnožuje se z jajci oziroma odlaga ličinke. Doživi lahko
do 100 let. Ogroža jo predvsem kemično onesnaževanje
podzemnih voda. Drugi negativni dejavniki so slabo raziskani.

1220

Emys
orbicularis Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina slovenska
(močvirska sklednica)
avtohtona sladkovodna želva. Vključena je na seznam strogo
zavarovanih vrst vretenčarjev (dodatek II) Bernske konvencije in
na dodatek II Direktive o habitatih. Območja predlogov pSCI v
Strokovnih izodiščih za Naturo 2000 (Tome, 2003) so bila
pripravljena na podlagi razpoložljivih 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 življenja preživi ob vodah, v času parjenja in suše
pa lahko migrira na daljše razdalje. Na kopnem je v večini
primerov najdena v obrežnih 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 ogroža 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 želve
rdečevratke (Tome, 2003).
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Triturus carnifex (veliki Veliki pupek potrebuje za razmnoževanje stoječe vode brez rib in
pupek)
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 vlažni travniki, prezimovališča pa najde v gozdu ali
grmiščih v zavetju na vlažnih mestih pod kamni, v skalnih
razpokah in luknjah, pod ali v razpadajočem lesu in podobnim.
Nimajo izrazitega selitvenega nagona kot nekatere druge
dvoživke, zato živijo v bližini 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 zadrževanja na mrestiščih močno odvisen od padavin. Samica
v eni sezoni odloži 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
preživijo na kopnem. Poleti so aktivni tudi podnevi (Poboljšaj et
al., 2003).
Glavni vzroki ogroženosti velikega pupka so predvsem izguba
mrestišč ter kopenskih habitatov. Naseljevanje rib, onesnaženje,
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
življenjske prostore v zgodnjem stadiju naravne sukcesije, ko je
prisotnih manj plenilcev in kompetitorjev. Tipična mrestišča
hribskega urha so nezasenčene občasne luže v ali blizu gozda. V
sedanjem času so marsikatera od teh pionirskih življenjskih 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, preživi v zavetju na
vlažnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali
v razpadajočem lesu, pa tudi pod plastiko, kartonom, železom 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 odloži 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 že v 2
do 3 dneh. Ko se izležejo, 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).
Ogroža jih predvsem izginjanje primernih vodnih in kopnih
habitatov zaradi intenzifikacije rabe gozdov in kmetijskih
zemljišč ter urbanizacije.
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Lycaena dispar
Habitat vrste so nižinski močvirni in vlažni travniki, močvirja s
(močvirski cekinček)
trstom, ločki in šaši, obrežja 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 Nižinska visoka steblikovja
• 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki
• 37.25 Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi
steblikami
• 37.715 Obrečno visoko steblikovje
• 53.11 Navadna trstičja
• 53.13 Rogozovja
• 53.14 Ostale visoke obrežne združbe
• 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
salicaria L), dolgolistna meta (Mentha longifolia (L.) Hudson),
srčastolistna bolhača (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.), navadni
vratič (Tanacetum vulgare L.), 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. aquaticus L.),
topolistna kislica (R. obtusifolius L.), kodrastolistna kislica (R.
crispus L.), navadna kislica (R. acetosa L.) (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 žili na hranilni rastlini.
Najpomembnejši dejavniki ogrožanja vrste so hidromelioracije
(izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlažnih travnikov,
obsežne potopitve obrečnih predelov), agromelioracije
(zasipavanje vodnih jarkov, depresij), intenzifikacija kmetijske
rabe travniških površin (gnojenje, prepogosta košnja) in
urbanizacija. Uničenje habitata z obsežnimi hidromelioracijskimi
posegi in širjenjem industrijskih območij v zadnjih letih sta
glavna vzroka za izumrtje populacij barjanskega cekinčka na
močvirnih travnikih v bližini velikih mest v predalpski regiji
Slovenije (Čelik in Rebeušek, 1996).
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Maculinea teleius
Vrsta živi predvsem v travniških habitatnih tipih z zdravilno
(strašničin mravljiščar)
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 stožko in
sorodne združbe
• 38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski
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 izleže po eno jajčece v cvetno
glavico zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis L.) kot edine
hranilne rastline, v fenološki fazi, ko njeni cvetovi še niso
povsem razviti, cvetne glavice pa so zelenkasto do nežno
karminasto obarvane. Po približno tednu do desetih dneh se iz
jajčeca izleže gosenica, ki se zavrta v cvet in se tam prehranjuje z
razvijajočimi se semeni. Razvoj gosenic v cvetnih glavicah
poteka približno 3 do 4 tedne; po 3. levitvi (na stopnji L4)
gosenice z manj kot 10 % končne teže 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. vandeli in 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«. Le-ta sestoji iz »otipavanja«
gosenice s strani mravlje s sočasnim izločanjem specifičnega
sekreta iz dorzalne žleze 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 družine.
Hladno letno obdobje (od srede jeseni do pomladi) gosenica v
mravljišču hibernira, drugače pa v njem preživi skupaj približno
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 ogroža 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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1065
Euphydryas aurinia
Habitat vrste v Sloveniji so različni tipi travnikov od nizkih barij
(travniški postavnež)
do kserotermofilnih travišč. V nižinskem 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,
pretežno 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 postavnež je enogeneracijska vrsta. Vrsta je sicer v
nižinskem svetu specijalist 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 vlažnih 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 mreži s katero obdajo spodnji del hranilne
rastline. Odrasli osebki so vezani na larvalni habitat, kjer se
prehranjujejo na zelo različnih cvetočih rastlinah.
Populacije na vlažnih travnikih ogrožajo predvsem
hidromelioracijski posegi in zaraščanje zaradi opuščanja
ekstenzivnega gospodarjenja. To je tudi glavni razlog ogroženosti
populacij na suhih travnikih, kjer je poleg naravnega zaraščanja
eden od razlogov ogroženosti tudi aktivno pogozdovanje.
Nekatere populacije so ogrožene tudi zaradi gradnje
infrastrukture, v zadnjih letih predvsem avtocest. V osrednji in
severovzhodni Sloveniji so populacije ogrožene tudi zaradi
majhnosti in izoliranosti, ki je posledica fragmentiranosti
habitatov.
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Coenonympha oedippus Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je enogeneracijska
(barjanski okarček)
vrsta. Odrasli osebki letajo v mesecu juniju in juliju, so slabi
letalci in se zadržujejo pretežno med vegetacijo, zato so tudi težje
opazni. Hranijo se na cvetovih rastlin iz družin 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
družine rožnic (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 izleže iz bube (Lhonore, 1996).
Jajčeca odlaga na liste hranilnih rastlin gosenic, posamič (Čelik,
1997) ali v skupinah po 2–4 (Lhonore, 1996). Samica odloži od
80 do 120 jajčec (Lhonore, 1996). Čez 12–16 dni se izležejo
gosenice, ki se hranijo z listi modre stožke (Molinia caerulea (L.)
Moench), latovk (Poa spp.), črnikastega sitovca (Schoenus
nigricans L.) in šašev (rumeni šaš Carex flava L., hostov šaš C.
hostiana DC., proseni šaš C. panicea L., razmaknjenoklasi šaš C.
distans L.) (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 mreže (Čelik, 1997).
Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je ena najbolj
ogroženih vrst metuljev v Evropi in je v evropskem Rdečem
seznamu ogroženih metuljev (van Swaay & Warren, 1999)
opredeljena kot kritično ogrožena (CR).
4045

Coenagrion
ornatum Koščični škratec sodi med enakokrile kačje pastirje (Zygoptera),
(koščični škratec)
v družino škratcev (Coenagrionidae). Kot celoten rod škratcev
(Coenagrion) je pretežno modre barve z črnimi zvorci. Je vrsta
počasi tekočih potokov in kanalov z zmerno do močno razvito
submerzno in emerzno vegetacijo. Dno je povečini mehko,
muljasto. Visoka obrežna zelnata vegetacija ali celo grmovna in
drevesna obrežna zarast negativno vplivata na populacije,
predvsem odrasli osebki se takšnim odsekom izogibajo. Odrasle
žuželke 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 razloži odsotnost v izvirnih delih kraških
vodotokov. Značilnost večine najdišč v Sloveniji je ekstenzivna
raba okoliških površin, povečini so to travniki (Kotarac et. al.,
2003).
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Cordulegaster heros
Veliki studenčar je največja vrsta kačjih pastirjev v Evropi. Je ena
(veliki studenčar)
redkih vrst kačjih pastirjev v slovenski favni, ki živi 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
preživele zakopane globje v substratu. Razvoj ličink, ki sicer
živijo zakopane v substrat potoka, je več-, predvidoma 3-5 leten,
pri čemer je prehajanje med generacijami zelo verjetno. Izlevitev
poteka na obrežni vegetaciji, navpični brežini 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 obsežne
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 vlažen pesek na robu struge (Kotarac et. al., 2003).
4065

Anisus vorticulus
(drobni svitek)

V Sloveniji se pojavlja na SV delu države, na Ljubljanskem barju
ter na področju Cerknice in Cerkniškega jezera. Živi 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 žilic, ki deluje kot škrge. Pozimi, ko je na vodni površini
led, z gubo prejme dovolj kisika pod vodo. Z onesnaženostjo
vodnih tokov ogroženost narašča (Slapnik, 2003).

1014

Vertigo angustior (ozki V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena vrsta. Najdena je bila
vrtenec)
v 58 UTM kvadrantih. Vrsta je prebivalka močvirnih travnikov in
dolinskih logov, živi tudi v stelji obvodnih grmišč. Zadržuje se v
visokih steblikah na zamočvirjenih vlažnih tleh, tudi na
mokrotnih travnikih. Najdemo jo tudi na slanih mokriščih,
pogosto v prehodni coni med traviščem in slanim močvirjem, kjer
je velika sedimentacija. Živi v šašju in med mahovi na barjih.
Hišice najdemo tudi med rečnimi naplavinami. Pogosto živi v
mikrohabitatih, kjer so integrirani različni biotopi, kot na primer
meje med trstiščem in močvirjem, lahko pa živi 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).
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1303
Rhinolophus
Je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak.
hipposideros
Najpogostejši je v toplih zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim
(mali podkovnjak)
drevjem ali večjim grmičevjem. Poletna zatočišča so zvoniki in
podstrešja, zimska pa jame in rudniški rovi. Je pretežno
sedentarna vrsta. Selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči
znašajo 0-100 km (navadno 5-10 km). Lovi nizko, v počasnem
letu in pogosto kroži (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 približno 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 vzdržujejo
večje število členonožcev, predvsem žuželk, 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).
1355

Lutra lutra
(vidra)

V Sloveniji so populacije ohranjene na Goričkem, ob Muri in
Dravi, tudi reka Pesnica z jezeri, Kolpa s pritoki in Ljubljansko
barje še ohranjajo dovolj dobre razmere za populacijo vidre.
Optimalen habitat zanjo nudi veliko možnosti za kritje in mirna
počivališča, torej zahteva strukturirano obrežje, raznovrstno in
gosto obrežno vegetacijo in stara drevesa z bogatim koreninskim
spletom. Za vidro predstavlja ugoden habitat gosto omrežje
manjših, počasnih, nižinskih vodotokov z naravno strugo in
zaraščenimi obrežji (Hőnigsfeld Adamič, 2003). Je plenilka, ribe
so glavna hrana, pomembni so tudi raki, dvoživke , ptiči, mali
sesalci in vodne žuželke. So samotarske živali. Kot plenilec z
velikimi prehranskimi potrebami zaseda posamezen osebek
velika območja oziroma teritorije, ki merijo 5 do 60 km vzdolž
vodotokov. Pri tem pa so teritoriji samic v istem habitatu
nekoliko manjši od teritorijev samcev (Hőnigsfeld Adamič,
2003). Med najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja vidre
prepoznavajo spreminjanje habitata in onesnaževanje, med
drugimi pa so še 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
obrežne 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 onesnaženje voda, povzročili
razredčenje populacije do med seboj nepovezanih ostankov
(Hönigsfeld, 2003).
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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 živi v večjih in manjših sestojih listavcev.
Pomemben varstveni ukrep je ohranjanje starejših sestojev
listavcev, zlasti hrastovih sestojev.
1084*
Puščavnik (Osmoderma Saproksilna vrsta hrošča vezana na drevesna dupla s preperelim
eremita)
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 obrežne
vegetacije (zlasti vrbovja) in visokodebelnih sadovnjakov. V
primeru vodoljubnih dreves (vrba in dob) lahko posredno vpliva
na vrsto, prek sušenja dreves, zniževanje 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 združbah Caricetum
davalliana, Molinietum caeruleae s.lat., v prehodnih oblikah med
Molinietum caeruelae in Schoenetum ferruginei v združbi
Schoeno ferruginei-Molinietum caerulaeae. Vrsta je občutljiva
na zmanjšano vlažnost 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 poženejo. 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 ogroženih (Čušin, 2003).

* prednostna vrsta, opredeljena po Habitatni direktivi
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Tabela 13: Opisi kvalifikacijskih habitatnih tipov v pSCI SI3000271 Ljubljansko barje.
FFH

Naziv Natura 2000

Physis

Naziv
HT Opis HT
(ARSO, 2004)

7230

Bazična nizka barja

54.2°

Bazična
barja

6510

Nižinski
ekstenzivno 38.2°
gojeni
travniki
(Alopecurus
pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Mezotrofni
do Mezofilni, zmerno do intenzivno gnojeni
evtrofni
gojeni travniki na prepustnih, bogatih, bolj ali manj
travniki
svežih do vlažnih in rahlo kislih do nevtralnih
tleh od nižin 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

Nižinske in montanske 37.7 °
do alpinske hidrofilne
robne združbe z visokim
steblikovjem

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

37.1°

Nižinska visoka Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih
higrofilnih steblik, ki se v pasovih pojavljajo
steblikovja
na s hranili bogatih naplavinah vodotokov v
nižinah. Lahko so visoka steblikovja kot stadij
zaraščanja na opuščenih vlažnih travnikih in
pašnikih.
Oligotrofni
Oligotrofni, negnojeni mokrotni travniki na
mokrotni travniki tleh s spreminjajočo višino talne vode v
z modro stožko in zahodni,
severni
in srednji
Evropi.
sorodne združbe
Prevladujejo vrste Molinia coerulea, M.
arundinacea, Deschampsia cespitosa idr. Gre
za sekundarna travišča, predvsem travnike na
vlažnih do mokrotnih tleh, na katerih
prevladuje modra stožka (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.

6410

Travniki s prevladujočo 37.31°
stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh
(Molinion
caeruleae)

nizka 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.
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3260 Vodotoki v nižinskem in 24.4°
Vegetacija tekočih Sestoji
zakoreninjenih
vodnih
rastlin
montanskem pasu z
voda
(Callitriche spp., Potamogeton nodosus,
vodno vegetacijo zvez
Ranunculus subg. Batrachium itd.) vključno z
Ranunculion fluitantis in
mahovi in makroskopskimi algami. HT obsega
Callitricho-Batrachion
vse tekoče vode z zakoreninjenimi plavajočimi
semenkami, razen tistih, ki zaradi počasnega
vodnega toka fitocenološko bolj spominjajo na
makrofitsko vegetacijo stoječih voda. V
slovenskih nižinskih rekah se ta HT
razmeroma pogosto pojavlja.
91L0

Ilirski
hrastovo- 41.2A°
belogabrovi gozdovi
(Erythronio-Carpinion)

Ilirska
hrastova Gozdovi doba (Quercus robur), gradna
belogabrovja
(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
Madžarskem južno od Blatnega jezera, južni
Štajerski in Koroški, Furlanski nižini, 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 41.1C°
(Fagus
sylvatica
(Aremonio-Fagion))

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.

° HT se na območju RS prednostno ohranja v ugodnem stanju

december 2006

82

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig
__________________________________________________________________________________________

3.8.3

pSCI Krimsko hribovje-Menišija

Tabela 14: Opisi kvalifikacijskih vrst v pSCI SI3000256 Krimsko hribovje-Menišija.
FFH
1361

Vrsta
Opis vrste
Lynx
lynx 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
(navadni ris)
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 možen 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 ogroženih vrst
sesalcev v Sloveniji ter na dodatek II in IV k direktivi o habitatih in med
zavarovane živali z Bernsko konvencijo. Risi se parijo od polovice februarja do
konca marca. Samice postanejo spolno zrele v drugem, samci pa v tretjem letu
življenja. Februarja se začne aktivna spermatogeneza pri samcih in med živalmi
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 življenja mladičev je brlog
na dobro skritem mestu, na primer v skalnatih razpokah, drevesnih duplih ali med
podrtim drevjem, kar je ključnega pomena za preživetje 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 že 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 deležem 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). Na
osnovi podatkov spremljanja populacije risa od leta 1973 ter monitoringa
populacije risa od leta 1995 dalje (Čop 1994, Staniša 2001, Kos s sod. 2004).
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Rjavi medved je bil proti koncu 19. stoletja na današnjem slovenskem ozemlju
1354
Ursus arctos*
redek, po drugi svetovni vojni pa se je zaradi ustreznega gospodarjenja njegova
(rjavi medved)
številčnost okrepila. Številčnost v Sloveniji po ocenah Zavoda za gozdove je med
500 in 700 osebki (za leto 2003). Predvideno območje posega leži v skrajnem JZ
del osrednjega življenjskega območja medveda. V tem osrednjem delu so v
Sloveniji živeči medvedi najtesneje povezani s preostalim živečim delom svoje
dinarske populacije in se vzdolž celotne južne meje najbolj neposredno naslanjajo
na gozdove Gorskega Kotarja. Uvrščen je med ranljive vrste na rdečem seznamu
ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji in na dodatek II in IV k direktivi o habitatih (kot
prioritetna vrsta) in tudi med strogo zavarovane živali 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 poleže od 1 do 4
mladičev, v Sloveniji v povprečju med 1,5 do 1,9 mladiča na medvedko. Tri do 4
mesece po kotitvi 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 deležu pa je za medveda pomembna tudi
prehrana živalskega 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 Snežniške planote mu ponuja ustrezne življenjske 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 ogroženih vrst sesalcev v
Sloveniji ter na dodatek II in IV k direktivi o habitatih (kot prednostna vrsta). Volk
sodi med strogo zavarovane živali tudi na podlagi Bernske konvencije. Volk je
socialno organizirana vrsta, ki se običajno pojavlja v skupinah – krdelih od 5 – 6
živali lahko pa tudi do 15, odvisno od gostote, oziroma razpoložljivosti 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 živijo na določenem
območju. Plen najpogosteje lovijo skupinsko v krdelu v pogonu. Plen lovijo v ravni
vrsti, pri čemer stranske živali 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 sovražnikov 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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1093
Ausropotamobius 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
torrentium*
(navadni koščak) 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 vlažnih
hribovskih in gorskih grapah z majhnim pretokom vode. Živi na dnu v litoralnem
pasu, v mirnejših predelih potoka in tolmunih. Zadržuje se ob bregu, v spodjedah in
luknjah brežin, pod in med kamni, v skalometih, pod pragovi, jezovi, nikoli v
matici toka. Od ribjih vrst, v potokih, ki jih poseljuje koščak največ krat živita
potočna postrv Salmo trutta m. fario in glavač Cottus gobio. Dostikrat ga najdemo
v potokih, z veliko odpadlega listja in prisotnostjo nižjih rakov iz družine
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 žival. 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 živalskih beljakovin kot stari raki, ki se
največ hranijo z rastlinsko hrano in detritusom. Ogroža 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.
Ogroža ga tudi onesnaževanje 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, živi tudi v
stelji obvodnih grmišč. Zadržuje se v visokih steblikah na zamočvirjenih vlažnih
tleh, tudi na mokrotnih travnikih. Najdemo jo tudi na slanih mokriščih, pogosto v
prehodni coni med traviščem in slanim močvirjem, kjer je velika sedimentacija.
Živi v šašju in med mahovi na barjih. Hišice najdemo tudi med rečnimi
naplavinami. Pogosto živi v mikrohabitatih, kjer so integrirani različni biotopi, kot
na primer meje med trstiščem in močvirjem, lahko pa živi 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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1089
Morimus funereusi Bukov kozliček, trenutno veljavno ime (Morimus asper funereus (Mulsant, 1862))
(Sama, 2002), je v Sloveniji prisoten v vseh biogeografskih regijah, pogostejši pa je
(bukov kozliček)
v zahodni in južni 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 sveže požaganem drevju, ki je v
spomladanskem času odloženo 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 omrežja Natura 2000 - hrošči). Vrsta
je aktivna spomladi med majem in junijem. Ne velja za ogroženo vrsto, za
ohranitev obstoječe populacijske ravni vrste pa je nujno potrebna časovno
prilagojena sečnja in spravilo sveže požaganega 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.
Drobnovratnik je endemit dinarskega Krasa od Tržaškega krasa na zahodu do
Velebita na jugu. Je prava troglobiontska vrsta hrošča brez pigmenta in brez oči.
Živi v razpokah v jamah s temperaturo nižjo od 10°C in ga najdemo tudi v
ledenicah in snežnih 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 ogrožen, razen kar se tiče amaterskih
raziskovalcev jam in zbiralcev hroščev. Posredno ga ogroža predvsem neposredno
onesnaževanje jam in onesnaževanje 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 režim v tleh zaradi povečane insolacije.

4019

Leptodirus
hochenwartii
(drobnovratnik)

1078

Habitat vrste predstavljajo predvsem grmišča pred zaraščanjem v gozd (Physis
Callimorpha
31.8) in gozdne čistine in gozdni robovi z vegetacijo visokih steblik ali grmovno
quadripunctaria*
(črtasti medvedek) 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 ogrožena. Ogrožene so le subpopulacije, kjer gozdni rob
redno kosijo, oziroma kjer izginjajo medonosne travniške rastline. Med glavne
vzroke ogroženosti 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 omrežja
Natura 2000-metulji).
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Je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak. Najpogostejši je v toplih
1303
Rhinolophus
zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem. Poletna
hipposideros
(mali podkovnjak) zatočišča so zvoniki in podstrešja, zimska pa jame in rudniški rovi. Je pretežno
sedentarna vrsta. Selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči znašajo 0-100 km
(navadno 5-10 km). Lovi nizko, v počasnem letu in pogosto kroži (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 približno 4 km od
zatočišč) (Bontadina in sod. 2002). Izogiba se prečkanju odprtih površin (MitchellJones 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 vzdržujejo večje
število členonožcev, predvsem žuželk, 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

1308

4108

Myotis bechsteinii Med vsemi evropskimi netopirji je pri izbiri habitata najbolj omejen na gozdove, še
(velikouhi netopir) 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).
»Tipična« gozdna vrsta (Presetnik in Govedič 2006). Poletna zatočišča so navadno
Barbastella
pod odstopljeno skorjo dreves pa tudi v duplih (Russo et al. 2004), pozimi se
barbastellus
posamezni osebki preselijo večinoma v vhodne dele jam ali v kleti.
(širokouhi
netopir)
kranjski
jeglič Kranjski jeglič je endemična rastlina, ki raste v približno 70 km dolgem in 25 km
širokem pasu na severnem robu Dinarskega gorovja v porečju Idrijce in
(Primula
Ljubljanice. Uspeva največkrat na dolomitu in dolomitiziranem apnencu, redkeje
carniolica)
na čistem apnencu, na rastiščih z vlažnim ozračjem in inicialnimi tlemi, predvsem
na vlažnem, včasih tudi neposredno namočenem in pogosto senčnem skalovju (npr.
v sestojih asociacij Primulo carniolicae-Potentilletum caulescentis, Primula
carniolica-Paederota lutea ass. prov.,), v grapah in soteskah, ponekod tudi v
vrtačah, v katerih prihaja do temperaturnega obrata (v Paradani v Trnovskem gozdu
npr, v združbi 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 rastišč na kamnitih razmeroma sušnih traviščih: na Rodnah na
Cerkljanskem, na Jelenku in na Vojskem (Medvedov travnik Vojšica) ali na bolj
vlažnih 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 ležijo 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.
Ogrožajo 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

Tabela 15: Opisi kvalifikacijskih habitatnih tipov v pSCI SI3000256 Krimsko hribovje-Menišija.
FFH

Naziv Natura 2000

Physis

Naziv
HT Opis HT
(ARSO, 2004)
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8310
Jame, ki niso odprte 65 °
Jame
Jame, jamski sistemi, podzemne vode in
za javnost
podzemni intersticielni prostori.
8210

Karbonatna
skalna 62.1 °
pobočja z vegetacijo
skalnih razpok

6410

Travniki
s 37.31 °
prevladujočo stožko
(Molinia sp.) na
karbonatnih, šotnih
ali glineno-muljastih
tleh
(Molinion
caeruale)

6210**

Polnaravna
suha 34.3 °
travišča in grmiščne
faze na karbonatnih
tleh
(FestucoBrometalia)

Apnenčaste
ali
dolomitne stene z
vegetacijo skalnih
razpok
Oligotrofni
mokrotni travniki
z modro stožko in
sorodne združbe

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

Evrosibirska suha
in
polsuha
sekundarna
travišča,pretežno
na karbonatih

Suha in polsuha sekundarna ekstenzivno gojena
travišča s sklenjeno šopasto razraslo rušo na
plitkih ali srednje globokih,pretežno 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 združbe lahko v fazi
zaraščanja preraste Brachypodium pinnatum ali
B. rupestre. Kasneje se pojavijo tudi visoke
steblike, predvsem kobulnice.

december 2006

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 vlažnih do mokrotnih tleh,
na katerih prevladuje modra stožka (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.
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6170
Alpinska
in 36.4
Alpinska
in Bolj ali manj suha ali mezofilna travišča nad
subalpinska travišča
subalpinska
gozdno mejo v alpinskem in subalpinskem pasu,
na
travišča
na
travišča
na včasih kot dealpinske združbe pod gozdno mejo
karbonatnih tleh
karbonatni
na izpostavljenih legah in primitivnih tleh; vselej
podlagi
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 24.4 °
Vegetacija
Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin (Callitriche
nižinskem
in
tekočih voda
spp., Potamogeton nodosus, Ranunculus subg.
montanskem pasu z
Batrachium itd.) vključno z mahovi in
vodno
vegetacijo
makroskopskimi algami. HT obsega vse tekoče
zvez
Ranunculion
vode z zakoreninjenimi plavajočimi semenkami,
fluitantis
in
razen tistih, ki zaradi počasnega vodnega toka
Callitricho
fitocenološko bolj spominjajo na makrofitsko
Batrachion
vegetacijo stoječih voda. V slovenskih nižinskih
rekah se ta HT razmeroma obilno pojavlja.
3220
Alpske
reke
in 24.1
Reke in potoki
Vodotok ne glede na vegetacijo.Delitev temelji
zelnata
vegetacija 24.2
na padcu,širini rečnega korita, temperaturi vode
vzdolž
njihovih
in ihtiološki klasifikaciji. Če je razvita prava
bregov
vodna vegetacija, kartiramo združbe vodnih
rastlin (24.4).Strukture v in ob strugi,
npr.prodišča,skale … kartiramo kot enote 24.2,
24.3, 24.5 in 24.6.

3180*

Presihajoča jezera

Rečna prodišča in
bregovi
Kraška
presihajoča jezera
in polja

Rečna prodišča sestavljena iz manjših prodnikov
ter bregovi vodotokov.
Presihajoča jezera, ki se napolnijo z vodo
večinoma jeseni, spomladi pa voda odteče. Dno
je v suhi fazi poraslo s travišči ali ostane stalno
vlažno in delno zalito z vodo skozi vse leto.
Razvita je vodna ali amfibijska vegetacija.
Vegetacijo različnih faz kartiramo, če je možno,
kot ločene enote (22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 37, 38,
53, 54 in 8).

91L0

Ilirski
hrastovo- 41.2A ° Ilirska hrastova
belogabrovi gozdovi
belogabrovja
(ErythronioCarpinion)

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 Madžarskem južno od Blatnega
jezera, južni Štajerski in Koroški, Furlanski
nižini, 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.

22.5 °
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91K0
Ilirski
bukovi 41.1C ° Ilirska bukovja
Bukovi gozdovi Dinaridov, ki segajo tudi v
gozdovi
(Fagus
obrobje jugovzhodnih Alp in v subpanonsko
sylvatica (Aremoniogričevje. V zadnjih dveh območjih so v kontaktu
Fagion))
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

3.8.4

Barski gozd na Ljubljanskem barju

Za območje niso določene kvalifikacijske vrste.
3.8.5

NS Ribniki v dolini Drage pri Igu

Tabela 16: Opisi ključnih vrst za NS Ribniki v dolini Drage pri Igu.
Vrsta
Graphoderes
bilineatus

barjanski potapnik
(Hydrous atterimus)

Opis vrste
Ekološke zahteve vrste še niso poznane. Domnevno preferira večje stoječe vode z redko
obrežno vegetacijo, ki so vsaj delno osončene. Pojavlja se tudi v manjših vodnih telesih z
gostejšo razrastjo vodnih rastlin. Je plenilska vrsta, ki se hrani z manjšimi ličinkami vodnih
žuželk in z rakci. Odrasli osebki so odlični plavalci in aktivno iščejo plen. Bolj aktivni so v
večernih urah. Ličinka se hrani s planktonskimi rakci. Razvoj do odraslih osebkov traja do
dva meseca in pol (odvisno od temperaturnih razmer). V enem letu sta možni dve
generaciji. Odrasle osebke najdemo od maja do oktobra. Po nekaterih navedbah odrasli
prezimujejo pod mahom, listjem ali lesom na kopnem, po drugih pa v vodi.
Vrsta je v Sloveniji izjemno slabo poznana z zgolj enim podatkom, zato možnost
pojavljanja na ribnikih, ki so njen primarni habitat, ne gre izključiti.
Ekologija in biologija te velike vrste vodnega hrošča, ki spada v družino potapnikov
(Hydrophilidae) je zelo slabo poznana. Vrsta je nekoliko manjša od bližnjega sorodnika
velikega potapnika (Hydrous piceus). Odrasel hrošč je rastlinojed in se prehranjuje z
vodnim rastlinjem, medtem ko je ličinka vezana na življenje v vodi in je plenilska.
Naseljuje stoječe in počasi tekoče ter navadno bujno zarasle vode. Čeprav je v Sloveniji
barjanski potapnik nekoliko pogostejši od velikega potapnika, pa gre za zelo ogroženo
vrsto. Prizadela ga je najverjetneje predvsem obcestna razsvetljava, ki ga ponoči, ko leta
naokoli in išče nove vode, privablja. Tu se hrošč izčrpa do onemoglosti in pogine. Vplivi
sprememb življenjskega okolja niso poznani.
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močvirski
krešič Vrsta ima zelo specifične zahteve glede habitata - je hidrofilna in vezana na zamočvirjene
(Carabus variolosus) gozdove v ravninah, kolinski in montanski coni do nadmorske višine 1000 m, ki so
večinoma porasli s črno ali sivo jelšo. Je indikatorska vrsta naravnih gozdnih vodotokov.
Razvoj vrste poteka v vodi (v naravnih potokih), kjer najdemo tako ličinke kot odrasle
osebke. Ličninke in odrasli osebki so plenilci, odrasli osebki so nočno aktivni. Parijo se od
aprila do junija, razvoj do odraslih osebkov pa traja približno dva meseca. Peobraženi
mladostni osebki se pojavijo avgusta in na mestu preobrazbe tudi prezimijo. Prezimijo v
razpadajočem lesu ali zakopani v mehko zemljo in erodirane nabrežine.
Močvirski krešič je razširjen po vsej Sloveniji, razen skrajnega JV dela in Prekmurja. Vrsta
je razmeroma podgosta in ponekod zelo številčna.
Za njeno zaščito je pomembno ohranjanje nereguliranih in obraslih potokov, ophranjanje
jelševih sestojev, omejena sečnja na bregovih in ohranjanje kakovosti vodotokov. Za
dolgoročen obstanek vrste je ključno ohranjanje povezav med območji s primernimi
habitati.
mali
podkovnjak Je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak. Najpogostejši je v toplih zavetrnih
(Rhinolophus
dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem. Poletna zatočišča so zvoniki
hipposideros)
in podstrešja, zimska pa jame in rudniški rovi. Je pretežno sedentarna vrsta. Selitve med
zimskimi in poletnimi zatočišči znašajo 0-100 km (navadno 5-10 km). Lovi nizko, v
počasnem letu in pogosto kroži (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 približno
4 km od zatočišč) (Bontadina in sod. 2002). Izogiba se prečkanju odprtih površin (MitchellJones 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 vzdržujejo večje število členonožcev, predvsem
žuželk, 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).
obvodni
netopir Majhen netopir z rjavosivim hrbtnim in svetlejšim trebušnim kožuhom. Pogost v bližini
(Myotis daubentonii) voda po vsej Sloveniji, vendar tudi sredi sklenjenih gozdov, brez večjih vodnih površin.
Kotišča so domnevno v drevesnih duplih, parijo se in prezimujejo v jamah. Lovijo značilno
tik nad gladino rek, jezer in ribnikov in z nje ali iz zraka plenijo žuželke, vendar se
prehranjujejo tudi v gozdovih.

3.9 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na ključne
habitate ali vrste na območju
Ljubljansko barje se deli na osamelce, osrednjo uravnavo oziroma Barje ter prehoden svet
med gričevjem in Barjem. Osrednja uravnava se deli na pogosto, srednje in redko poplavljene
površine. Posebna podenota so ostanki šotišč. Na večjem delu Ljubljanskega barja so se
ustvarile ugodne razmere za rast šotnih mahov in nastajati je začela šota, ki je bila ponekod
debela do 8 m. Danes je od nekdanjih 11.000 ha ohranjenih le še kakih 100 ha v predelih
Goriški mah pri Goričici, Bevški mah pri Bevkah, Na mahu blizu Škofljice in Koslerjeva
gošča blizu Črne vasi. Šotne površine poraščajo gozdički rdečega bora, breze in doba.
Ena od najpomembnejših značilnosti Ljubljanskega barja so poplave. Običajne redne poplave
zajamejo osrednje dele, kjer voda prekrije 2364 ha ali 15% celotne površine. Ob izjemno
obsežnih poplavah je pod vodo do 50% Ljubljanskega barja. Na levi strani Ljubljanice so
poplavljeni obsežni deli Ljubljanskega barja med osamelci do Sinje Gorice mimo Blatne
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Brezovice, Bevk in Plešivice do Notranjih Goric. Vzhodno od Notranjih Goric je večje
poplavno območje še ob Drobtinki. Vzhodno od nje se poplavni pas zoži na območje vzdolž
Ljubljanice. Na desni strani Ljubljanice se v dolžini okoli 15 km širi poplavni svet od Ljubije
pri Vrhniki do Črne vasi.
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4

PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI

4.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana ali s planom
načrtovanega posega v naravo na varstvene cilje posameznih
varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s
kumulativnimi vplivi
Posledice učinkov plana na varstvene cilje/dejavnike posameznih varovanih območij, njihovo
celovitost in povezanost, ter vplive na kvalifikacijske vrste in HT smo ocenjevali v skladu s
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Uradni list št. 130/04, 53/06):
A – ni vpliva / pozitiven vpliv
B – nebistven vpliv
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D – bistven vpliv
E – uničujoč vpliv
Če ugotavljanje značilnosti učinka ni možno, se tak vpliv označi z oznako X.
Velikostni razred A, B, C »VPLIVI PLANA NISO ŠKODLJIVI«.
Velikostni razred D, E »VPLIVI PLANA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«.
4.1.1

Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov SPRO

4.1.1.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov strategije na varovana območja
Občina Ig bo s strategijo varovala sklenjena območja Natura 2000 in sicer z omejevanjem
urbanizacije, preprečevanjem ogozdovanja, obsežne sečnje, ohranjanjem krajinotvorne
funkcije kmetijstva in nemasovnim turizmom.
SPA in pSCI Ljubljansko barje vključno z NS ribniki v Dragi in Barskim gozdom
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 bližini
vodotokov, so kljub vsemu možni posredni kakor tudi neposredni vplivi nanje. Ti se lahko
izrazijo kot onesnaženje vode zaradi izpusta odpadne vode, prekinitev migracijskih poti rib
zaradi zajezitve, znižanje gladine, uničenje dela struge ali brežin, vlaganje neavtohtonih rib v
vodotoke, intenzivno kmetovanje ob brežinah 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 razmnoževanja lahko negativno vpliva predvsem na ptičjo
populacijo, prav tako tudi čiščenje jarkov, paša in podobno.
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Strategija predvideva ureditev rekreacijskih objektov na Barju, izpostavljena je izgradnja
športnega letališča in hipodroma. Ureditev letališke proge in hipodroma popolnoma spremeni
habitat (drenaža tal) in s tem življenjski prostor številnih kvalifikacijskih vrst (koščični
škratec, dvoživke, 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 preobsežni.
SPRO predvideva ureditev čiščenja odpadne tehnološke in komunalne vode. Poudariti je
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 (Uradni list RS, št. 45/07). Mejne vrednosti za
koncentracijo in učinek čiščenje celotnega dušika in celotnega fosforja so za občutljive
vodotoke nižje, 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 zadržujejo netopirji), neprimerna obnova (zamreženje
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 možno, da se bodo
obstoječe migracijske poti dvoživk prekinile. V ta namen je potrebno ohraniti možnost
migracije dvoživk 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 potrebno, 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
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medveda, saj vodi v njegovo habituacijo na prisotnost ljudi. S tem se poveča možnost
konflikta med človekom in medvedom, kar v končni fazi pripelje do povečanega odstrela
medveda na območju. Pri strateških usmeritveh se je potrebno zavedati, da ljudje posegamo v
življenjski prostor medveda in ravnati tako, da do konfliktnih situacij ne bi prihajalo. Pri tem
je potrebno upoštvati Strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, katere temeljna
cilja sta dolgoročna ohranitev medveda v Sloveniji in zagotavljanje sožitja človeka z
medvedom.
Bistveno povečanje naselij, rekreacijskih območij in izletniških točk na območju bi imelo
obsežen negativni vpliv na osrednji del Mokrškega pogorja in s tem vpliva na celovitost in
povezanost območja Natura.
Razpršena stanovanjska gradnja na območju pogoste prisotnosti rjavega medveda bi pomenila
večje število konfliktov med medvedom in človekom. Sprejemljivo je povečanje poselitvenih
območij znotraj že obstoječih naselij ali ureditev zaokroženih 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).
4.1.1.2 Urbanistična zasnova naselja Ig
Ureditveno območje obsega obstoječa in nova območja strnjene pozidave. Vključeni so
gozdovi okoli Ižanskega 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.
Obsežnejši 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 južni 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.
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Kvalifikacijski habitatni tipi na območju urbanistične zasnove:
FFH

Št.
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Physis
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1
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površina (ha) Delež habitatnega tipa območja Natura
na območju 2000 Ljubljansko Barje (%)
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1,32
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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 možen vpliv predvsem zaradi odvajanja onesnažene tehnološke vode v potok,
neustrezno urejenega sistema odvajanja onesnaženih meteornih in fekalnih voda,
neustreznega odlaganja gradbenih odpadkov in podobno. Na ptice bo razen potencialnega
onesnaženja neugodno vplivala tudi povišana raven hrupa.
Območje širitve OPD na jugozahodu neposredno meji na območji zelenih površin in
družbene infrastrukture, ki v celoti ležita znotraj varovanega območja. Tam je načrtovana
ureditev kopališča. Vplivi vključujejo trajno uničenje površin in spremembo vodnega režima,
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 onesnaženja zraka s prahom in izpušnimi plini ter večje nevarnosti onesnaženja
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 onesnaževanje 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 možnost 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 Ižanski 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
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vrtenec, koščični škratec, drobni svitek) so možni 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 obsežne 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 živijo 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
onesnaževanje zraka s prahom in izpušnimi plini, v primeru nočnega osvetljevanja pa tudi
svetlobno onesnaževanje.
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
lahko pride do spremembe morfologije potoka in onesnaženja vodotokov, kar bi lahko tudi
nizvodno vplivalo na vodno favno. Po izgradnji je v primeru neustreznega odvajanja in
čiščenja padavinske vode s cestišča možen 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 vzdrževana, 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 vplive 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. Večina omilitvenih ukrepov je
opredeljenih znotraj obravnave posameznih posegov in jih nismo ponovno povzemali. V tem
poglavju opredeljeni ukrepi so bolj splošni in zajemajo celotno območje UZ Ig.
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pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Nova stanovanjska območja, ki se delno fizično prekrivajo s pSCI Krimsko hribovjeMenišija, so predvidena v okolici zaselkov Staje, Kot in ob cesti na Kurešček.
Na približno 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 deleža HT na
območju pSCI. Na teh območjih je lahko prisoten tudi neposreden vpliv na habitatne tipe,
predvsem v primeru poseganja v gozdni rob. Obsežna poselitev bi, v primeru neprimerno
urejenega kanalizacijskega omrežja, lahko vplivala na onesnaženje vodotokov.
UZ predvideva uporabo obsežnih gozdnih površin za urbani gozd in park. Te površine se
fizično prekrivajo s pSCI v okolici Ižanskega gradu, na območju Pungrta in Jurjevke in pri
Mokčevem lazu. Ureditev površin predvideva vzdrževanje obstoječih poti in postavitev
urbane opreme. Vpliva na kvalifikacijski habitatni tip, značilen za to območje ne pričakujemo,
možen 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
južni 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).
Večina omilitvenih ukrepov je opredeljenih znotraj obravnave posameznih posegov in jih
nismo ponovno povzemali. V tem poglavju opredeljeni ukrepi so bolj splošni in zajemajo
celotno območje UZ Ig.
NS Ribniki v dolini Drage pri Igu
Območje zelenih površin in območje družbene 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 onesnažene 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 onesnaževanja v primeru
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nočnega osvetljevanja in morebitnih hrupnih prireditev, kar bo vplivalo na gostoto lokalnih
populacij ptic, žuželk 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 ogroža 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 južni 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 možno motnjo na selitvenih
poteh netopirjev . Ta vpliv je mogoče omiliti z uporabo zasenčenih luči brez valovnih dolžin
svetlobe, ki privabljajo žuželke.
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.
4.1.1.3 Krajinska zasnova območja Kurešček
Območje KZ Kurešček se deli na dva približno enako velika dela. Vzhodni del leži izven
varovanega območja. Tu je locirana večina posegov. Za izdelavo poročila je relevanten
zahodni del območja KZ, ki leži znotraj pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Na tem območju so
načrtovani posegi: širitev kamnoloma, ureditev posek na vrhovih Stražar, 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 Stražarju 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. Že 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.
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Novo stanovanjsko območje pod Kureščkom je predvideno na območju treh kvalifikacijskih
HT. Med njimi se na jasah pojavlja HT Mezofilni do vlažni travniki s trstikasto stožko, 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 vlažni travniki s trstikasto
stožko iz stanovanjskega območja bo območje manjše, kar je bolj sprejemljivo tudi z vidika
velikih zveri.
Predvidene razširitve stanovanjskih naselij se ponekod približujejo 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. Zato je ureditev stanovanjskih območij
sprejemljiva znotraj že zaokroženih celot, predvsem pa morajo biti objekti oddaljeni vsaj 20
metrov od gozdnega roba (boljše cca 50m), s čimer se zmanjša možnost srečevanja človeka in
medveda.
KZ Kurešček obravnava tudi območje dveh obstoječih kamnolomov z okolico (skupna
površina cca 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, možne so tudi 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, ocenjujemo, 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. Posega v gozdni prostor bo izven
varovanega območja. V primeru zasneževanja, bi bil vpliv velik, zato to ni sprejemljivo.
Aktivnosti se bodo izvajale v zimskih mesecih, zato večjega vpliva na medveda ne
predvidevamo.
Trem manjšim območjem v okolici Stare Žage bo spremenjena namembnost iz gozda v
kmetijska zemljišča. Kmetijske površine so že obstoječe, vpliva ne bo.
Ureditev krajinske zasnove, z izjemo ureditve razglednih točk na Mokrcu in Stražarju,
ocenjujemo kot dopustno ob doslednem izvajanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
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4.1.1.4 Opredelitev vplivov na varstvene cilje/dejavnike za SPRO
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.

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

SPRO ne namerava povečati obsega ekstenzivno obdelovanih
travišč. Ocena A.

ohranjanje gozdnih osamelcev

Ne bo poseganja na območje gozdnih osamelcev. Ocena A.

ohranitev obstoječega vodnega režima

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

SPRO ne namerava povečati obsega mejic. Ocena A.

pSCI Ljubljansko barje
Varstveni dejavniki

Vplivi SPRO

ohranitev vodnega režima

Posamezni posegi bi vplivali na vodni režim 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 živali,
npr. hrup, množična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v vodotok,
svetlobno onesnaževanje ipd.

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

pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Varstveni dejavniki

Vplivi SPRO

ohranitev mirnih predelov (brez motenj, ki
jih povzročajo ljudje)

SPRO predvideva privabljanje pohodnikov na območje, kar ne
vpliva pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.

izogniti se konfliktnim situacijam medvedčlovek

SPRO predvideva večjo obljudenost območja, kar ne vpliva
pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.

ohranitev biocenoze značilnih vrst ter
njihove populacijske strukture, brez
tujerodnih
vrst in biotehnološko
spremenjenih organizmov

Opredeljen je ukrep, da je potrebno sanacijo izvajati z
avtohtono vegetacijo, vpliv bo zmanjšan. Ocena C.
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ohranitev jam, ohranitev kvalitete vode v Možna je sprememba namembnosti v vplivnem območju jam.
jamah
Ocena C.
ohranitev nefragmentiranega življenjskega
prostora, predvsem starejših bukovo-jelovih
gozdov in večjih gozdnih kompleksov

SPRO predvideva poseganje v komplekse strnjenih gozdov,
kar ne vpliva pozitivno na ta dejavnik. Ocena C.

odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in živali, npr.
hrup, množična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v vodotok,
svetlobno onesnaževanje ipd.

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

ohranjanje
zatočišč
prehranjevalnih habitatov
medsebojne povezanosti

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

netopirjev,
ter njihove

Barski gozd na Ljubljanskem barju
Varstveni cilji / režim

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.

Ribniki v dolini Drage pri Igu
Varstveni cilji / režim

Vplivi SPRO

ohranjanje obstoječega stanja, brez novega
umeščanja objektov v zavarovano območje

Predvidena je umestitev novega objekta. Ocena C.

ohraniti obstoječi vodni režim in kvaliteto
vode

Poslovni objekti in kopališče ne smejo vplivati na vodotok.
Ocena C.

ohraniti biodiverziteto

Zaradi pozidave, bo opazen manjši vpliva na biodiverziteto.
Ocena C.

odpravljanje dejavnikov, ki neugodno
vplivajo na populacije rastlin in živali, npr.
hrup, množična ali pogostna prisotnost
ljudi, svetlobno onesnaževanje ipd.

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.
Možen je neugoden vpliv na prehranjevalni habitat netopirjev.
Ocena C.

ohranjanje
zatočišč
prehranjevalnih habitatov
medsebojne povezanosti

netopirjev,
ter njihove

4.1.1.5 Opredelitev nesprejemljivih posegov
Iz poglavij 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 in 4.1.1.4 je razvidno, da so strategija prostorskega razvoja
občine Ig, Urbanistična zasnova naselja Ig in Krajinska zasnova območja Kureščka
sprejemljive v primeru, če se izločijo sledeči posegi:
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•
•
•
4.1.2

Športno letališče na Barju
Kopališče v NS ribniki v dolini Drage
Ureditev razglednih točk na Mokrcu in Stražarju
Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov prostorskega reda

Lega obravnavanih dejavnosti/posegov glede fizičnega, neposrednega in daljinskega vpliva z
varovanimi območji je razvidna iz kartografskih izsekov v poglavju 2.3.3 in iz priloge 2. V
posameznem poglavju so obravnavana tista območja, ki sovpadajo z varovanimi območji po
Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (glej tabelo 1).
4.1.2.1 Območja proizvodnih dejavnosti
V besedilu SPRO je navedeno, da bodo objekti v območjih proizvodnih dejavnosti (v
nadaljevanju OPD) enostavni in ne kompleksni. Za takšne proizvodne dejavnosti je v
Pravilniku opredeljeno območje neposrednega vpliva na 20m (za vse kvalifikacijske vrste in
HT), za ptice, netopirje, vodne in obvodne habitatne tipe ter hrošče pa je opredeljeno območje
daljinskega vpliva 250 m.
Območje proizvodnih dejavnosti Ig
Razširjeno območje proizvodnih dejavnosti se delno fizično prekriva s pSCI in SPA
Ljubljansko barje. Območje neposrednega in daljinskega vpliva posega še na območje
naravnega spomenika Ribniki v dolini Drage pri Igu.
SPA Ljubljansko barje
Na območju fizičnega prekrivanja in daljinskega vpliva ni večjih površin, pomembnih za
ptice. Prevladujejo površine, ki so v obstoječi rabi intenzivni travniki ali njive. Največjo
vrednost za ptice imajo mejice, ki se pojavljajo na jugu območja fizičnega prekrivanja, na
majhni površini v skupni dolžini cca 1000 m. Gostota kvalifikacijskih vrst ptic v mejicah (npr.
rjava penica, rjavi srakoper, slavec) verjetno ni velika, saj v okolici prevladujejo intenzivno
obdelovane površine. Ohranjanje mejic je varstveni dejavnik za SPA Ljubljansko barje, zato
je podan omilitveni ukrep. Velik vpliv na ptice bo imela povišana raven hrupa med izgradnjo
in med obratovanjem. Vpliv posega ob izvajanju omilitvenih ukrepov ne bo bistven (ocena
C).
Ribniki v Dragi pri Igu so pomembno območje za ptice. Največji pomen ima za vodne in
močvirske vrste, ki se zadržujejo na vodni površini in v pasu močvirske vegetacije na
nabrežju. Od kvalifikacijskih vrst sta to čapljica in rakar. Ocenjujemo, da je območje
proizvodnih dejavnosti Ig dovolj oddaljeno, da ne bo bistveno vplivajo na ptice območja
(ocena B).
pSCI Ljubljansko barje
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
FFH

Št.
Physis
poligonov

6510

9

38.22

Ime habitatnega tipa

Skupna
površina (ha)
na vplivnem
območju

Delež habitatnega tipa območja
Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)

Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

2,04

0,04

december 2006

103

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ig
__________________________________________________________________________________________

Vpliv posega na kvalifikacijske habitatne tipe je na območju fizičnega prekrivanja in
neposrednega vpliva nebistven (ocena B), daljinskega vpliva ne bo.
Na območju fizičnega prekrivanja so prisotne manjše površine mokrotnih travnikov in
kanalov na barju, kjer se potencialno pojavljata ozki vrtenec in drobni svitek. Območje je tudi
potencialen življenjski prostor sklednice, dvoživk, barjanskega okarčka in kačjih pastirjev.
Ureditev območja bo povzročila trajno uničenje manjših površin pomembnih habitatov. Vpliv
na navedene vrste je ocenjen kot nebistven (ocena B).
V 20 m območju neposrednega vpliva se nahaja več vodnih kanalov in kratek odsek toka
Draščice. V Draščici se pojavljajo vidra in škržek ter sulec, pezdirk in potencialno tudi druge
kvalifikacijske vrste rib. Ribniki v Dragi so pomemben prehranski habitat vidre. Ograjevanje
prostora lahko prekine migracijski koridor, kar bi lahko imelo vpliv na populacijo vidre. V
primeru urejanja vodotokov ali kanalov se lahko prekine tudi migracijska pot rib. Neposreden
vpliv na vrste iz skupine vodni habitati in kanali na barju je možen v primeru odvajanja
onesnažene tehnološke vode v potok, neustrezno urejenega sistema odvajanja meteornih voda
(onesnažene padavinske vode iz povoznih površin OPD), odlaganja gradbenega materiala
(zasipavanje kanalov v neposredni okolici) in podobno. Vpliv na obravnavane vrste je ocenjen
kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Ribniki v dolini Drage pri Igu
Glede na trenutno poznavanje populacij hroščev na območju so varstveno pomembnejši tipi
habitatov za to skupino različni drevesni sestoji, zlasti sestoji hrasta in vrbe, in same vodne
površine (ribniki). Kakršnikoli posegi v te habitate imajo lahko preko fizičnega prekrivanja ali
drugačnega neposrednega vpliva za lokalno favno hroščev škodljive posledice. Posegi morajo
biti zasnovani tako, da se izognejo sestojem starejših dreves in vodnim površinam. Drugi vir
škodljivega vpliva je javna razsvetljava in druga razsvetljava zunaj zaprtih prostorov.
Dejavnik ima škodljiv daljinski vpliv predvsem na nočno aktivne hrošče, zlasti vodne hrošče,
ki jih luči privabljajo. Vplive je mogoče omiliti z uporabo primernih luči, ki ne privabljajo
žuželke. Ob upoštevanju tega omilitvenega ukrepa lahko opišemo vpliv kot nebistven (ocena
C).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka in obvodnega netopirja (neposredni
in daljinski vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Območje proizvodnih dejavnosti Strahomer
Območje proizvodnih dejavnosti se v celoti fizično prekriva s pSCI Ljubljansko barje, na
območju daljinskega vpliva pa leži pSCI Krimsko hribovje-Menišija.
pSCI Ljubljansko barje
Novo območje proizvodnih dejavnosti se v celoti fizično prekriva z varovanim območjem. Za
dostop do novega območja proizvodnih dejavnosti bo potrebna tudi premostitev vodotoka. V
obstoječem stanju se skladišče žage nahaja neposredno ob Iški, na predlagani lokaciji pa bi se
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območje žage potoku le približalo, zato bi selitev z vidika vodnih in obvodnih HT
predstavljala tudi določeno razbremenitev. Kvalifikacijskih habitatnih tipov na območju OPD
ni, prav tako ne tudi na območju neposrednega in daljinskega vpliva (ocena A).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
OPD ne bo imelo bistvenih vplivov na kopenske in vodne habitate sklednice in dvoživk
(ocena B). Na metulje in kačje pastirje vpliva ni (ocena A).
V območju neposrednega vpliva posega se nahajata dva potoka, ki ju potencialno naseljuje
drobni svitek. Negativni vplivi so možni tudi v primeru izvedbe premostitve, a s podatki o
tem trenutno ne razpolagamo. Predviden poseg lahko vpliva na hidromorfološki ustroj potoka
(kategorizacijo vodotoka) in posledično na vrste nizvodno. V obstoječem stanju je potok na
odseku skozi Strahomer uvrščen v 3. razred (tehnično urejen vodotok). V primeru
onesnaženja vodotoka je možen tudi daljinski vpliv. Vpliv, ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov, ocenjujemo kot sprejemljiv (ocena C).
Na širšem območju je občasno prisotna vidra. Selitev žage s skladiščem na novo lokacijo ne
bi vplivala na vrste iz skupine vodnih habitatov, saj gradnja ne bo posegala v vodno okolje.
Širše območje je pomemben habitat vidre, zato lahko ograjevanje prostora prekine njen
migracijski koridor. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na območju ni kvalifikacijskih vrst hroščev, potencialno pa je na območju možna prisotnost
rogača in puščavnika. Poseg ima potencialen neposreden vpliv na te vrste zlasti v primeru
uničevanja obrežne drevesne vegetacije. Vpliv bo nebistven (ocena B).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
To varovano območje leži na območju daljinskega vpliva posega. Tam se pojavlja
kvalifikacijski HT Ilirsko bukovi gozdovi. Vpliva na kvalifikacijske vrste na tem območju ne
pričakujemo (ocena A).
Območja proizvodnih dejavnosti brez novih posegov
OPD Iška vas leži znotraj SPA Ljubljansko barje, OPD Kremenica pa na pSCI in SPA
Ljubljansko barje. OPD v Vrbljenah in Brestu sta izven območja Natura. Daljinski vpliv OPD
Iška vas in Vrbljene sega na pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Predvidena je sprememba
namenske rabe v OPD za obstoječo žago v Iški vasi in obstoječ avtoodpad v Kremenici
(dejavnost se že izvaja).
SPA Ljubljansko barje
OPD Kremenica se v celoti fizično prekriva z varovanim območjem. Vpliv na ptice je že
prisoten, predvsem kot povišana raven hrupa zaradi uporabe delovnih strojev. Območje tudi
ni optimalen habitat za nobeno izmed kvalifikacijskih vrst. Ocenjujemo, da vpliv ob
upoštevanju splošnih omilitvenih ukrepov ne bo bistven (ocena B).
pSCI Ljubljansko barje
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju neposrednega vpliva za OPD Kremenica:
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FFH

6510

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja Natura
na
vplivnem 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

Št.
Physis
poligonov

Ime habitatnega tipa

2

Srednjeevropski kseromezofilni
nižinski travniki na razmeroma
0,1220
suhih tleh in nagnjenih legah s
prevladujočo visoko pahovko

38.221

<0,01

Vpliv na HT bo neznaten (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju neposrednega vpliva za OPD Iška vas:
Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja Natura
na
vplivnem 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

FFH

Št.
poligonov

Physis

Ime habitatnega tipa

6510

3

38.22

Srednjeevropski mezotrofni do
0,14
evtrofni nižinski travniki

<0,01

Vpliv na HT bo neznaten (ocena B), daljinskega vpliva ne bo.
Ograjevanje prostora lahko prekine migracijski koridor vidre (neposrdenem vpliv na območju
fizičnega prekrivanja). Ob upoštevanju ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C).
Dejavnost se že izvaja, dodatnega neposrednega vpliva na ribe, dvoživke, sklednico, metulje,
mehkužce, hrošče in kačje pastirje ne bo (ocena A).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Za OPD Brest in Vrbljene območje neposrednega vpliva (20 m) ne seže v območje Natura.
Daljinskega vpliva na relevantne kvalifikacijske vrste iz OPD Brest in Vrbljene ne
pričakujemo (ocena A).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Ker gre za že obstoječa degradirana območja, kjer širitev ali sprememba dejavnosti ni
predvidena, ne predvidevamo škodljivih daljinskih vplivov na kvalifikacijske vrste ali HT
(ocena A).
4.1.2.2 Stanovanjska in mešana območja
Območje neposrednega vpliva posega je v Pravilniku za gradnjo stanovanjskih stavb
opredeljeno na 20 m. Fizično prekrivanje in območje neposrednega vpliva je potrebno oceniti
za vse kvalifikacijske vrste in HT.
Za gradnjo javne razsvetljave in osvetljevanje stavb je za netopirje, metulje in hrošče
opredeljeno območje daljinskega vpliva na 100 m. Daljinskega vpliva za floro in HT po
Pravilniku ni potrebno vrednotiti.
Stanovanjska in mešana območja Iga z okolico (Ig, Kot, Kremenica, Staje, Draga)
Območja se nahajajo v SPA in pSCI Ljubljansko barje in pSCI Krimsko hribovje-Menišija ter
v neposredni bližini zavarovanega območja ribnikov Drage.
SPA Ljubljansko barje
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Mešano območje Draga in stanovanjsko območje Kremenica se v celoti fizično prekrivata s
SPA. Večinoma gre za že pozidane površine, zajete pa so tudi manjše površine gojenih
travnikov, ki za ptice nimajo večjega pomena. V predvidenem obsegu posegi ne bodo imeli
bistvenega vpliva na ptice. Nova stanovanjska območja naselja Ig na severu in vzhodu mejijo
na SPA. V območjih neposrednega in daljinskega vpliva prevladujejo njive in gojeni travniki.
Ocenjujemo, da vpliv na ptice ne bo bistven (ocena B).
Vpliv povečanja stanovanjskih območij v okolici ribnikov v dolini Drage bo opazen tudi kot
povečan pritisk ljudi na zavarovano območje. Večja obiskanost ribnikov lahko neugodno
vpliva na ptice zaradi povišane ravni hrupa, predvsem v času gnezdenja. Vpliv se lahko
zmanjša z opozorilnimi in informativnimi tablami. Ocenjujemo, da bo vpliv novih
stanovanjskih in mešanih območij na zavarovano območje nebistven ob izvedbi ukrepov
(ocena C).
Naselji Kot in Staje se nahajata več 100 m od SPA, vpliva ne bo (ocena A).
pSCI Ljubljansko barje
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
FFH

Št.
Physis
poligonov

3260

1

24.1/24.4

6510

48

38.22

91K0

1

41.1C

Ime habitatnega tipa
Reke z vegetacijo tekočih
voda
Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki
Ilirski bukovi gozdovi

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
1,02

0,89

6,49

0,13

0,33

0,08

Pomembnejši vpliv na območjih fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva ima lahko
poseganje v vodotok (HT 3260). Vpliv na HT ocenjujemo z oceno C.
Širitev naselja Draga se bo vršila ob Draščici, fizični poseg v vodotok ni predviden. Vplivi na
ribe, piškurja, dvoživke, sklednico, velikega studenčarja, mehkužce in barjanskega okarčka so
možni v primeru neprimerno urejenega odvajanja odpadnih vod, neprimernega odlaganja
odpadkov, v primeru ekoloških nesreč (razlitje nevarnih snovi) in podobno. Hujši vpliv na
kvalifikacijske vrste se lahko pojavi zaradi neupoštevanju splošnih ukrepov. Vpliv
ocenjujemo kot nebistven (ocena B).
Osvetlitev z uličnimi svetilkami ali individualna osvetlitev hiš lahko predstavlja motnjo
znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv). Vpliv bo
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Z varovanim območjem se delno fizično prekrivajo nova stanovanjska območja naselja Staje
na zahodu Iga (cca 2,5 ha), naselja Kot (cca 0,5 ha) in novo stanovanjsko območje ob cesti na
Kurešček (cca 2 ha).
Na območjih fizičnega prekrivanja je v vseh treh primerih prisoten kvalifikacijski habitatni tip
za pSCI Ilirski bukovi gozdovi (HT 41.1C). Pri ureditvi naselij bo uničenih skupno cca 3,3 ha
bukovih gozdov, kar predstavlja 0,03% skupne površine HT na varovanem območju in se po
Pravilniku smatra za območje zanemarljivega pomena.
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Ob cesti na Kurešček je bukov gozd močno antropogeno preoblikovan. Ponekod je izsekan in
se zarašča s pionirskimi vrstami (predvsem alohtono robinijo), ponekod pa je prekinjen s
smrekovimi nasadi. Na izsekanih delih je že postavljenih nekaj stanovanjskih objektov. Kljub
temu, da je celotno predvideno stanovanjsko območje relativno obsežne površine (cca 22 ha),
večjega vpliva na kvalifikacijski HT ne bo, saj je močan antropogeni vpliv že prisoten.
Neposredni vpliv na habitatne tipe je možen predvsem v primeru poseganja v gozdni rob.
Vpliv na HT bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Fizičnega prekrivanja z vodotoki, v katerih živi navadni koščak, ne bo. Na območju
neposrednega in daljinskega vpliva bi lahko poselitev vplivala na onesnaženje potoka, zaradi
večje možnosti onesnaženja vodotoka ob morebitnem razlitju nevarnih snovi iz delovnih
strojev, neprimernem čiščenju odpadnih voda (meteorne in fekalne) med obratovanjem in
podobno. Naštete vplive je mogoče preprečiti z izvajanjem splošnih omilitvenih ukrepov;
vpliv bo nebistven (ocena B).
Stanovanjsko območje na južni strani Iga bo poseglo v gozd na hribu Jurjevka, pri čemer bo
uničen manjši del prehranskega habitata malega podkovnjaka ter potencialnih zatočišč
velikouhega in širokouhega netopirja ter njunih prehranskih habitatov. Osvetlitev z uličnimi
svetilkami ali individualna osvetlitev hiš lahko predstavlja motnjo znotraj prehranskih
habitatov netopirjev (neposredni in daljinski vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov nebistven (ocena C).
Primernost habitata za bukovega kozlička bo zmanjšana; vpliv na populacijo hrošča bo
nebistven (ocena B).
Kvalifikacijski vrsti kranjski jeglič in drobnovratnik se na tem območju ne pojavljata (ocena
A).
Ribniki v dolini Drage pri Igu
Posege v neposredni bližini zavarovanega območja ribnikov Drage pri Igu je potrebno
posebej izpostaviti zaradi hroščev in netopirjev. Pri obeh skupinah je pomemben tako
neposredni kot daljinski vpliv, ki se odraža v večji osvetljenosti na novih urbanih površinah.
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavljajo
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka in obvodnega netopirja (neposredni
in daljinski vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Stanovanjska območja Podkraja in Tomišlja
SPA Ljubljansko barje
V območje se fizično posega na območju Tomišlja. Na območju neposrednega in daljinskega
vpliva prevladujejo gojeni travniki in njive. Vpliv na ptice ne bo bistven (ocena B).
pSCI Ljubljansko barje
Z varovanim območjem se nova stanovanjska območja delno fizično prekrivajo na območju
Tomišlja. V varovano območje posegajo tudi območja neposrednega in daljinskega vpliva
vseh stanovanjskih območij, Podkraja in Tomišlja. Vpliv na HT bo nebistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
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Skupna
Delež habitatnega tipa območja
površina (ha)
Št.
Physis
Ime habitatnega tipa
FFH
Natura 2000 Ljubljansko Barje
poligonov
na vplivnem
(%)
območju
Srednjeevropski mezotrofni
4,97
0,10
6510
40
38.22
do evtrofni nižinski travniki

Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko okrni prehranske
habitate malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv). Nebistven vpliv pod pogoji
(ocena C).
Obe naselji potekata ob robu Barja, kjer se ravninski del stika z gozdom. Tu potekajo
migracije dvoživk čez cesto Podpeč – Ig, vključno z velikim pupkom. Zgostitev naselja bo
pomenilo zmanjšane možnosti prehajanja dvoživk na Barje. Nebistven vpliv pod pogoji
(ocena C).
Širitev naselja Podkraj je predvidena v sklopu naselja, po robu pSCI . Vpliva na ribe, piškurja,
mehkužce, sklednico, metulje in kačje pastirje ne bo (ocena A).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Fizičnega poseganja na varovano območje ne bo. Na varovano območje sega območje
neposrednega vpliva, kjer je prisoten kvalifikacijski HT Ilirsko bukovje. Širitev na gozdne
površine ni predvidena, zato ne predvidevamo neposrednih in daljinskih škodljivih vplivov na
HT, niti na kvalifikacijske vrste hroščev in netopirjev. Vpliva ne bo (ocena A).
S postavitvijo dodatnih stanovanjskih objektov se bo spremenila prehodnost za velike zveri
med obema območjema. Na določenih mestih se bo s tem povečala možnost povozov velikih
zveri (predvsem medveda) ob prehajanju na Ljubljansko barje. Ker ne gre za obsežnejše
posege v gozdni prostor, bo krčenje življenjskega prostora minimalno in ne bo imelo
bistvenega vpliva na stanje populacij velikih zveri (ocena B).
Poseg ne bo neposredno vplival na vodotoke. Vpliva na navadnega koščaka, črtastega
medvedka in rastišča kranjskega jegliča ne bo (ocena A).
Stanovanjska območja Bresta, Matene in Iške Loke
SPA Ljubljansko barje
Na območju fizičnega prekrivanja stanovanjskih območij in SPA Ljubljansko barje so
predvidene spremembe namembnosti manjših, predvsem že pozidanih območij v stanovanjska
območja, izven območja Natura pa manjše širitve stanovanjskih območij. Neposredni in
daljinski vpliv vseh obravnavanih naselij posega v del varovanega območja, kjer prevladujejo
njivske površine in gojeni travniki. Vpliv na kvalifikacijske vrste ptic ne bo bistven (ocena
B).
pSCI Ljubljansko barje
Na območju fizičnega prekrivanja ni kvalifikacijskih HT. V varovano območje posegajo
območja neposrednega in daljinskega vpliva vseh obravnavanih naselij. Vpliv na HT ne bo
bistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju neposrednega vpliva:
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Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
Št.
Physis
Ime habitatnega tipa
FFH
poligonov
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
Srednjeevropski mezotrofni
4,00
0,08
6510
55
38.22
do evtrofni nižinski travniki

Negativen vpliv na vrste iz skupine vodni habitati, kanali na barju in močvirni travniki je
možen v primeru poseganja v vodotoke in kanale na barju (urejanja brežin, premostitve,
regulacij struge). Spremembe vodnega režima niso predvidene. Večja gostota poselitve bi
lahko vplivala na onesnaženje potoka, predvsem v primeru neustreznega odvajanja
onesnaženih voda. Na območju, predvidenem za poselitev, se v obstoječem stanju nahajajo
predvsem obdelane kmetijske površine in nekaj objektov, zato vpliv fizičnega prekrivanja na
varovano območje ne bo velik. Neposredni in daljinski vpliv bo ob upoštevanju splošnih
ukrepov zanemarljiv. Vpliv na ribe, piškurja, mehkužce, dvoživke, sklednico, metulje in kačje
pastirje ne bo bistven (ocena B).
Na območju je potencialno možna prisotnost rogača in puščavnika. V tem smislu je potrebno
varstveno pozornost nameniti predvsem starim vrbovim sestojem. Ker gre večinoma za že
obstoječa degradirana območja, ne predvidevamo škodljivih vplivov na omenjene vrste
hroščev; vpliv ne bo bistven (ocena B).
Stanovanjska območja Vrbljen in Strahomerja
pSCI Ljubljansko barje
Z varovanim območjem se nova stanovanjska območja fizično prekrivajo na severu Vrbljen in
na jugu Strahomerja. Vpliv na HT ne bo bistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
FFH

Št.
Physis
poligonov

Ime habitatnega tipa

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

6510

2

Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

0,03

38.22

<0,01

Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Potok Iška predstavlja potencialni habitat svitka, škržka, vidre in vseh kvalifikacijskih vrst
rib. Širitev naselja ob potoku ni predvidena. Kljub temu, da novo stanovanjsko območje
fizično ne posega v potok, je potrebno opozoriti, da bi lahko neustrezno odvajanje odpadne
vode negativno vplivalo na vse vodne organizme. Vpliv je ocenjen z oceno B.
Na območju ni ugotovljene pisotnosti kvalifikacijskih vrst metuljev, sklednice, dvoživk in
kačjih pastirjev: vpliva ne bo (ocena A).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Fizičnega poseganja na varovano območje ne bo, razen v skrajnem zahodnem delu
Strahomerja. Na tem območju ni kvalifikacijskih HT. Na območju neposrednega vpliva je
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prisoten kvalifikacijski HT Ilirsko bukovje. Poseganja v gozd in vpliva na habitatne tipe ne bo
(ocena A).
V potoku Iška živi navadni koščak, vpliva nanj ne bo (ocena A). Na omenjenem območju
predvidena ureditev nima vpliva na rastišče kranjskega jegliča, velike zveri, metulje, hrošče in
netopirje (ocena A).
Stanovanjska območja Iške vasi in Male vasi
pSCI Ljubljansko barje
Vasi skoraj v celoti ležita znotraj varovanega območja. Večje širitve stanovanjskih območij
niso predvidene, predvidena pa je sprememba namembnosti manjših območij kmetijskih
površin na severu in jugu Iške vasi ter sprememba namembnosti območja razpršene pozidave
med Iško in Malo vasjo. Vpliv na HT ne bo bistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
FFH

Št.
Physis
poligonov

Ime habitatnega tipa

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

6510

29

Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

5,49

38.22

0,11

Cerkev Sv. Križ v Iški vasi je pomembno kotišče malih podkovnjakov. Trenutno je sicer
izvzeta iz pSCI, obstaja pa predlog za njeno vključitev (Presetnik et al. 2006). Gotovo se mali
podkovnjaki iz tega zatočišča prehranjujejo predvsem v pSCI Krimsko hribovje – Menišija.
Širitev naselja proti severu bo delno uničila prehranske habitate s posekom dela gozda.
Uničeni bodo tudi deli potencialnih letalnih poti iz cerkve do gozda (fizično prekrivanje).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb (neposredni in
daljinski vpliv) lahko predstavlja motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka,
pa tudi velikouhega in širokouhega netopirja. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
nebistven (ocena C).
Na območju ni ugotovljene pisotnosti kvalifikacijskih vrst metuljev, sklednice, dvoživk in
kačjih pastirjev: vpliva ne bo (ocena A).
Skozi Malo vas teče Iška, zato bi zgostitev poselitve na severu Male vasi lahko vplivala na
spremembo hidromorfološkega stanja potoka in tako na vrste, ki naseljujejo ta vodni habitat
(vidra, mehkužci). V obstoječem stanju je potok sonaravno urejen. Zaradi večje koncentracije
ljudi ob Iški obstaja tudi večja možnost onesnaženja vodotoka v času gradnje, pa tudi po
izgradnji zaradi odvajanja odpadnih vod. Vpliv je ocenjen z oceno C.
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Bistveno fizično poseganje na varovano območje ni predvideno. Obstoječa stanovanjska raba
fizično posega v pSCI predvsem na severnem delu Iške vasi in vzhodnem delu Male vasi. V
območju neposrednega vpliva stanovanjskih površin je gozd, ki pripada kvalifikacijskemu HT
Ilirska bukovja. Vpliv je možen v primeru poseganja v gozdni rob oz. nelegalnega odlaganja
odpadkov v gozd. Vpliv na habitatne tipe bo neznaten (ocena B).
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Poseg na območju pSCI Krimsko hribovje-Menišija ne bo vplival na vodotoke in ne na
kvalifikacijsko vrsto - navadni koščak (ocena A). Tudi vpliva na črtastega medvedka ne bo
(ocena A).
Širitev naselja Iška ne bo segala v gozd, kjer prebiva bukov kozliček. Primeren habitat je na
območju neposrednega vpliva. Vpliv na hrošča bo nebistven (ocena B).
Ureditev stanovanjskega območja Iške vasi in Male vasi bo zaokrožilo naselje in ne bo imelo
neposrednega negativnega vpliva na stanje velikih zveri (ocena B).
Cerkev Sv. Križ v Iški vasi je pomembno kotišče malih podkovnjakov. Mali podkovnjaki se
prehranjujejo predvsem v pSCI Krimsko hribovje – Menišija. Daljinski vpliv je ocenjen kot
nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Stanovanjska območja Gornjega Iga in Iške
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Vasi skoraj v celoti ležita znotraj varovanega območja. Obstoječa območja stanovanjske rabe
se ohranjajo, predvidene so manjše širitve v okviru naselja. Na območju fizičnega poseganja
ni kvalifikacijskih HT. V območju neposrednega vpliva je gozd, ki pripada kvalifikacijskemu
HT Ilirsko bukovje. Poseg v gozd ni predviden, vpliva na HT ne bo (ocena A).
Skozi naselje Iška teče potok Iška; habitat kvalifikacijske vrste navadni koščak. Skozi naselje
je potok sonaravno urejen (2. razred), pred njim pa sodi v kategorijo delno naravni vodotok
(1-2. razred). Ker je predvidena širitev naselja v manjšem obsegu, vpliv na vodne vrste
ocenjujemo kot neznaten (ocena B).
Relevantna kvalifikacijska vrsta na območju je bukov kozliček. Škodljivi vpliv se kaže
predvsem v smislu neposredne odstranitve habitata vrste. Ker poseg v gozd ni predviden,
vpliva nanj ne bo, pa tudi na črtastega medvedka ne (ocena A). Na območju ni rastišča
kranjskega jegliča, vpliva nanj ne bo (ocena A).
Pri vasi Gornji Ig je potrebno posebej opozoriti na jamsko okolje (Velika in Mala Pasica): HT
Jame, ki niso odprte za javnost. Jami se nahajata izven stanovanjskega območja (cca 40 –
50 m od roba stanovanjskega območja). Preveriti je potrebno obseg in lokacijo jamskega
sistema, saj so lahko ti zelo razvejani. V primeru, da se nove stanovanjske površine nahajajo
nad delom jamskega sistema, je možen vpliv na jamske habitate in sicer kot porušitev stropa,
odvajanja fekalnih voda v jamo in podobno. Vpliv na jame in jamskega hrošča
drobnovratnika ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Predvidena širitev oz. ureditev naselja Iška vas naj bi imela prostorsko manjši vpliv v pSCI
Krimsko hribovje-Menišija, kjer so kvalifikacijske vrste tudi velike zveri: medved, ris in volk.
Zaradi možnega privajanja medveda na prisotnost ljudi oz. morebitnih težav zaradi
približevanja naseljem in možnih konfliktov (napad na domače živali, poškodovanje
čebelnjakov oz. sadnega drevja), je treba zagotoviti, da bodo novozgrajeni objekti medvedu
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nedostopni. Vpliv po postavitvi objektov je možen povsem na območju neposrednega vpliva.
Sprejemljivost prisotnosti medveda, risa in volka se lahko ob dodatnih konfliktih bistveno
spremeni. Neposredno zmanjšanje njihovega habitata nima bistvenega vpliva na njihovo
ohranitveno stanje. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov povezanih z zmanjševanjem
habituacije, ter izogibanju ustvarjanja pogojev za konflikte, bo poseg za medveda nebistven
(ocena C). Vpliva na risa in volka ne bo (ocena A).
pSCI Ljubljansko barje
Širitve stanovanjskih območij so severno od Iške predvidene tudi znotraj pSCI Ljubljansko
barje. Na območju je že prisotna razpršena gradnja. Vpliv na HT bo nebistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
FFH

Št.
Physis
poligonov

Ime habitatnega tipa

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

6510

11

Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

1,71

38.22

0,03

Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Vpliv na sklenjen habitat vidre je možen v primeru prekinitev migracijske poti vidre s
postavitvijo ograj tik ob vodotoku (ocena C).
Širitev naselja je predvidena ob Iški, zato je potrebno poudariti, da lahko ima neustrezna
ureditev odvajanja fekalne vode negativen vpliv na kvalifikacijske vrste iz skupine vodni
habitati. Prav tako ima potencialen negativen vpliv nanje sprememba hidromorfoloških
značilnosti potoka. Vpliv na vodne organizme, ki žive na območju teh naselij je ocenjen z
oceno C. Vpliv na ribe in mehkužce, za katere je bolj primeren izlivni del Iške, ne bo bistven
(ocena B).
Na območju ni ugotovljene pisotnosti kvalifikacijskih vrst metuljev, sklednice, dvoživk in
kačjih pastirjev: vpliva ne bo (ocena A).
Stanovanjska območja Dobravica, Sarsko in Podgozd
pSCI Ljubljansko barje
Znotraj varovanega območja se nahaja ozek pas na jugozahodu stanovanjskega območja vasi
Sarsko (cca 0,5 ha), kjer se ohranja obstoječa namenska raba.
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko okrni prehranske
habitate malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na mehkužce, piškurja, sklednico, dvoživke, metulje in kačje pastirje vpliva ne bo (ocena A).
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Zahodno od Sarskega je pritok Draških ribnikov. Neustrezna ureditev odvajanja fekalne vode
ima lahko negativen daljinski vpliv na kvalifikacijske vrste rib v ribnikih. V primeru zbiranja
in čiščenje odpadnih voda skladno z zakonodajo, vpliva ne bo (ocena A).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Znotraj varovanega območja se na severozahodu novega stanovanjskega območja Podgozd
nahaja ozek pas kvalifikacijskega HT Ilirsko bukovje (0,21 ha). Isti HT se pojavlja tudi na
območju neposrednega vpliva. Negativen vpliv na HT je na območju neposrednega vpliva
možen v primeru poseganja v gozdni rob, nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov v gozd
in podobno. Vpliv bo neznaten (ocena B).
V sklopu naselja Dobravice in Sarsko ni vodotokov. Vpliva na navadnega koščaka ne bo, prav
tako ne na črtastega medvedka in bukovega kozlička (ocena A).
V neposredni bližini naselja Podgozd je registrirana jama. Jama leži izven stanovanjskega
območja, a zaradi razvejanosti jamskih sistemov predlagamo, da se preveri njena morebitna
prisotnost pod območjem stanovanj. Relevantna kvalifikacijska vrsta za jamo je
drobnovratnik. Zaradi potencialnega vpliva, je potrebno, da se poseg v celoti izogne jami in
posegom v njeni bližnji okolici. Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev
razsvetljave stavb lahko povzroči motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka,
velikouhega netopirja in širokouhega netopirja (neposredni in daljinski vpliv). Vpliv na
drobnovratnika in netopirje bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Nova stanovanjska območja so na območju, kjer se pojavljajo velike zveri. Ob gradnji
stanovanjskih hiš je treba upoštevati potrebo po razmejitvi gozdnega in vaškega prostora
zaradi pogojevanja in habituacije medveda na prisotnost ljudi ter s tem proženja novih
konfliktov. Vpliv po postavitvi objektov je možen povsem na območju neposrednega vpliva.
Dodatni konflikti predstavljajo grožnjo ugodnemu stanju omenjene vrste (ocena C).
Stanovanjska in mešana območja v naseljih Škrilje, Golo in Kavce
pSCI Ljubljansko barje
Stanovanjsko območje vasi Škrilje se na manjšem območju fizično prekriva z varovanim
območjem. Večino območja fizičnega prekrivanja opredeljuje že trenutna raba. Na habitatne
tipe bo vpliv nebistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in 20 m pasu neposrednega
vpliva:
FFH

Št.
PA koda
poligonov

Ime habitatnega tipa

91K0

1

Ilirski bukovi gozdovi

41.1C

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
0,56
0,14

Na vzhodni strani naselja Škrilje in Golo so vodotoki: potok Draga in pritoki Drage. Širitve
stanovanjskih območij ob vodotoku niso predvidene. Kljub temu je potrebno poudariti, da ima
neustrezna ureditev odvajanja fekalne vode lahko negativen daljinski vpliv na kvalifikacijske
vrste iz skupine vodni habitati. Zbiranje in čiščenje odpadnih voda je predpisano z
zakonodajo, vpliva na ribe, vidro in mehkužce ob upoštevanju predpisov ne bo (ocena A).
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pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Nova stanovanjska območja se z varovanim območjem fizično prekrivajo na manjših
območjih, med zaselkoma Podgozd in Škrilje (izpostaviti je potrebno lokacijo pod hribom
Vrhek - 0,44 ha) in na jugu vasi Škrilje (0,51 ha). Ureditev stanovanjskega območja bo
povzročila trajno uničenje manjše površine bukovega gozda, ki je prisoten tudi na območjih
neposrednega vpliva stanovanjskih območij in na novem stanovanjskem območju južno od
Kavc, kjer pa leži izven območja Natura. Vpliv na območje neposrednega vpliva je možen v
primeru poseganja v gozdni rob, nelegalnega odlaganja odpadkov v gozd in podobno. Vpliv
na HT bo neznaten (ocena B).
Relevantna kvalifikacijska vrsta na območju je bukov kozliček. Za posege znotraj gozdnega
prostora pSCI Krimsko hribovje-Menišija, ki predvidevajo neposredno odstranitev gozda, bi
bilo v smislu omilitvenih ukrepov na širšem območju potrebno izbrati območja, kjer bi
kvaliteto habitata za bukovega kozličke izboljšali in s tem izravnali populacijske izgube na
območju posega. V tem primeru bi bil vpliv posega nebistven (ocena C).
Obstaja veliko podatkov o pojavljanju rjavega medveda na obravnavanem območju. Nova
stanovanjska območja segajo v bukov gozd na območju Nature na dveh lokacijah: na jugu
Škrilj v obliki jezika proti kamnolomu in pod hribom Vrhek. Območji tvorita zaokroženo
celoto; prvo se navezuje na kamnolom, drugo pa na naselje Podgozd, zaradi česar je
privlačnost za medveda že v obstoječem stanju zmanjšana. V primeru poseganja v gozd ali v
gozdni rob se povečuje privajanje medveda na človeška bivališča, kar neugodno vpliva na
ugodni ohranitveni status vrste. S tem se povečuje negativen neposreden vpliv. Vpliv
ocenjujemo kot nebistven ob izvajanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Razširitev naselij (predvsem južno od vrha Vrhek in južno od Kavc) bo uničila del
potencialnega prehranskega habitata malega podkovnjaka, velikouhega in širokouhega
netopirja. Zadnja dva lahko potencialno prizadene tudi izguba zatočišč v duplih oz. v različnih
drevesnih špranjah (fizično prekrivanje). Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev
razsvetljave stav (neposredni in daljinski vpliv) lahko povzroči motnjo znotraj prehranskih
habitatov malega podkovnjaka. Vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvajanju omilitvenih
ukrepov (ocena C).
Vpliva na risa in volka ne bo (ocena A). Tudi na črtastega medvedka in drobnovratnika poseg
ne bo vplival (ocena A). Kranjski jeglič se na tem območju ne pojavlja (ocena A).
Stanovanjska območja pod Kureščkom
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Veliko območje pod Kureščkom, ki mu PRO na novo določa stanovanjsko rabo, skoraj v
celoti leži znotraj pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Območje fizičnega prekrivanja meri
približno 8 ha. V severnem delu območja že stoji stanovanjski objekt, na jugu pa je teren
pripravljen za postavitev novega. Po oceni približno 40% območja fizičnega prekrivanja
pokrivajo gojeni travniki, ki zavzemajo večino zahodnega dela območja. Na približno 50%
površin se pojavlja gozd. V največji meri gre za kvalifikacijski HT Ilirska bukovja, pomešan s
pionirskimi lesnatimi vrstami ob robovih in občasno s smrekovimi nasadi. Na vzhodnem delu
območja se na jasah pojavlja kvalifikacijski HT Mezofilni do vlažni travniki s trstikasto
stožko, ki zavzema cca 5% območja fizičnega prekrivanja. Ta HT je v prilogi 5 Pravilnika
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opredeljen kot HT, ki nima območja zanemarljivega pomena. Lokacija HT je razvidna iz
spodnje slike (kartiranje območja). Vodotokov na območju ni. V sklopu naselja je potrebno
urediti zbiranje in čiščenje komunalne vode ter tako preprečiti negativen vpliv na habitate.
Vpliv na kvalifikacijske habitate je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
(ocena C).

Slika 24: Kartiranje habitatnih tipov predvidenega stanovanjskega območja pod Kureščkom znotraj
pSCI Krimsko hribovje-Menišija.

V območju neposrednega vpliva prevladuje bukov gozd, precej je tudi izkrčenih površin. V
območju daljinskega vpliva se pojavlja gozd, travniki in robni deli vasi. Vpliv na območju
neposrednega vpliva je možen v primeru neprimernega odlaganja odpadkov (privabljanje
zveri k naselju), v času gradnje pa kot povišana raven hrupa, svetlobno onesnaževanje in
podobno.
Relevantna kvalifikacijska vrsta na območju je bukov kozliček. Odstranitev gozda pomeni
izgubo habitata vrste. Poseg bo nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).
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Širitev naselja je predvidena izven vplivnega območja jam. Vpliva na drobnovratnika ne bo
(ocena A).
Bistveno povečanje naselij in s tem povečano število prebivalstva bo imelo večji negativni
vpliv na osrednji del Mokrškega pogorja in s tem poslabšalo kvaliteto habitata velikih zveri.
Ureditev stanovanjskega območja je možna le v primeru zmanjšanja površine predvidenega
območja za poselitev. S tem se bi izognilo pogostejšemu soočenju človeka in medveda na
območju neposrednega vpliva. Vpliv na velike zveri ocenjujemo kot nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).
Razširitev naselij (predvsem Z od Kureščka) bo uničila del potencialnega prehranskega
habitata malega podkovnjaka, velikouhega in širokouhega netopirja, zadnja dva pa lahko
potencialno prizadene tudi izguba zatočišč v duplih oz. v različnih drevesnih špranjah (fizično
prekrivanje). Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb
(neposredni in daljinski vpliv) lahko predstavlja motnjo znotraj prehranskih habitatov malega
podkovnjaka. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na črtastega medvedka vpliva ne bo (ocena A). Kranjski jeglič se na tem območju ne
pojavlja, vpliva nanj ne bo (ocena A).
Vpliv posega na varovano območje bo velik. Ocenjujemo, da je poseg ob doslednemu
upoštevanju omilitvenih ukrepov še sprejemljiv.
4.1.2.3 Prometna infrastruktura
Obvoznica Ig
Za gradnjo lokalne ceste je v Pravilniku za vse skupine opredeljeno območje neposrednega
vpliva 20 m in območje daljinskega vpliva 100 m.
Ob Zidani gorici in severno od Pungrta se trasa obvoznice fizično prekriva z varovanim
območjem, sicer pa nanj posega z neposrednim in daljinskim vplivom.
SPA Ljubljansko barje
Obvoznica okoli Iga se v osrednjem delu fizično prekriva s SPA Ljubljansko barje, deloma pa
poteka po njegovem robu. V območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva ni
habitatov, pomembnih za ptice; večinoma gre za intenzivno obdelovane travnike in njive, zato
ocenjujemo, da bo vpliv med obratovanjem na kvalifikacijske vrste ptic nebistven. V času
gradnje bo povišana raven hrupa (daljinski vpliv), zato je potrebno gradnjo izvajati izven
gnezditvenega obdobja. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
pSCI Ljubljansko barje
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva:
Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja Natura
na
vplivnem 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
0,04
0,04

FFH

Št.
poligonov

Physis

Ime habitatnega tipa

3260

1

24.1/24.4

6510

5

38.22

Reke z vegetacijo tekočih voda
Srednjeevropski mezotrofni do
0,28
evtrofni nižinski travniki

<0,01

Kvalifikacijski habitatni tipi na območju daljinskega vpliva 100 m od meje posega:
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Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja Natura
na
vplivnem 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
0,28
0,25

FFH

Št.
poligonov

Physis

Ime habitatnega tipa

3260

1

24.1/24.4

6510

15

38.22

91K0

1

41.1C

Reke z vegetacijo tekočih voda
Srednjeevropski mezotrofni do
2,01
evtrofni nižinski travniki
Ilirski bukovi gozdovi
1,27

0,04
3,02

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
skozi naselje Ig bo vplivala na potoka Iščico in Draščico (kvalifikacijski HT 3260), oba
potoka bosta verjetno tudi premoščena. Iščica izvira v naselju Ig in je že od izvira
kategorizirana kot delno togo urejen vodotok (3-4 razred), izven naselja pa preide v bolj
sonaravno urejen vodotok (2-3 razred). Draščica je skozi Ig kategorizirana kot sonaravno
urejen vodotok (2 razred). Vpliv na HT bo nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
(ocena C).
Postavitev objektov javne razsvetljave lahko vnese motnjo v prehranske habitate malega
podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
nebistven (ocena C).
Na obstoječi cesti Podpeč – Ig – Ljubljana so registrirane migracije dvoživk, vključno z
velikim pupkom. Izgradnja obvoznice bo zanje predstavljala dodatno oviro v prostoru.
Nebistven vpliv pod pogoji (ocena C).
V Draščici in Iščici se pod sotočjem z Draščico pojavljajo številne kvalifikacijske vrste rib
(pohra, kapelj, nežica, sulec, platnica). Na območju premostitve (območje fizičnega
prekrivanja) bo verjetno spremenjen morfološki videz potoka (regulacije struge, ureditev
brežin ipd). V času gradnje lahko pride do onesnaženja vodotokov (povišana kalnost, nevarne
snovi v vodi), kar bi lahko tudi nizvodno vplivalo na vodno favno. Po izgradnji je v primeru
neustreznega odvajanja in čiščenja padavinske vode s cestišča možem trajen vpliv na vodne
vrste. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na sklednico, metulje, mehkužce, hrošče in kačje pastirje bo vpliv zanemarljiv ali ga ne bo
(ocena B).
Športno letališče
Za gradnjo ali rekonstrukcijo letališča je v Pravilniku za vse skupine opredeljeno območje
neposrednega vpliva 500 m, za ptice, netopirje in velike zveri pa območje daljinskega vpliva
1000 m pravokotno od koridorja vzletanja in 5000 m v smeri koridorja vzletanja.
SPA Ljubljansko barje
Območje, na katerem je predvidena ureditev letališča se v celoti fizično prekriva s SPA.
Čeprav območje fizičnega prekrivanja ne predstavlja optimalnega območja za gnezdilce, tam
gnezdi nekaj kvalifikacijskih vrst ptic (rjava penica, rjavi srakoper, repaljščica, slavec in
druge). Sama letališka steza na vrste ne bo imela velikega vpliva. Drugače je z daljinskim
vplivom zaradi hrupa in križanja zračnih poti letal ob pristajanju in vzletanju ter ptic, ki bo
zelo velik. Na območju daljinskega vpliva od bolj občutljivih kvalifikacijskih vrst gnezdijo
veliki škurh, priba, prepelica in kosec. Na območju se pozimi redno pojavlja kvalifikacijska
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vrsta pepelasti lunj, ob spomladanski in jesenski selitvi pa območje redno preletavajo več 100
glave jate kvalifikacijske vrste pribe. Območje ima torej z vidika ptic velik pomen prav v vseh
letnih časih, ne le v času gnezdenja. Območje daljinskega vpliva je pomembno tudi za
številne nekvalifikacijske vrste, predvsem v času selitve. Najpomembnejši so pobrežniki in
race, ki jih varuje Bonnska konvencija o varstvu vseh prostoživečih, migratornih vrst. Zaradi
tega ocenjujemo, da učinkoviti omilitveni ukrepi niso možni. Vpliv posega na omenjene
kvalifikacijske vrste ptic bo uničujoč - ocena E.
pSCI Ljubljansko barje
Območje, na katerem je predvidena izgradnja letališča v celoti leži na varovanem območju
pSCI Ljubljansko barje in je cca 100 m oddaljeno od naravnega rezervata Barski gozd
(Koslerjeva gošča). Pravilnik predpisuje območje neposrednega vpliva 500 m od meje posega,
vendar ocenjujemo, da je to območje za kvalifikacijske habitatne tipe precej manjše. Za
presojo smo uporabili območje neposrednega vpliva 100 m od meje načrtovanega posega.
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega poseganja in oddaljenosti 100 m od meje
posega:
FFH

Število
Physis
poligonov

6410

6

37.311

6430

9

37.11

6510

46

38.22

Ime habitatnega tipa
Mokrotni travniki z modro
stožko
Visoka steblikovja z
brestovolistnim osladom
Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
1,70

0,52

2,28

0,84

8,15

0,17

Na območju fizičnega prekrivanja letališča in daljinskega vpliva, se v obstoječem stanju
nahaja pester mozaik različnih habitatnih tipov. Površine habitatnega tipa 6410 se nahajajo na
robu vplivnega območja, na območju fizičnega prekrivanja pa tega habitatnega tipa ni. Ob
ureditvi letališke steze in spremljajočih dejavnosti bo spremenjen vodni režim območja, kar bi
negativno vplivalo na vse kvalifikacijske HT. Vpliv na HT je ocenjen z oceno C.
Športno letališče je načrtovano v osrednjem območju koščičnega škratca na Ljubljanskem
barju, kjer živi po do sedaj znanih podatkih največja populacija te vrste v Sloveniji. Na
območju načrtovanega posega in v neposredni okolici je več znanih najdišč koščičnega
škartca, tudi s potrditvijo razvoja, kar je sicer zaradi skritega življenja ličink redko. Poleg tega
je koščični škratec občutljiv na spremembe v zarasti, zato je potrebno vzdrževati večje
območje z mrežo kanalov, ki omogoča preživetje vrste ob vsakoletnih spremembah. Izgradnja
letališča ter predvsem izvajanje letaliških aktivnosti bi imela na vrsto bistven vpliv (ocena D).
Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko vnese motnjo v
prehranske habitate malega podkovnjaka v rezervatu Barski gozd na Ljubljanskem barju
(neposredni in daljinski vpliv). Vpliv je ocenjen z oceno C.
Letališče predstavlja kopenske habitate sklednice in velikega pupka, ki sta registrirana v
okoliških kanalih. Vpliv zaradi spremembe vodnega režima je za njiju ocenjen z oceno C.
Letališče predstavlja nebistven vpliv na močvirskega cekinčka in barjanskega okarčka (ocena
B).
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Območje letališča se fizično prekriva z dvema večjima kanaloma, ki ju potencialno naseljujeta
kvalifikacijski vrsti škržek in drobni svitek. Mokrotne travnike na območju fizičnega
prekrivanja najverjetneje naseljuje tudi ozki vrtenec. V območju neposrednega vpliva pa se
nahaja večina pomembnejših vodotokov v občini Ig, kjer najdemo kvalifikacijske vrste
vodomec, vidra, škržek, koščični škratec, drobni svitek in vse vrste rib. Vpliv nanje je ocenjen
z oceno C.
4.1.2.4 Mineralne surovine
Za določitev oziroma razširitev pridobivalnih in raziskovalnih prostorov nahajališča
mineralnih surovin je v Pravilniku za vse skupine določeno območje neposrednega vpliva
20 m, območje daljinskega vpliva pa je 500 m.
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Približno 4 ha veliko območje kamnoloma pri Škriljah se v celoti nahaja znotraj varovanega
območja. V območju ležita dva obstoječa kamnoloma. Širitev bo izvedena na manjši površini,
lokacija bo natančneje določena v kasnejših fazah, ko bodo izdelane strokovne podlage za
rudarski projekt.

Slika 25: Kartiranje območja predvidenega za kamnolom.

Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja za kamnolom pri vasi Škrilje:
FFH

Št.
poligono Physis
v

Ime habitatnega tipa

91K0

1

Ilirska bukovja

41.1C

Površina na
območju fiz. prek.
in neposrednega
vpliva (ha)
(3,75 + 1,85)
6,11

Delež kval. HT na
območju Natura 2000
Krimsko hribovjeMenišija (%)
0,04

Ob širitvi kamnoloma bo na območju fizičnega prekrivanja trajno uničen bukov gozd. Na
območju neposrednega vpliva so površine v rabi kot gozd, v območju daljinskega vpliva pa so
tudi kmetijske površine. Na območju neposrednega vpliva bodo možni vplivi kot so
poglabljanje gozdnega roba zaradi erozije, usedanje prahu na vegetacijo, izpodrivanje
obstoječih vrst s pionirsko vegetacijo ob gozdnem robu in podobno. Kvalifikacijski HT Ilirska
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bukovja obsegajo obsežne površine na območju pSCI Krimsko hribovje-Menišija,
obravnavani poseg obsega uničenje največ 3,75 ha, kar predstavlja območje zanemarljivega
pomena (0,02% celotne površine HT). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
nebistven (ocena C).
Relevantna kvalifikacijska vrsta na območju predvidenega kamnoloma Škrilje je bukov
kozliček. Za poseg znotraj gozdnega prostora pSCI Krimsko hribovje-Menišija, ki predvideva
neposredno odstranitev gozda, bi bilo v smislu omilitvenih ukrepov na širšem območju
posega potrebno izbrati območja, kjer bi kvaliteto habitata za bukovega kozlička izboljšali in
s tem izravnali populacijske izgube na območju posega. V tem primeru bi bil vpliv posega
nebistven. Omeniti velja tudi kvalifikacijsko vrsto za pSCI Krimsko hribovje-Menišija
drobnovratnik, ki po znanih podatkih ni relevantna za lokacijo Škrilje, saj v neposredni bližini
ni znanih jam. Ker obstaja možnost nepričakovanega odpiranja jam ob obratovanju
kamnoloma (HT 8310), lahko pride v času eksploatacije do obsežnega negativnega vpliva na
populacijo drobnovratnika. Obsega škode za ta primer ni možno opredeliti, saj gre zgolj za
potencialno nevarnost, zato je potrebno ob takem dogodku območje jame zavarovati in
pregledati s stališča vplivov na hrošča. Vplivi na obe vrsti in HT jame bodo ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov nebistveni (ocena C).
Relevantna kvalifikacijska vrsta na območju kamnoloma Škrilje je rjavi medved, potencialno
pa se lahko na območju pojavljata tudi ris in volk. Ker gre za poseg v relativni bližini naselja
Zg. Škrilje, je poseg ob upoštevanju omilitvenih ukrepov kljub relativno veliki destrukciji
okolja za ugodno ohranitveno stanje velikih zveri nebistven (ocena C).
Razširitev kamnoloma pri Škriljah lahko uniči del potencialnega prehranskega habitata
malega podkovnjaka, velikouhega in širokouhega netopirja, zadnja dva pa lahko potencialno
prizadene tudi izguba zatočišč v duplih oz. v različnih drevesnih špranjah (fizično
prekrivanje). Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko
predstavlja motnjo znotraj prehranskih habitatov vseh treh vrst (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv je ocenjen z oceno C.
Na črtastega medvedka vpliva ni oz. je zanemarljiv (ocena A). Vpliva na rastišče kranjskega
jegliča in navadnega koščaka ne bo (ocena A).
4.1.2.5 Zelene površine
Razgledne točke na vrhovih
Vsi trije vrhovi, na katerih so predvidene poseke, ležijo znotraj pSCI Krimsko hribovjeMenišija. Po Pravilniku se presoja poseke v obsegu več kot 90% lesne zaloge v debeljaku na
več kot 0,5 ha; v to skupino sodijo poseke na vseh treh vrhovih. Območje neposrednega
vpliva je 20m, daljinski vpliv za ta tip posega ni opredeljen.
Jugovzhodno in jugozahodno od Mokrca se ohranjajo obstoječe poseke na križiščih gozdnih
cest, kar se po Pravilniku ne presoja.
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
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Goloseki na vrhovih Mokrca, Golca in Stražarja posegajo v gozdni kompleks, kjer so prisotne
kvalifikacijske vrste: medved, ris in volk. Poseg je predviden v osrednjem območju habitatne
krpe Menišije – Krimskega hribovja in Mokrca, ki je ena izmed štirih najpomembnejših
habitatnih krp za številne gozdne vrste v Sloveniji. Prav zaradi tega dejstva je območje bilo
kot pSCI uvrščeno med območja Natura 2000 za velike zveri. Že sam poseg pomeni
fragmentacijo habitata, s svojo predvideno namembnostjo pa pomembno degradira obstoječe
okolje. Poseg na vrhovih, še posebej na vrhu Mokrca in Stražarja je tako zaradi same izvedbe
in tudi zaradi predvidene namembnosti nesprejemljiv za ohranjanje ugodnega stanja velikih
zveri na območju pSCI Krimsko hribovje-Menišija (ocena E), kar je opredeljeno že pri
vplivih na SPRO.
Vrh Golec leži bližje poselitvenim območjem, zato bi bil negativen vpliv ob izvedbi razgledne
točke, manjši. Ureditev razgledne točke na vrhu Golca je ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
še sprejemljiva (ocena C).
Poseg predvideva trajno odstranitev gozdne vegetacije in ima s tem neposreden vpliv na
populacijo bukovega kozlička. Ker gre za goloseke znotraj gozdnega kompleksa, ima lahko
poseg tudi neposreden vpliv na populacijo bukovega kozlička. Poseg na Mokrcu in Stražarju
je s stališča ohranjanja bukovega kozlička nesprejemljiv. Vpliv je bistven, poseg ni
sprejemljiv (ocena D).
Na območju Mokrca v neposredni bližini predvidenega goloseka je evidentirana tudi kraška
jama (na vzhodni strani od vrha), ki je potencialni habitat drobnovratnika. Poleg tega je
potrebno izpostaviti še vplive na onesnaževanje tal v času gradnje, npr. razlitja večjih količin
nevarnih snovi, ki posredno vplivajo na jamsko okolje. Vpliv ocenjujemo z oceno C.
Goloseki na vrhovih Mokrca, Golca in Stražarja lahko uničijo del potencialnega prehranskega
habitata malega podkovnjaka, velikouhega in širokouhega netopirja, zadnja dva pa lahko
potencialno prizadene tudi izguba zatočišč v duplih oz. v različnih drevesnih špranjah (fizično
prekrivanje). Vpliv ocenjujemo z oceno C.
Na Mokrcu se pojavljata dva kvalifikacijska HT. Večino območja prekriva HT Ilirska
bukovja, v neposredni okolici vrha pa so v obstoječem stanju prisotna Karbonatna skalna
pobočja z vegetacijo skalnih razpok. Dolomitne skalne stene, na katerih razen vegetacije
skalnih razpok rastejo tudi posamezna drevesa, se nahajajo na severnem delu. Na območju
Mokrca se pojavlja tudi kvalifikacijska rastlinska vrsta kranjski jeglič. Vrsta se ponavadi
pojavlja na dolomitnih stenah. Južni del Mokrca, kjer se konča kolovoz, je manj strm, v
obstoječem stanju se tam nahajata dve manjši poseki, ki se od roba zaraščata z mladim
bukovjem. V primeru izvedbe posega bosta na območju fizičnega prekrivanja trajno uničeni
kvalifikacijska HT in rastišče kranjskega jegliča. Ocenjujemo, da bi ureditev razgledne točke
povzročila ugodne pogoje za erozijsko dejavnost območja in tako negativno vplivala tudi na
nižje ležeče združbe. Vpliv z vidika vpliva na rastišče kranjskega jegliča ocenjujemo kot
bistven in nesprejemljiv (ocena D).
Vrh Stražar se nahaja globoko v notranjosti pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Porasel je z
bukovim gozdom. Na območju vrha so prisotna tudi kvalifikacijska Karbonatna skalna
pobočja z vegetacijo skalnih razpok. V obstoječem stanju je gozd na južnem pobočju
Stražarja, pa tudi na obsežnih območjih v širši okolici, izkrčen. Tam se pojavljajo vrstno
bogata travišča, ki pripadajo HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih
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tleh (Festuco-Brometalia) in HT Mezofilni do vlažni travniki s trstikasto stožko. Glede na to,
da se na vrhu pojavljata kvalifikacijska HT, in je južno pobočje vzpetine že v obstoječem
stanju izkrčeno in razgledno, izvajanje goloseka z vidika habitatnih tipov ocenjujemo kot
bistveno in nesprejemljivo (ocena D).
Vzpetina Golec nad naseljem Golo je porasla z bukovim gozdom (kvalifikacijski HT 41.1C).
Na nekaj 10 m2 na samem vrhu so bukve grmičasto razrasle, večji del območja, na kateremu
je predviden golosek (površine cca 1ha), pa je poraščen z mladim debeljakom bukve. Ob
izvedbi posega bo uničen bukov gozd, ki se nahaja na območju fizičnega prekrivanja. Ta se
nahaja tudi na območju neposrednega vpliva. Poseg je manjšega obsega in v primeru
preprečitve plazenja tal dopusten (ocena C).
Kvalifikacijski HT za ureditev razgledne točke na vrhu Golec:
FFH

Št.
poligono Physis
v

Ime habitatnega tipa

91K0

1

Ilirska bukovja

41.1C

Površina
na
območju fiz. prek.
in
neposrednega
vpliva (ha)
(1,20 + 0,93)
2,13

Delež kval. HT na
območju Natura 2000
Krimsko
hribovjeMenišija (%)
0,01

Na črtastega medvedka vpliva ni oz. je zanemarljiv (ocena A). Posegov v vodotoke ne bo in
tako tudi ne vpliva na navadnega koščaka (ocena A).
Hipodrom
Za gradnjo hipodroma je za vse skupine opredeljeno območje neposrednega vpliva 50 m, za
belorepca, planinskega orla, koconoge kure, kozačo in vodne ptice pa območje daljinskega
vpliva 250 m.
SPA Ljubljansko barje
Na območju fizičnega prekrivanja in daljinskega vpliva so primerni habitati za precejšne
število kvalifikacijskih vrst: rjavi srakoper, rjava penica, bičja trstnica, kobiličar, rakar,
repaljščica, kosec in rdečenoga postovka. Od kvalifikacijskih vrst na območju gnezdita ali je
območje del njunih teritorijev: rjavi srakoper, mali slavec - oba v zelo nizkih gostotah (1-2
para). Poseg bo imel na ptice majhen vpliv (ocena B).
pSCI Ljubljansko barje
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva 50 m:
Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
Ime habitatnega tipa
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
24.1/24.4 Reke z vegetacijo tekočih voda 0,81
0,71
Visoka steblikovja z
37.11
0,84
0,31
brestovolistnim osladom
Srednjeevropski mezotrofni do
evtrofni nižinski travniki,
38.22,
Srednjeevropski
1,00
0,02
38.222
higromezofilni nižinski
travniki na srednje vlažnih tleh
s prevladujočo visoko pahovko

FFH

Št.
Physis
poligonov

3260

1

6430

1

6510

8
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Ob ureditvi hipodroma bo uničen HT na območju fizičnega prekrivanja, sprememba vodnega
režima pa lahko negativno vpliva tudi na habitate na območju neposrednega in daljinskega
vpliva. Vpliv na HT je ocenjen z oceno C.
Izgradnja hipodroma, bo imela v primeru postavitve objektov javne razsvetljave in
postavitvijo razsvetljave stavb, vpliv na malega podkovnjaka (neposredni vpliv), kar lahko
okrni njegove prehranske habitate. Vpliv je ocenjen z oceno C.
Območji hipodroma in kolišča se delno nahajata v kompleksu vodnih in mokrotnih habitatov,
ki so habitati velikega pupka in hribskega urha, potencialno pa tudi sklednice. Iščica in
Želimeljščica sta dobro ohranjena vodotoka s primernimi obrežnimi strukturami za vse
omenjene vrste. Neposredno uničenje habitatov ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
predstavlja nebistven vpliv (ocena C). Kasnejše dejavnosti, predvsem množične prireditve,
pomenijo poslabšanje življenjskih pogojev za te vrste zaradi motenj in potencialnega
onesnaženja voda in okolice.
V bližini predvidenega hipodroma je več znanih najdišč koščičnega škratca, tudi s potrditvijo
razvoja. Potoke in kanale je potrebno ohraniti v ugodnem stanju z vzdrževanjem vodne in
obvodne vegetacije ter preprečiti negativne vplive na kvaliteto vode. Vpliv je ocenjen kot
nebistven, ob upoštevanju ukrepov (ocena C).
Izgradnja hipodroma predstavlja za kvalifikacijske vrste metuljev različen vpliv. Za
močvirskega cekinčka je vpliv nebistven (ocena B). Popolnoma drugače je v primeru
barjanskega okarčka. Predvideni lokaciji hipodroma in kolišča sta v neposredni bližini
osrednjega območja najmočnejše barjanske sub/populacije te vrste, ki predstavlja jedro
močvirnih populacij te vrste v Sloveniji. Le-ta živi na vlažnih molinietalnih travnikih na
negnojenih glinenih tleh s prevladujočo modro stožko, ki sta ji primešana še srhki šaš in
črnikasti sitovec v vmesnih depresijah z značilnostmi nizkega barja. Redna strojna košnja
takih travnikov je omejena, saj se tam voda zadržuje skoraj vse leto, to pa je tudi eden od
osnovnih vzrokov za obstanek te kritično prizadete vrste metulja na tem delu Ljubljanskega
barja (Čelik, 2004). Takšni habitatni tipi so na ostalem območju Barja že marsikje izginili ali
pa so ohranjeni v zelo skromnem obsegu, ki ne omogoča preživetja barjanskemu okarčku.
Svetla izjema je le še območje z ledinskima imenoma Grinci in Mostišče med Igom na
jugozahodu in Škofljico na severovzhodu, zahodno od ceste Ig - Škofljica. Tamkaj je tak
habitatni tip sicer prav tako mozaično razporejen, vendar so za metulja primerne habitatne
zaplate verjetno še vedno dovolj velike in v zadostni medsebojni povezavi za obstoj te
sub/populacije.
Izdelava poročila je potekala v obdobju, ki ni bilo primerno za ugotavljanje prisotnosti
barjanskega okarčka na obravnavanih lokacijah hipodroma in kolišča. Obstoječi podatki
navajajo nahajališča v bližnji okolici, zato smo po previdnostnem principu, ki je načelo
Direktive o habitatih, na podlagi poznavanja habitatnih tipov opredelili to območje kot
potencialni habitat okarčka. Na predpostavki, da med obema lokacijama predvidenih posegov
(hipodroma in kolišča) še obstaja potencialni habitat te vrste, ocenjujemo kumulativni vpliv
obeh posegov kot nebistven, toda le ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Za slabo
mobilno vrsto kakršna je barjanski okarček predstavlja namreč nekaj 10 m širok pas
neprimernega biotopa (npr. vodne površine ali goste grmovno-drevesne zarasti) skoraj
neprehodno oviro. Tako lahko ostanejo ločene zaplate primernega habitata vrsti nedosegljive.
Uničenje primernega habitata na robu osrednjega območja ali njegova izolacija bi otežila
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komunikacijo med osebki te jedrne barjanske sub/populacije in neposredno vplivala na njeno
velikost, hkrati pa tudi na velikost in povezanost vseh barjanskih in bližnjih sub/populacij. V
času množičnih prireditev na hipodromu obstaja možnost parkiranja na travnatih površinah ob
cestišču (neposreden vpliv), kar bi dodatno vplivalo na barjanskega okarčka. Ob izvedbi
zahtevnih in obsežnih omilitvenih ukrepov je ocena za oba plansko predvidena posega C
(nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov). V nasprotnem primeru se omilitveni ukrep
opusti in se vpliv posega oceni kot bistven.
Večji del območja hipodroma (dobri dve tretjini) se nahaja izven območja Natura.
Naravovarstveno pomembnejši mokrotni ekstenzivni travniki, ki predstavljajo potencialen
habitat kvalifikacijske vrste ozki vrtenec, pa tudi kanali na barju, kjer živi drobni svitek, bodo
na območju fizičnega poseganja trajno uničeni. Območje neposrednega vpliva bo prizadeto v
primeru spreminjanja vodnega režima območja oz. izsuševanja mokrotnih površin (za potrebe
parkirišč) izven območja hipodroma. Vpliv na vrsti, bo ob vzdrževanju nespremenjenega
vodnega režima izven meja hipodroma nebistven (ocena C).
Tik ob meji območja hipodroma, v območju neposrednega vpliva, teče Iščica, ki predstavlja
habitat za številne kvalifikacijske vrste iz skupine vodni habitati (pohra, nežica, kapelj, sulec,
platnica, vidra). Poseg v vodotok ni predviden, lahko pa v času gradnje pride do posrednega
onesnaženja vodotoka, kar bi lahko nizvodno vplivalo na vodno favno. Po izgradnji je v
primeru neustreznega odvajanja in čiščenja padavinske vode s cestišča možen trajen vpliv na
naštete vrste. Vpliv izvedbe je ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Želimeljščica je od območja hipodroma v najbližji točki oddaljena približno 200 m, za
piškurja, pohro, nežico, kaplja, sulca in vidro pa območje daljinskega vpliva ni opredeljeno.
Na območju ne predvidevamo bistvenih škodljivih vplivov na kvalifikacijske vrste hroščev
(ocena B).
Kolišče
SPA Ljubljansko barje
Območje kolišča v celoti leži znotraj SPA Ljubljansko barje in vključuje primerne habitate za
nekatere travniške kvalifikacijske vrste ptic (rjavi srakoper, bičja trstnica, kobiličar, priba,
rakar, repaljščica, kosec, pepelasti lunj in rdečenoga postovka). Zaradi posega bodo vrste iz
območja fizičnega prekrivanja verjetno pregnane. Območje kolišča leži v SPA območju, v
osrednjih conah več kakor polovice kvalifikacijskih vrst. Ogled območja v začetku junija
2007 je pokazal, da poseg lahko negativno vpliva na: prepelico, kosca, rjavega srakoperja,
malega slavca, bičjo trstnico. Poseg je sprejemljiv le z izvedbo omilitvenega ukrepa (ocena C)
in sicer predlagamo, da se del vodnih površin v okviru kolišča predvidi in uredi za vodne in
močvirne ptice.
pSCI Ljubljansko barje
Za gradnjo objektov je v Pravilniku opredeljeno območje neposrednega vpliva 20 m. Za
gradnjo nove učne poti na obrežju voda je v Pravilniku opredeljeno območje neposrednega
vpliva 10 m in daljinskega 50 m.
Območje zelenih površin, na katerem je predvidena ureditev kolišča (muzeja na prostem) in
učne poti v celoti leži znotraj SPA in pSCI Ljubljansko barje.
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Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva 20 m:
FFH

Št.
Physis
poligonov

3260

1

24.1/24.4

6410

2

37.311

6510

2

38.22

Ime habitatnega tipa
Reke z vegetacijo tekočih
voda
Mokrotni travniki z modro
stožko
Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju
0,25

0,22

0,06

0,02

0,20

<0,01

V primeru ureditve muzeja na prostem bodo obstoječi habitatni tipi zaradi bolj ali manj
trajnega poplavljanja manjše površine (cca 1,5 ha) v precejšnji meri spremenjeni. Obe
površini, opredeljeni kot mokrotni travniki z modro stožko, ležita na robu območja
neposrednega vpliva in sicer na levem bregu Iščice. Poseg ju ne bo prizadel. Vpliv je ocenjen
z oceno C.
Območje muzeja na prostem se fizično prekriva s sotočjem Želimeljščice in Iščice. Iščica
predstavlja habitat za številne kvalifikacijske vrste rib (pohra, nežica, kapelj, sulec, platnica)
in vidro, v Želimeljščici pa se pojavljajo tudi potočni piškurji. Ob izvedbi posega bodi vplivi
na vodotoka prisotni zlasti v času gradnje kolišča. V primeru, da bo potrebna zajezitev
vodotoka, je bistveno, da bo izvedena tako, da bo omogočeno nemoteno prehajanje vodnih
organizmov po toku. Morebitno onesnaženje (izlitje nevarnih snovi iz strojev, odlaganje
odpadkov v naravno okolje, ipd) lahko prizadene vse vodne kvalifikacijske vrste in habitatne
tipe, hrup pa bo moteč za vidro. Za vidro bodo moteči tudi obiskovalci, zato se bo v času
pogostih obiskov izogibala območju. Pomembno za vidro je, da območje ni ograjeno s čimer
je omogočena njena migracija. Poplavljanje dela površin z vidika večine kvalifikacijskih vrst
ni moteče in lahko pomeni celo izboljšanje življenjskih razmer. Izjema je ozki vrtenec, ki
naseljuje mokrotne travnike Barja. Ker pa se na območju fizičnega prekrivanja pojavljajo na
zelo majhnih površinah (nekaj arov) in je vrsta na Barju dokaj pogosta, bo vpliv neznaten.
Neposreden in daljinski vpliv lahko povzroča večje število obiskovalcev zaradi odmetavanja
odpadkov, povzročanja hrupa, neusmerjene hoje na območju kolišča ipd. Vpliv izvedbe plana
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov na naštete vrste ne bo bistven (ocena C).
Potencialni vpliv na malega podkovnjaka predstavlja postavitev objektov javne razsvetljave in
postavitev razsvetljave stavb (neposredni vpliv), kar lahko okrni njegove prehranske habitate.
Vpliv je ocenjen z oceno C.
Za sklednico, dvoživke in barjanskega okarčka je potrebno vpliv kolišča upoštevati
kumulativno z izgradnjo hipodroma. Za vse te vrste je vpliv enak kot je opisano v točki
4.1.5.2 Hipodrom. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C).
Izgradnja rekonstrukcije kolišča ter načrtovano poplavljanje sicer neposredno prizadane
morebitne prisotne osebke koščičnega škratca, vendar je ob nadzorovani in usmerjeni gradnji
možen nastanek novih primernih habitatov tako za koščičnega škratca kot tudi za druge
ogrožene vrste kačjih pastirjev. Poseg je sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
(ocena C).
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Potencialno je na območju možna prisotnost puščavnika. V tem smislu je potrebno varstveno
pozornost nameniti predvsem starim vrbovim sestojem in jih ohranjati. Ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C).
Kopališče
Območje, na katerem je predvidena ureditev kopališča v celoti leži na območju SPA, pSCI in
NS Ribniki v dolini Drage. Po Pravilniku je za vse skupine opredeljeno območje
neposrednega vpliva 50 m, za belorepca, planinskega orla, koconoge kure, kozačo in vodne
ptice pa območje daljinskega vpliva 250 m.
SPA Ljubljansko barje
Območje, ki ga zadeva poseg se fizično prekriva s SPA. V varovano območje je bilo
vključeno predvsem zaradi ribnikov v Dragi in njihove okolice. Kopališče bo od ribnikov in
okoliške močvirne vegetacije dovolj oddaljeno, da kljub fizičnemu prekrivanju z varovanim
območjem ne pričakujemo večjega neposrednega vpliva na ptice. Problematičen bi bil lahko
vpliv povišane ravni hrupa s kopališča, v kolikor bi se tam odvijale prireditve, ki za izvajanje
potrebujejo močne zvočne ojačevalce (koncerti, veselice, ipd.). V bližini predvidene lokacije
kopališče je predlagana tudi širitev obrtno proizvodne cone (OLN že v potrjevanju), zaradi
česar bo kumulativni vpliv na ptice bistven. Vpliv ureditve kopališča bo prizadela predvsem
dve kvalifikacijski vrsti - čapljico in rakarja. Kumulativni vpliv (izgradnja kopališča in širitev
OPC) na omenjene kvalifikacijske vrste ptic bo uničujoč - ocena D.
pSCI Ljubljansko barje
Predvidena površina za kopališče meri cca 0,5 ha. Vpliv na HT ne bo bistven (ocena B).
Kvalifikacijski habitatni tipi na območju fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva 50 m:
FFH

Št.
Physis
poligonov

Ime habitatnega tipa

Skupna
površina (ha) Delež habitatnega tipa območja
na vplivnem Natura 2000 Ljubljansko Barje (%)
območju

6510

2

Srednjeevropski mezotrofni
do evtrofni nižinski travniki

0,14

38.22

<0,01

Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko predstavlja
motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski vpliv).
Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Postavitev kopališča, zaradi neposredne bližine naselja in regulirane ter organsko že
onesnažene Draščice, ne bo imela bistvenega vpliva na populacije sklednice in dvoživk –
ocena B. Na kačje pastirje in metulje pa vpliva ni (A).
Na območju fizičnega prekrivanja so prisotni močvirni travniki, kjer se potencialno pojavlja
kvalifikacijska vrsta ozki vrtenec; območje poseganja bo majhno, zato vpliv na vrsto
ocenjujemo kot nebistven (ocena B).
V območju neposrednega vpliva se nahaja več vodnih kanalov in odsek toka Draščice.
Ureditev kopališča zahteva poleg izgradnje bazena tudi ureditev okolice, zato predvidevamo,
da bo vodni režim v širši okolici spremenjen. Za bazen bo potrebna redna oskrba z
neoporečno vodo (vpliv na pretok – zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka), po uporabi
pa sledi ponovno vračanje odpadne vode v okolje. Odvzem ali izpust vode v Draščico lahko
negativno vpliva na ribe in mehkužce, ki so v Draščici in v Iščici. Pri pripravi bazenske
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kopalne vode se uporablja klor, ki je močan oksidant in se ga prav zaradi te lastnosti uporablja
kot dezinfekcijsko sredstvo. Klor negativno vpliva na vodne organizme, zato odpadne vode ni
možno spuščati v naraven vodotok, temveč po prečiščenju v javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s čistilno napravo. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv še sprejemljiv
(ocena C).
Glede na trenutno poznavanje populacij hroščev (rogač, puščavnik) 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. V tem primeru lahko opišemo učinek kot nebistven vpliv pod pogoji (ocena C).
Ribniki v dolini Drage pri Igu
Na vodne hrošče ima onesnaženje vode velik negativen vpliv. Škodljiv daljinski vpliv lahko
povzroči tudi javna razsvetljava in druga razsvetljava zunaj prostorov. Dejavnik škodljivo
vpliva predvsem na nočno aktivne hrošče, zlasti vodne hrošče, ki jih tovrstne luči privabljajo.
Negativen vpliv osvetljevanja bo prizadel tudi netopirje. Mogoče ga je omiliti z izbiro
osvetlitve. 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.
Smučišče
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Za ureditev površine za smučišče je opredeljeno območje neposrednega vpliva 50 m, območje
daljinskega vpliva pa 250 m.
Na severu je območje namenjeno za ureditev smučišča in leži na skrajnem robu območja
Natura. V obstoječem stanju je to že izkrčeno območje kmetijskih zemljišč. Tam uspevajo HT
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki, ki niso kvalifikacijski. Znotraj območja neposrednega
in daljinskega vpliva so razen travnikov prisotni tudi kvalifikacijski bukovi gozdovi. Vpliv na
bukov gozd, ki leži na območju neposrednega vpliva, je možen v času gradnje in ob
oblikovanju gozdnega roba. V primeru umetnega zasneževanja, bi bile ob vzpostavitvi
infrastrukture uničene dodatne površine in to verjetno na območju neposrednega vpliva
(bukov gozd). Podaljšanje snežne sezone in umetno zasneževanje, bi tudi zaradi dodatkov
snovi za zamrzovanje, negativno vplivalo na biotsko pestrost območja. Ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov bo vpliv na HT še sprejemljiv (ocena C).
Na območju, predvidenem za ureditev poligona za nordijsko smučanje, prevladuje bukov
gozd, na manjših površinah pa se pojavljajo tudi travniki. Območje se fizično ne prekriva z
območjem Natura, leži pa tik ob njem. Na prisotne HT izvedba posega ne bo bistveno vplivala
- speljava proge je predvidena po gozdu, zato ob upoštevanju omilitvenega ukrepa
kvalifikacijski bukov gozd ne bo izkrčen. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv na
HT še sprejemljiv (ocena C).
Za obe območji je predvidena predvsem zimska aktivnost, ko so medvedi manj aktivni, zato
je poseg s tega vidika manj sporen. Območje, kjer je predviden poligon za nordijsko
smučanje, predstavlja enega izmed pomembnih koridorjev rjavega medveda iz Krimskega
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hribovja na območje Male gore in Kočevskega roga. Z vidika povezljivosti posameznih
habitatnih krp ter s tem stabilnosti dinarske metapopulacije rjavega medveda je aktivnost
poligona izven zimske sezone sporna in ima bistven negativni vpliv na metapopulacijsko
stabilnost. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je poseg možen (ocena C).
Poseg v gozdni prostor prek odstranitve habitata negativno vpliva na populacijo bukovega
kozlička. Gozd na območju Natura ne bo izkrčen, vpliv bo manjši in to na območju
neposrednega vpliva (ocena B).
V bližini predlaganih smučišč je registrirana jama (HT Jame, ki niso odprte za javnost in
drobnovratnik). Zaradi potencialnega fizičnega prekrivanja je potrebno, da se poseg v celoti
izogne jami in posegom v njeni bližnji okolici. Izpostaviti je potrebno še vpliv dodatnega
zasneževanja na jamo in s tem posledično na populacijo drobnovratnika, ki pa ga v tem
trenutku ni možno jasneje opredeliti. Poleg tega je potrebno izpostaviti še možne vplive na
onesnaževanje tal v času gradnje, npr. razlitja večjih količin nevarnih snovi, ki posredno
vplivajo na jamsko okolje. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je poseg sprejemljiv (ocena
C).
Smučišče v okolici Blažanovke bo uničilo del potencialnega prehranskega habitata malega
podkovnjaka, velikouhega in širokouhega netopirja, zadnja dva pa lahko potencialno
prizadene tudi izguba zatočišč v duplih oz. v različnih drevesnih špranjah (fizično
prekrivanje). Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb lahko
predstavlja motnjo znotraj prehranskih habitatov malega podkovnjaka (neposredni in daljinski
vpliv). Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na črtastega medvedka, kranjski jeglič in navadnega koščaka smučišče ne bo imelo vpliva
(ocena A).
Ostale zelene površine
V Pravilniku je ureditev sprehajalnih poti ob obrežju opredeljena z neposrednim in daljinskim
vplivom (50m). Ureditev sprehajalnih poti (izven obrežij) in trim stez Pravilnik ne
opredeljuje, zato ti posegi niso obravnavani.
pSCI Ljubljansko barje
Sprehajalne poti so predvidene ob obrežju Iške: večja od Strahomerja do Vrbljen in dve
manjši pri Iški vasi. Nobena od ureditve ne predvideva večjih posegov; gre za ureditev poti in
postavitev urbane opreme. Morebitna tehnična ureditev brežin in struge bi popolnoma
spremenila habitat in ni sprejemljiva. Vpliv na HT je nebistven ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov (ocena C).
Pri Iški vasi je Iška sonaravno urejen vodotok (2 razred), zato je v času urejanja sprehajalnih
poti potrebno predvideti tako ureditev, da bo ta kategorija ohranjena.
V obstoječem stanju je po kategorizaciji vodotokov potok Iška na odseku skozi Strahomer
tehnično urejen (3. razred), pred njim sodi v 2 razred, za naseljem pa v 1-2. Predvideti je
potrebno takšne ureditve, da bodo te kategorije ohranjene. Tehnično urejen del vodotoka naj
se uredi bolj sonaravno.
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Brežine se pomemben habitat vidre, zato se jih ne sme izsekati ali zasaditi z neavtohtono
vegetacijo. Vpliv na vidro bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
V naseljih Vrbljene in Strahomer je predvideno večje območje zelenih površin, znotraj
katerega so načrtovane poti in postavitev urbane opreme – klopi. V primeru izsekavanja
drevja bo uničen del prehranskega habitata malega podkovnjaka, velikouhega in širokouhega
netopirja, zadnja dva pa lahko potencialno prizadane tudi izguba zatočišč v duplih oz. v
različnih drevesnih špranjah (neposredno prekrivanje). V primeru, da bodo posegi vsebovali
tudi postavitev objektov javne razsvetljave (neposredni in daljinski vpliv) lahko okrnijo
prehranske habitate ali letalne poti malega podkovnjaka, na kar je treba še posebej pozorno
paziti v okolici cerkve v Strahomerju. Vpliv na netopirje bo ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov nebistven (ocena C).
Na ribe, mehkužce, sklednico, metulje in kačje pastirje vpliva ni oz. je zanemarljiv (ocena A).
Pri krajinskem načrtovanju zelenih površin je potrebno upoštevati elemente pomembne za
ohranjanje hroščev. V prvi vrsti gre za saditev na območju avtohtonih vrst dreves,
priporočljivo dob ali vrbe (razen vrbe žalujke, ki ni avtohtona) ali druge avtohtone vrste
listavcev, ohranjanje obstoječih starejših dreves ali celo naravnih sestojev avtohtonih
listavcev, še posebej ob vodotokih. Vpliv na netopirje bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
nebistven (ocena C).
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Na območju neposrednega vpliva negativnih posledic na kvalifikacijske vrste, zaradi urejanja
sprehajalnih poti, ne bo (ocena A).
4.1.2.6 Ostala območja
Območja družbene infrastrukture
Območja s to oznako (z izjemo večjega novega območja pri Kureščku izven območja Natura)
označujejo obstoječe, pretežno verske objekte. Rekonstrukcije teh s Pravilnikom niso
opredeljene. V to skupino se uvršča še čistilna naprava in tudi kopališče, ki pa je obdelano
posebej v poglavju 4.1.5.4.
SPA in pSCI Ljubljansko barje
Čistilna naprava je predvidena na vzhodnem delu naselja Ig. Sprejemnik odpadne vode bo
verjetno najbližji vodotok Iščica, ki se uvršča med občutljiv vodotok. V primeru, da bo ČN
zgrajena po predpisih in v skladu s sodobno tehnologijo ter redno vzdrževana bo vpliv čistilne
naprave na okolje pozitiven, saj zbiranje in čiščenje odpadne vode na ČN pomeni izboljšanje
kvalitete naravnega okolja. Poudariti pa je potrebno, da čistilna naprava med obratovanjem
predstavlja nevarnost za onesnaženje sprejemnika, predvsem ob okvarah ČN ali izpadu el.
toka. V primeru izpada čiščenja, bi v potok odtekala samo mehansko prečiščena voda.
Onesnaženje bi bilo enako točkovnemu izpustu in bi v najslabšem primeru lahko povzročilo
tudi pomor vodnih organizmov. ČN mora biti projektirana tako, da onesnaženje Iščice tudi v
izrednih primerih ni možno. Vpliv na ptice, pohro, nežico, kapelja, sulca, platnico, vidro in
HT 3260 bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C).
Na ostale kvalifikacijske vrste ČN ne bo vplivala (ocena A).
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Kmetijska območja
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Znotraj območja pSCI Krimsko hribovje-Menišija je načrtovana sprememba namembnosti
trem manjšim območjem v okolici Stare Žage iz gozda v kmetijska zemljišča. Glede na to, da
je gozd na teh območjih že izkrčen, novi posegi pa niso načrtovani, dodatnih vplivov na
kvalifikacijske vrste ne pričakujemo (ocena A).
Edina relevantna kvalifikacijska vrsta v okolici Stare Žage je bukov kozliček. Glede na to, da
gre za že izkrčena območja in gozd, bo vpliv posega omejenega na te izkrčitve manj
pomemben za populacijo bukovega kozlička. Vpliv bo nebistven (ocena B).
Posebna raba
pSCI Ljubljansko barje in pSCI Krimsko hribovje-Menišija
SPRO in PRO določata namembnost posebne rabe dvema območjema pod Kureščkom, na
meji pSCI Krimsko hribovje-Menišija, kjer je v obstoječem stanju »ranč«. Spremembe niso
predvidene, zato vpliva na kvalifikacijske HT ne pričakujemo (ocena A).
Na območju kmetijskih površin pri Mali vasi je dolgoročno predvidena ureditev kmečkega
turizma. Območje se nahaja na meji pSCI Ljubljansko barje in pSCI Krimsko hribovjeMenišija. Na območju se v obstoječem stanju nahajajo gojeni travniki in stanovanjska stavba,
zato dodatnih vplivov na floro, favno in HT ne pričakujemo (ocena A).
Območja obrambe
pSCI Krimsko hribovje-Menišija
PRO Ig z opredelitvijo območij obrambe ne predvideva novih posegov. Spremembe
namembnosti so namenjene ustreznemu opisu trenutnega stanja. Vplivov na habitatne tipe in
rastišče kranjskega jegliča ne bo (ocena A).
Na območju vojaških območij (Krim) so medved, ris in volk relevantne kvalifikacijske vrste.
Ker gre za obstoječa vojaška območja ne pričakujemo škodljivih vplivov na kvalifikacijske
vrste (ocena A). Negativen vpliv na velike zveri lahko povzroča promet, ki se izvaja zaradi
obrambne aktivnosti; zaradi česar priporočamo, da se ta izvaja predvsem v dnevnem času.
Ker gre za obstoječa vojaška območja, kjer spremembe niso predvidene, ne predvidevamo
vplivov na ostale kvalifikacijske živalske vrste (ocena A).
4.1.2.7 Izračun površine in deleža površin celokupnih površin kvalifikacijskih HT na
območjih fizičnega prekrivanja za potrebe PRO
pSCI Ljubljansko barje
Površine kvalifikacijskih habitatnih tipov pSCI Ljubljansko barje na območju fizičnega
prekrivanja so na območjih posameznih posegov tako majhne, da jih navajamo le skupno za
posamezne skupine posegov. Površine posameznih kvalifikacijskih habitatnih tipov in pa
deleži celotne površine posameznega habitatnega tipa, ki jih bodo načrtovani posegi
neposredno prizadeli, so navedene v spodnji tabeli.
Kot je razvidno iz tabele, noben delež uničenega habitatnega tipa ne presega 1%, kar
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
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območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06) obravnava kot območje zanemarljivega pomena.
Izjema je habitatni tip 6410, za katerega območje zanemarljivega pomena na velja. Vendar pa
habitatnega tipa na območjih fizičnega prekrivanja ni.
Tabela 17: Površine kvalifikacijskih HT in deleži celotne površine posameznega HT.

industrijske
dejavnosti

stanov./mešano

hipodrom

kolišče

kopališče

cesta
(20m)

letališče

6510

2,10

8,12

0,00

0,04

0,00

0,12

0,74

11,12

delež
celotne
celotna
površine
površina HT HT, ki ga
na
območju bodo posegi
Natura 2000
neposredno
prizadeli
(%)
4822,95
0,23

6410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327,14

0,00

91K0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,65

0,00

3260

0,00

0,04

0,18

0,19

0,00

0,02

0,00

0,43

114,76

0,37

6430

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,35

1,35

269,89

0,50

Površina HT na območju fizičnega prekrivanja posameznih posegov (ha)
HT

skupna
površina
(ha)

pSCI Krimsko hribovje-Menišija
V spodnji tabeli so navedene površine posameznih kvalifikacijskih habitatnih tipov in pa
deleži celotne površine posameznega habitatnega tipa, ki se fizično prekrivajo z območji, na
katerih so načrtovani posegi. V skoraj vseh primerih gre za kvalifikacijski HT 91K0 Ilirski
bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)). En poseg (ureditev novega
stanovanjskega območja pod Kureščkom) se delno fizično prekriva tudi s površinami, na
katerih najdemo kvalifikacijski HT 6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruale). Podatki o celotni površini
HT na območju Natura 2000 so povzeti iz SDF.
V tabeli niso navedene površine fizičnega prekrivanja za posege, ki so ocenjeni kot
nesprejemljivi (goloseka na vrhu Mokrca in Stražarja). Izključene so tudi površine fizičnega
prekrivanja posegov in pSCI, na katerih se kvalifikacijski HT ne pojavljajo.
Tabela 18: Površine kvalifikacijskih HT in deleži celotne površine posameznega HT.
Površina HT na območju fizičnega prekrivanja posameznih posegov (ha)
Kvalifikacijski
HT

Zelene
površine

Območja stanovanj
Staje

Kot

J Iga

91K0

0,67

0,71

1,91

6410

-

-

-

0,21

pod
hribom
Vrhek
0,44

pod
vrh
Škrilje Kure=
Golec
ščkom
0,51
4,54
1,20

-

-

-

Podgozd

0,41

-

Mineralne
surovine

skupna
površina
(ha)

kamnolom
Škrilje

celotna
površina
HT na
območju
Natura
2000

delež celotne
površine HT,
ki ga bodo
posegi
neposredno
prizadeli (%)

3,75

13,94

15 482

0,09

-

0,41

201

0,20

Po 6. členu Pravilnika plan nima pomembnih vplivov na varovana območja, če določitev
namenske rabe prostora poseže na površine habitatnih tipov v obsegu, ki je skupaj z
območjem neposrednega in daljinskega vpliva načrtovanega posega v naravo v območju
zanemarljivega pomena, ki znaša manj kot 1% habitatnega tipa na varovanem območju na
katerega se nanaša plan. To velja za HT 91K0, za HT 6410 pa je v prilogi 5 Pravilnika
opredeljeno, da območje zanemarljivega pomena ne velja.
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Zaradi tega ocenjujemo, da posegi v Ilirska bukovja na obravnavanih območjih ne bodo imeli
pomembnega vpliva, saj prihaja do fizičnega prekrivanja na manj kot 0,1% celokupnega
območja habitatnega tipa.
Tudi območje fizičnega prekrivanja s HT 6410 zavzema zelo majhen delež (0,20%)
celokupne površine kvalifikacijskega HT, a za ta HT območje zanemarljivega pomena ne
velja. Zato ocenjujemo, da je ureditev novega stanovanjskega območja pod Kureščkom,
dopustna pod pogojem, da se iz območja pozidave izvzame površine s tem kvalifikacijskim
HT.
Kartiranja HT za dele varovanega območja pSCI Krimsko hribovje - Menišija, ki ležijo v
vplivnih območjih posegov nismo izvedli (z izjemo kamnoloma in goloseka na vrhu Golec),
saj menimo, da za opredeljevanje vplivov na obravnavani ravni zadošča obravnava
neposrednih vplivov brez natančnih podatkov o površinah prizadetih HT. Za razliko od pSCI
Ljubljansko barje javno dostopni podatki o razširjenosti HT na pSCI Krimsko hribovjeMenišija ne obstajajo.
Za dva posega, za katera smo ocenili, da je ogroženost kvalifikacijskega HT velika tudi v
območju neposrednega vpliva, smo izračunali tudi površino prekrivanja HT z območjem
neposrednega vpliva (20 m) in jo prišteli. To sta območje mineralnih surovin (kamnolom pri
vasi Škrilje) in golosek na vrhu Golec.
4.1.2.8 Opredelitev vplivov na varstvene cilje/dejavnike za prostorski red
Opredelitev vplivov na varstvene cilje/dejavnike je izdelana na podlagi opisa vplivov v
predhodnih poglavjih.
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.

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

PRO ne predvideva izboljšanje ekoloških značilnosti travišč.
Ocena A.
Pri širjenju industrijske cone bodo mejice v manjšem obsegu
uničene; predviden omilitveni ukrep je zasaditev mejic po
robu. Ocena C.

ohranjanje gozdnih osamelcev

Ne bo poseganja na območje gozdnih osamelcev. Ocena A.

ohranitev obstoječega vodnega režima

Vplivi na vodni režim bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani
na najmanjšo možno mero. Urejeno bo cca 1,5ha novih vodnih
habitatov –ocena C. Letališče bi negativno vplivalo na vodni
režim, poseg ni sprejemljiv –ocena E.
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pSCI Ljubljansko barje
Varstveni dejavniki

Vplivi PRO

ohranitev vodnega režima

Vplivi na vodni režim bodo z omilitvenimi ukrepi zmanjšani
na najmanjšo možno mero. V okviru kolišča bo urejeno cca
1,5ha novih vodnih habitatov. Ocena C.
PRO ne bo vplival na ta dejavnik. Ocena A.

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 živali,
npr. hrup, množična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v vodotok,
svetlobno onesnaževanje ipd.

Obnova objektov vpliva
osvetljevanje. Ocena C.

na

ta

dejavnik,

prav

tako

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

pSCI Krimsko hribovje-Menišija
Varstveni dejavniki

Vplivi PRO

ohranitev mirnih predelov (brez motenj, ki
jih povzročajo ljudje)

Vpliv bo zaznan na robne gozdne predele, večje fragmentacije
oz. posegov v neobljudena območja ne bo. Ocena C.

izogniti se konfliktnim situacijam medvedčlovek

Posegi se bodo izvajali le na robnih delih varovanega območja;
opredeljeni so omilitveni ukrepi. Ocena C.

ohranitev biocenoze značilnih vrst ter
njihove populacijske strukture, brez
tujerodnih
vrst in biotehnološko
spremenjenih organizmov
ohranitev jam, ohranitev kvalitete vode v
jamah

Sanacije je potrebno izvajati z avtohtono vegetacijo, tako
vpliva na dejavnik ne bo. Ocena C.

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

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

odpravljanje dejavnikov, ki negativno
vplivajo na populacije rastlin in živali, npr.
hrup, množična ali pogostna prisotnost
ljudi, ohranjanje naravno revnih tal,
odvajanje onesnažene vode v vodotok,
svetlobno onesnaževanje ipd.

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

ohranjanje
zatočišč
prehranjevalnih habitatov
medsebojne povezanosti

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

netopirjev,
ter njihove

Spremembe namembnosti niso načrtovane na območjih znanih
jam, za primer odkritja novih so podani omilitveni ukrepi.
Ocena C.
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Barski gozd na Ljubljanskem barju
Varstveni cilji / režim

Vplivi PRO

2. 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)).

Ribniki v dolini Drage pri Igu
Varstveni cilji / režim

Vplivi PRO

ohranjanje obstoječega stanja, brez novega
umeščanja objektov v zavarovano območje

Na slabše ohranjen del območja bo umeščen bazen,
Pomembnejših vplivov ne bo, postavitev kopališča ni
sprejemljiva. Ocena C.
Vpliva na vodni režim in kvaliteto vode ob izvajanju
omilitvenih ukrepov ne bo. Ocena C.

ohraniti obstoječi vodni režim in kvaliteto
vode
ohraniti biodiverziteto

Vpliva na biodiverziteto ob izvajanju omilitvenih ukrepov ne
bo. Ocena C.

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

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

Matrike za presojo PRO za posamezna varovana območja so v Dodatku in sicer:
Matrika za presojo PRO na SPA in pSCI Ljubljansko barje - presoja vseh posegov
predvidenih s PRO z izjemo športnega letališča in kopališča
Matrika za presojo PRO na pSCI Krimsko hribovje-Menišija – presoja vseh posegov
predvidenih s PRO z izjemo ureditve razglednih točk na Mokrcu in Stražarju
Matrika za ugotavljanje vplivov PRO na NS ribniki v dolini Drage
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4.1.2.9 Najpogostejši negativni splošni vplivi
Negativne vplive posegov v času gradnje in obratovanja lahko uvrstimo med take, ki so
regulirani z zakonodajo (splošni vplivi) in take, za preprečitev katerih je potrebno izvajati
dodatne ukrepe (specifični vplivi). Vplive, ki so regulirani z zakonodajo, se preprečuje s tako
imenovanimi splošnimi omilitvenimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati prostorski načrtovalci,
izvajalci gradnje, upravljavci, investitor, inšpektor in vsak posameznik. Ocenjujemo, da se na
obravnavanem nivoju do vplivov, ki so regulirani z zakonodajo ne opredeljuje, je pa zelo
pomembno, da se nanje tudi v tej fazi opozori. Najpogostejši vplivi, ki v naravnem okolju
povzročajo negativne posledice in nastanejo predvsem zaradi neupoštevanja z zakonodajo že
predpisanih ukrepov, so npr.:
• Nelegalno odlaganje odpadkov v naravo (v gozd, zasipavanje jarkov, na brežine vodotoka,
ipd). Deponiranje se mora izvajati skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih in Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov.
• Onesnaženje tal in posledično podtalnice ter vodotoka zaradi neprimerno vzdrževanih
delovnih strojev (v času gradnje in v času izvajanja dejavnosti).
• Razlitje večjih količin nevarnih tekočin (servisiranje delovnih strojev na gradbišču,
skladiščenje nevarnih snovi).
• Izpust onesnaženih padavinskih vod iz parkirišč ali obsežnejših povoznih površin znotraj
proizvodnih objektov v vodo brez predhodnega čiščenja.
• Izpust prekomerno obremenjene komunalne in tehnološke vode v vodotok.
• Čezmerna obremenitev okolja s hrupom v času gradnje, ker delovni stroji niso izdelani v
skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa.
• Posege v brežine in strugo površinskih vodotokov je potrebno izvajati le na odsekih, ki so
opredeljeni pred začetkom del. Poseg v vode naj bo prostorsko in časovno omejen in z
minimalnim vnosom snovi v vodo. Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z
materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, betoniranje v vodotoku ni dovoljeno, prav tako je
potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo.
• Za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe
infrastrukturne in druge manipulativne površine.
• Za zmanjšanje prašenja mora izvajalec gradbenih del izvajati splošne omilitvene ukrepe,
opredeljene v Zakonu o varnosti cestnega prometa (npr: redno čiščenje in vlaženje
prometnih površin na javnih cestah in na gradbišču, ustrezno nalaganje tovornih vozil in
njihovo čiščenje pred vožnjo z gradbišč ipd).
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4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba
preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve
V procesu nastajanja SPRO so na Občinskem svetu odobrene ali zavrnjene številne pobude
oz. alternative. Potrjen je v tem poročilu obravnavan predlog strategije. Posamezne
pobude/alternative niso obravnavane v SPRO in zato tudi ne presojane s stališča vplivov na
varovana območja.
Med nastajanjem PRO Ig, so bila za ureditev hipodroma, predlagana štiri potencialna
območja. Varianta 4 je bila postavljena v prostor severozahodno od Zidane gorice, na
območje, ki v celoti leži znotraj pSCI Ljubljansko barje in se fizično prekriva z naravno
vrednoto in vodovarstvenim območjem Iškega vršaja. Varianti 2 in 3 sta bili planirani
vzhodno in zahodno od Ižanske ceste. Obe območji se v celoti fizično prekrivata tako s SPA
kot pSCI Ljubljansko barje. Varianta 1 je načrtovana na vzhodu Iga severno od industrijske
cone. Na podlagi dogovorov na več zaporednih sestankih med izdelovalci okoljskega
poročila, pripravljalci SPRO in PRO Ig in predstavniki občine Ig, se je kot najbolj primerna
izkazala varianta 1, ki je tudi edina v nadaljevanju obravnavana. Varianta 4 je bila izločena
zaradi lege na vodovarstvenem območju, varianti 2 in 3 pa zaradi prekrivanja z območji
velikega arheološkega pomena. Pri vseh treh je problematično tudi popolno fizično
prekrivanje z območji Natura.

Slika 26: Štiri variante območja hipodroma.
Za ureditev muzeja na prostem (kolišča) so bile med oblikovanjem PRO Ig predlagani dve
lokaciji. Ugotovljeno je bilo, da ena leži v nastrožjem varovanem območju arheološke
dediščine, zato je z vidika varovanja kulturne dediščine nesprejemljiva. Zaradi tega je v
poročilu obravnavana le sprejmljiva lokacija.
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4.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa
V poglavju 4.3.1 so napisani omilitveni ukrepi za strategijo, ki veljajo tudi za posege
predvidene v prostorskem redu. Dodatni omilitveni ukrepi za namensko rabo/posege v
prostorskem redu so navedeni v poglavju 4.3.2.
Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti ukrepa
sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj izvedljiv
ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv ukrep.
4.3.1

Omilitveni ukrepi na ravni SPRO

4.3.1.1 Omilitveni ukrepi za strategijo
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni ukrep
skupina, vrsta
ali habitatni tip

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Vse kval. vrste Hipodrom je potrebno
in HT
umestiti v prostor izven
območja
Natura,
izjemoma na njegov
skrajni rob, in sicer
tako, da ne bo vpliva
na
celovitost
in
povezanost
območja
Natura.

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Izvedljivost
ukrepa

4

Vse kval. vrste Območje Natura 2000
5
in HT
na Barju ni primerno za
izvajanje
letališke
dejavnosti
(ureditev
športnega letališča ni
sprejemljiva).
pSCI
vsi
Za zasaditve naj se
5
Ljubljansko
kvalifikacijski
uporablja avtohtone
Izjema so
barje
HT
vrste.
parkovne
pSCI Krimsko vsi kval. hrošči
ureditve.
hribovjeMenišija
NS ribniki
Dragi

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

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

4

Preprečevanje
zmanjšanja
biodiverzitete.

5

Preprečevanje
vpliva na
biodiverziteto in
kvalifikacijske
HT in vrste.

4

v
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
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.
in
Nadomestni habitat
mora biti funcionalen.

5

Preprečevanje
zmanjšanja
populacij.

3

barjanski
potapnik
močvirski krešič
SPA
Ljubljansko
barje

Ptičje vrste iz
skupine:
grmišča
travniki
drevesa

Vrste iz skupine: Ustrezna
ureditev 5
odvajanja onesnažene
vodni habitati
padavinske, komunalne
(vse
in tehnološke vode.
kvalifikacijske
pSCI Krimsko
Potrebno je upoštevati,
vrste in HT)
hribovjeda barjanski vodotoki
Menišija
sodijo med občutljive
veliki studenčar vodotoke – opredeljeno
z Uredbo o emisiji
navadni koščak snovi pri odvajanju
odpadnih
voda
iz
komunalnih
čistilnih
naprav, Uradni list RS,
št. 31/01).
pSCI
Ljubljansko
barje
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Ohranitev
habitata –
skrivališča.
Preprečevanje
onesnaževanja
vodotokov,
kanalov na Barju
in
posledično
vplivov na vodne
organizme.

4

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.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupine: V razdalji 5m od meje
vodnega zemljišča ni
vodni habitat
dovoljena
gradnja
(vidra, HT 3260)
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

Ohranitev
vodotoka v
nižinskem in
montanskem
pasu z vodno
vegetacijo zvez
Ranunculion
fluitantis in
CallitrichoBatrachion.

pSCI
Ljubljansko
barje

HT 3260

HT 3220
pSCI Krimsko
hribovjeribe
Menišija

Preprečiti posege v
strugo in obrežni pas
vodotokov
ter
spremembo
hidromorfološkega
stanja vodotokov.
Zajezitve in ojezeritve
vodotokov
niso
priporočljive.
V primeru zajezitve je
potrebno
zagotoviti
migracijo
vodnim
živalem
(primerne
drče, ribje steze,..).
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5

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

5

Ohranjanje
povezanosti
vodotoka.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko rjavi medved
hribovjeMenišija

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

velike zveri

pSCI Krimsko rjavi medved
hribovjeMenišija

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
življenjskega prostora.
Razgledni točki na
Mokrcu in Stražarju
nista sprejemljivi.

4

Razpršena
stanovanjska gradnja
na
območju
pSCI
Krimsko
hribovjeMenišija
ni
sprejemljiva. Možna je
razširitev v sklopu
obstoječih naselij ali
ureditev novih naselij
in to izven sklenjenih
gozdnih površin.

4

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

Preventivni
zaščitni ukrep za
sožitje človeka in
medveda.
Upoštevanje
Strategije
upravljanja
rj.medvedom
ohranjanje
mirnih con.

Izogib
pogojevanje
medveda
človeška
bivališča.

4

z
–

3
na

Preprečevanje
konfliktov
človek-medved

Zmanjševanje
pogojevanja in
habituacije
rjavega medveda.

3

Izogib
pogojevanje
medveda na
človeška
bivališča.
Preprečevanje
konfliktov
človek-medved.
Travnik brez
grmičevja
medvedu ne nudi
varnega zavetja,
zato se ga
medved
praviloma
izogiba.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

rjavi medved

pSCI Krimsko drobnovratnik,
hribovjeHT 8310
Menišija

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

5

Izogib
privabljanju
medveda v
bližino naselij.

Odlaganje odpadkov
naj bo urejeno tako, da
ne privablja medveda.

Izogib
povzročanju
škode.

Pašniki in čebelnjaki
naj bodo ograjeni z
el.pastirjem.

Upoštevanje
Strategije
upravljanja z
rj.medvedom.

Popolna izločitev jam
in bližnje okolice (vsaj
20m)
iz
območja
neposrednega posega.

4

Izogib poseganja
v jamski sistem.

4

4

Izogib podrtju
stropa jame.
Ohranjanje
populacije
drobnovratnika.

pSCI Krimsko Vsi
hribovjekvalifikacijski
Menišija
HT

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

4

pSCI Krimsko bukov kozliček
hribovjeMenišija

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

4

Zaradi izgub dela
habitata se
populacijske
izgube vrste
nadomesti z
izboljšanjem
kvalitete habitata
v širši okolici
posega, ki ni
prizadeta

3

SPA
Ljubljansko
barje

Gradbena dela, ki
povzročajo prekomerno
obremenitev okolja s
hrupom, je potrebno
izvajati
izven
gnezditvene sezone.

5

Omejiti raven
hrupa v času
gnezdenja.

4

pSCI
Ljubljansko
barje

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

4

Ohranjanje
habitatov vrst
Ohranjanje
celovitosti
območja

Omogočiti
nemoteno
parjenje in
valjenje.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
Ohranjanje populacij
netopirjev in vodnih
hroščev:
Ohranitev kotišč.

-Ohranjati

pSCI
Ljubljansko
barje
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija
NS Draga

pSCI
Ljubljansko
barje

SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

sedanje stanje
v objektih, kjer so kotišča
netopirjev.
-Stavbe naj se obnavljajo
v času ko tam ni
mali podkovnjak netopirjev in pri obnovi
naj
se
ohranijo
obvodni netopir preletevalne odprtine, ki
naj se ne osvetljujejo.
velikouhi
-Pomembno je ohraniti
netopir
povezavo med kotišči in
prehranskimi
habitati,
širokouhi
zato naj se v vegetacijo
netopir
okoli kotišč, še posebno
gozd, ne posega.
Graphoderes
-Čim
manjše poseganje v
bilineatus
gozd
kot
prehranski
barjanski
habitat.
-Namestitve
novih
potapnik
obcestnih svetilk izven
močvirski krešič 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).

možnost
Vrste iz skupine: Ohraniti
migracije dvoživk tako,
dvoživke in
da je med objekti ali
sklednica (veliki pod
cestiščem
pupek)
zagotovljen prehod.
Vrste iz skupine:
ekstenzivni
travniki in
grmišča in
travniki (vse
vrste)

Psov naj se ne sprehaja
brez
povodca
(postavitev opozorilnih
tabel).
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5
Ohranitev
habitatnih
povezav.
5
Ohranitev
sedanjih
prehrambnih
virov.
Preprečitev
privabljanja
žuželk in motnje
netopirjev.

5

Omogočanje
migracij iz
prezimovališč v
mrestišča.
Preprečevanje
poškodb
pri
živalih.

3

4

3
Preprečevanje
plašenja.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
SPA in pSCI
Ljubljansko
barje

Kmetovanje naj poteka
v ekstenzivni obliki in
sicer naj se upoštevajo
sledeče usmeritve:
- Paša naj se izvaja
na
ekstenziven
način (največ 1
glava živine na
hektar).
- Košnjo se odloži
do 15. julija.
- Košnja
(čas,
pogostnost, način)
naj se izvaja tako,
Vrste iz skupine:
da se živali lahko
umaknejo.
- Barjanski kanali
ekstenzivni
naj se čistijo le
travniki
občasno in po
3
grmišča
in
odsekih.
travniki
- Novih melioracij
naj se ne izvaja
- Ne
izvaja
se
vodni habitati
posegov, ki bi
(vsi HT in vrste)
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.
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5

Preprečevanja
uničenja
gnezdišč.
Preprečevanja
vznemirjanja v
času
razmnoževanja.
Preprečevanje
poškodb
pri
živalih.
Ohranjanje
naravno revnih
tal.
Ohranitev kval.
HT in vrst.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep
Izvedljivost Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

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. V
skladu s prilogo 5
Pravilnika
so
na
območju Občine Ig
tudi HT, ki nimajo
območja
zanemarljivega pomena
– glej spodnji tabeli.

5

5
V
času
načrtovanja
spremembe
namembnosti
(ali posega)
je potrebno
preveriti
vrsto HT in
njegov
pomen.

Izogib
HT.

uničenju

Ohranjanje
habitatov vrst.
Ohranjanje
celovitosti
območja.
Upoštevanje
priloge
Pravilnika.

5

pSCI Ljubljansko barje - območje zanemarljivega pomena za kvalifikacijske HT.
Habitatni tip
EU koda Območje
zanemarljivega
pomena (v % ali dolžini)
Bazična nizka barja
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z
visokim steblikovjem
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

7230
6510

0
1%

6430

0

6410

0

3260

10 m

91L0
91K0

1%
1%

pSCI Krimsko hribovje-Menišija- območje zanemarljivega pomena za kvalifikacijske HT.
Habitatni tip
EU koda
Območje
zanemarljivega
pomena (v % ali dolžini)
Jame, ki niso odprte za javnost

8310

0

Karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8210

0

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, 6410
šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruale)

0

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh 6210
(Festuco-Brometalia)

1%
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Alpinska in subalpinska travišča na travišča na karbonatnih tleh
6170
1%
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo 3260
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho Batrachion

10 m

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

3220

1%

Presihajoča jezera

3180

1%

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

91L0

1%

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

91K0

1%

4.3.1.2 Urbanistična zasnova naselja Ig
Spodaj predstavljeni ukrepi veljajo za celotno območje UZ Ig.
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI
Ljubljansko
barje

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

Izvedljivost
ukrepa

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

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Gradbeno
dovoljeno se
izda, ko je
komunalna
infrastruktura
dograjena in tako
prepreči stihijsko
gradnjo.

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

4

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

3

Omejiti hrup v
okolici vodnih
površin.
Omejitev gibanj
v bližini znanih
gnezdišč.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko HT 91K0
hribovjebukov kozliček
Menišija

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

3

Poseganje v
kvalifikacijski
HT naj bo
omejeno na
najmanjšo možno
mero.

3

Izogib
poglabljanja
gozdnega roba.
Ohranjanje
obstoječih HT (in
naravnega
okolja) v
največji možni
meri.

NS ribniki v
Dragi

Čapljica, rakar

Ureditev
kopališča
na
območju
NS
ribniki v Dragi ni
sprejemljiva.

5

Preprečevanje
zmanjšanja
populacij

5

4.3.1.3 Krajinska zasnova območja Kurešček
V spodnji tabeli predstavljeni ukrepi veljajo za celotno območje KZ Kurešček.
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI Krimsko HT 91K0
hribovjeHT 6410
Menišija
HT 8210
pSCI Krimsko HT 91K0
hribovjeHT 8210
Menišija

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

Ureditev
razgledne točke
na vrhu Stražar
ni sprejemljiva.

5

Kvalifikacijski
HT so že
prizadeti,
nadaljnje
izsekavanje ni
sprejemljivo.

4

Ureditev
razgledne točke
na Mokrcu ni
sprejemljiva.

5

Kvalifikacijski
HT so že
prizadeti,
nadaljnje
izsekavanje ni
sprejemljivo.

4
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko navadni koščak
hribovjeHT 3220
Menišija
HT 8310
HT 3260

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

5

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

4

HT 3220

Usmeritve za izboljšanje SPRO:
• Povečati število mejic na Barju.
• Postaviti pravila za rekreacijske dejavnosti, ki se neusmerjeno izvajajo na Barju kot so:
balonarstvo, zmajarstvo, modelarstvo, kolesarstvo in podobno.
• Tehnično urejen del potoka Iška na odseku v Strahomerju naj se uredi bolj sonaravno.
• Umestitev kopališča izven varovanega območja.
4.3.2

Omilitveni ukrepi na ravni prostorskega reda

Poleg omilitvenih ukrepov za namensko rabo/posege opredeljene s prostorskim redom,
veljajo tudi omilitveni ukrepi za SPRO (prikazani v poglavju 4.3.1).
4.3.2.1 Območja proizvodnih dejavnosti
Območje proizvodnih dejavnosti Ig
Varovano
območje

Prizadeta
skupina, vrsta
ali habitatni
tip

Omilitveni ukrep Izvedljivost
ukrepa

december 2006

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
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ukrepa
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni ukrep Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni
vpliva ali
verjetnost
tip
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
SPA
Ljubljansko
barje

5

Vrste iz skupin: OPD
naj
se
načrtuje tako, da
grmišča in
bo
znotraj
travniki (rjava
območja urejanja,
penica, rjavi
med objekti in
srakoper,
neposeljenim
slavec)
območjem,
najmanj 10metrski
močvirje
gozda.
(čapljica, rakar) pas
Zasaditev izvesti z
avtohtonimi
drevesnimi
vrstami
in
grmičevjem.

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

4

Nadomestiti
uničene mejice.

Območje proizvodnih dejavnosti Strahomer
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Območja proizvodnih dejavnosti brez novih posegov (sprememba namenske rabe)
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
4.3.2.2 Stanovanjska in mešana območja
Stanovanjska in mešana območja Iga z okolico (Ig, Kot, Staje, Kremenica, Draga)
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Podkraja in Tomišlja
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI
Ljubljansko
barje

Ohraniti možnost
migracije
dvoživk iz smeri
Vrste iz
gozda proti Barju
skupine:
tako, da je med
dvoživke in
hišami
še
sklednica (veliki prehoden prostor
pupek)
(ni ograj, škarp,
večjih betonskih
površin).

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

3

5

Omogočanje
migracij iz
prezimovališč v
mrestišča.

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

Stanovanjska območja Bresta, Matene in Iške Loke
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
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Stanovanjska območja Vrbljen in Strahomerja
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Iške vasi in Male vasi
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Gornjega Iga in Iške
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja naselij Dobravica, Sarsko in Podgozd
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska in mešana območja v naseljih Škilje, Golo in Kavce
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja pod Kureščkom
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko HT 6410
hribovjeMenišija

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

5

Izogib uničenju
naravovarstveno
pomembnega
HT.

4

pSCI Krimsko rjavi medved
hribovjeris
Menišija
volk

Sprejemljiva je
gradnja
enodružinskih,
samostojnih hiš.
Gradnja
večdružinskih in
vrstnih hiš na
območju
ni
sprejemljiva.

4

Izogib
pogojevanje
medveda
človeška
bivališča.

4
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4.3.2.3 Prometna infrastruktura
Obvoznica Ig
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI
Ljubljansko
barje

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

Izvedljivost
ukrepa

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

5

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Ohranjanje
habitata vrst in
ohranjanje
obsega
obstoječih
populacij
v
vodotoku.

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

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 brežine
in v strugo.
Sonaravna
ureditev brežin in
struge
(betoniranje
struge in brežin
ni dovoljeno).

pSCI
Ljubljansko
barje

Ohraniti možnost
migracije
velikega pupka
iz smeri gozda
dvoživke in
proti Barju z
sklednica (veliki ureditvijo
pupek )
prepustov
in
ograj.
Vrste iz
skupine:

5

Omogočanje
migracij
iz
prezimovališč v
mrestišča.

4

Športno letališče
Postavitev športnega letališča z vidika varstva kvalifikacijskih vrst ni sprejemljiva (ocena E),
zato omilitveni ukrepi niso potrebni.
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4.3.2.4 Mineralne surovine
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

Izvedljivost
ukrepa

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

pSCI Krimsko HT 91K0
hribovjeMenišija

Širitev
kamnoloma naj
bo omejena na
maksimalno 3ha
vrisane površine
Ohranjanje
strnjenega gozda
vsaj na območju
1 ha vrisane
površine.

5

Ohranjanje
strnjenega gozda,
čim manjši poseg
v gozd.

5

pSCI Krimsko HT 91K0,
hribovjerjavi medved,
Menišija
ris, volk

Transportne poti
naj
bodo
predvidene
iz
severne strani –
iz naselja Škrilje.

5

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

5

pSCI Krimsko HT 91K0,
hribovjerjavi medved,
Menišija
ris, volk

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

5

Ohranjanje
kvalifikacijskega
HT v širšem
območju in na
območju
kamnoloma po
eksploataciji.

4

pSCI Krimsko mali
hribovjepodkovnjak,
Menišija
velikouhi
netopir

Zmanjšanje
motenj
rednih
aktivnosti živali.

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
prižiganje
in
samodejni izklop.

Preprečitev
privabljanja
žuželk in motnje
netopirjev.
5

širokouhi
netopir

5
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko drobnovratnik
hribovjeHT 8310
Menišija

4

Ob
nepredvidenem
odprtju
jame
(jamskega
habitata) je o
temu
potrebno
obvestiti
pristojne
institucije,
ki
bodo
jamo
pregledale in dale
navodila
za
ustrezno
zavarovanje
oziroma sanacijo
podzemnega
habitata.

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

4

4.3.2.5 Zelene površine
Razgledne točke na vrhovih
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

HT 91K0
mali
podkovnjak
velikouhi
netopir
širokouhi
netopir
pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

Izvedljivost
ukrepa

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

3

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

4

Zavarovanje
nižje ležečih
območij pred
plazenjem.
Ohranitev
zatočišč
prehranskih
habitatov.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom

pSCI Krimsko
hribovjeMenišija

velike zveri

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

5

Ukrep zmanjšuje
negativne vplive
povečanega
obiska
na
kval.vrste.

3

Ureditev razglednih točk na vrhu Mokrc in Stražar ni sprejemljiva (ocena E), zato omilitveni
ukrepi niso potrebni.
Hipodrom
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI
Ljubljansko
barje

režim
Vrste in HT iz Vodni
izven
območja
skupin:
hipodroma se ne
vodni habitati
sme spremeniti.
(HT
3260,
pohra, nežica,
platnica, sulec,
kapelj, vidra)

Izvedljivost
ukrepa

4

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

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)
pSCI
Ljubljansko
barje
mali
podkovnjak

Uporaba
popolnoma
zasenčenih svetil
s čim manjšo
emisijo
UV
svetlobe
(npr.
halogenska
svetila). Svetila
naj imajo vgrajen
senzor
za
prižiganje
in
samodejni izklop.
december 2006

5

Preprečitev
privabljanja
žuželk in motnje
netopirjev.

5.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
Preprečiti
parkiranje
travnatih
površinah
cesti.

pSCI
Ljubljansko
barje

barjanski
okarček

Urediti
parkiranje
za
obiskovalce
hipodroma
na
OPC Ig. V času
javnih prireditev
naj
parkiranje
nadzira
varnostnik.

december 2006

5

na
ob

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

4

V času javnih
prireditev
nadzorovati
parkiranje
in
preprečiti
parkiranje izven
urejenih
parkirnih mest v
OPC Ig.
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje

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
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.

veliki pupek in Ne
sme
se
hribski urh
posegati v struge
potokov
in
koščični škratec
kanalov ter v njih
speljati odpadnih
vod.

5

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).

Ohranjanje
populacij
območju.

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.

5
na

Vrsta
ob
neupoštevanju
ukrepov ne more
preživeti.

*RAZLAGA 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 življenje 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.
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Legenda:
•
Z rdečo mejo sta prikazani območji hipodroma in kolišča, svetlomodra barva predstavlja mejo notranje cone
barjanskega okarčka.
•
Modre površine predstavljajo habitate, ko bodo za življenje okarčka neprimerni (skupna površina 5,5, ha).

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.
Za vse ukrepe velja, da morajo biti pred začetkom same gradnje hipodroma oz. kolišča že
izvedeni, kar pomeni, da bodo območja ukrepov okarčki že 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 izkažejo 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;
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•
•
•

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 vzdrževalne ukrepe okoli kolišča z jezercem in
hipodroma (npr. zasajevanje z drevjem, vzdrževanje »urejene« okolice ipd). Ker
recentnih podatkov o prisotnosti te močno ogrožene vrste metulja na teh površinah
trenutno ni, in se na podlagi natančnih terenskih raziskavah v prvi naslednji
vegetacijski sezoni lahko izkaže, da vrste ali njenega habitata na tem območju
dejansko ni, je predvidena tudi možnost opustitve tega ukrepa ali v primeru ugotovitve
manjšega vpliva zmanjšanje površine nadomestnega habitata..
• Če se s terenskimi raziskavami izkaže potreba po nadomestnih habitatih, se
nadomestne habitate zagotovi znotraj osrednjega območja metulja na barju v čim bolj
neposredni bližini hipodroma in kolišča. Predlagano območje znotraj katerega se
opredelijo površine nadomestnega biotopa je predstavljeno na spodnji sliki.

Prikaz območja, znotraj katerega se opredelijo površine nadomestnega biotopa (z zelenim
mnogokotnikom izrisana površina).
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Kolišče
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

SPA
Ljubljansko
barje

*
Vrste
skupin:

iz Pri
ureditvi
kolišča naj se del
območja predvidi
vodni habitati
in uredi za vodne
(vodomec)
in
močvirne
močvirje (rakar, ptice.
čapljica)

5

Urediti območje
privlačno
za
ptice,
ki
so
vezane na vodne
površine.
Povečati gostoto
populacij
na
območju.

5

SPA
Ljubljansko
barje

Vrste iz skupin:

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

4

Ob
primerni
ureditvi
lahko
lokacija postane
habitat naštetih
vrst.

5

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste
skupine:

5

Ohranjanje
povezanosti
območja.

3

pSCI
Ljubljansko
barje

vodni
(vidra)

iz Območje
dovoljeno
ograditi
habitati

Izvedljivost
ukrepa

ni

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

Migracijske poti
vidre ne bodo
prekinjene

Vrste
skupine:

iz V
primeru
zajezitve
mora
biti
struga
vodni habitati
vodotoka
(pohra, nežica,
prehodna za vse
kapelj,
sulec,
ribje vrste.
platnica)
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4

Ohranitev
povezanosti
habitata

4
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje

in
Vrste in HT iz Usmerjeno
nadzorovano
skupine:
vodenje
vodni habitati
obiskovalcev po
prostoru (vodič
močvirni
in
označene
travniki
poti).
kanali na barju
dvoživke
sklednica

4

Ohraniti
biodiverziteto in
obstoječe HT.

4

Zmanjšati hrup
na območju.
Preprečiti
lovljenje živali.

in

barjanski
okarček
pSCI
Ljubljansko
barje

mali
podkovnjak

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
prižiganje
in
samodejni izklop.
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5

Preprečitev
privabljanja
žuželk in motnje
netopirjev.

5
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje

**barjanski
okarček

Ureditev
nadomestnih
habitatov.

5
Za natančno
opredelitev
velikosti in
določitev
lokacije
nadomestnega
biotopa je
potrebno
preveriti
dejansko
prisotnost vrste
ali primernega
habitata. Max.
predvidena
površina
nadomestnega
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.

pSCI
Ljubljansko
barje
barjanski
okarček

Urediti
parkiranje
za
obiskovalce
muzeja na OPC
Ig.

december 2006

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
površinah
cesti.
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.
Natančno
površino
nadomestnega
habitata
bo
potrdil terenski
ogled v sezoni.

na
ob

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

4
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste
iz
skupine:
dvoživke
in
sklednica (veliki
pupek
in
hribski urh)

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

5

Ohranjanje
populacij
območju.

5
na

Koščični škratec
ob neupoštevanju
ukrepov ne more
preživeti.

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 vizuelno 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 pobrežnikov, 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.
* *velja enaka razlaga kot pri hipodromu (4.3.2.5)

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

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI Krimsko HT 91K0
hribovjeMenišija

Izvedljivost
ukrepa

Umetno
zasneževanje 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 HT 91K0
hribovjeMenišija
mali
podkovnjak
velikouhi
netopir
širokouhi
netopir

Proga
za 4
nordijsko
smučanje naj se
spelje skozi gozd
tako,
da
bo
poseka
čim
manjša. Ohranja
naj se celovit
gozdni rob.

december 2006

Ohranjanje
celovitosti
območja Natura.

3

Ohranjanje
obstoječe biotske
pestrosti.
Ohranitev
zatočišč
prehranskih
habitatov.

in
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Varovano
Prizadeta
Omilitveni
Izvedljivost
Razlaga izogiba Ocena
območje
skupina, vrsta ukrep
ukrepa
škodljivega
ustreznosti in
ali habitatni tip
vpliva ali
verjetnost
njegovega
uspešnosti
zmanjšanja z
ukrepa
omilitvenim
ukrepom
pSCI Krimsko rjavi
medved Na
lokacijah
hribovjeevrazijski
ris, smučišč naj se
Menišija
volk
aktivnosti
izvajajo samo v
zimskem
obdobju.

pSCI Krimsko mali
hribovjepodkovnjak
Menišija
velikouhi
netopir

5

Zagotoviti
nemoteni
prehajanje
velikih zveri.
Izogib
obiskanosti
v
času
večje
aktivnosti
medveda
(soočenje
medved
–
človek).

Svetila naj imajo
vgrajen senzor za
prižiganje
in
samodejni izklop.

Preprečitev
privabljanja
žuželk in motnje
netopirjev.
5

širokouhi
netopir

4

5

Ostale zelene površine
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
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4.3.2.6 Ostala območja
Območja družbene infrastrukture
Varovano
območje

Prizadeta
Omilitveni
skupina, vrsta ukrep
ali habitatni tip

pSCI
Ljubljansko
barje

Vrste in HT iz
skupine:
vodni habitati
(pohra, nežica,
kapelj, sulec,
platnica, vidra,
HT 3260,
vodomec)

Izvedljivost
ukrepa

4
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.

Razlaga izogiba
škodljivega
vpliva ali
njegovega
zmanjšanja z
omilitvenim
ukrepom
Preprečiti
onesnaženje vode
in sedimenta.

Ocena
ustreznosti in
verjetnost
uspešnosti
ukrepa

4

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
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Posebna raba
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.3.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
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Območja obrambe
Priporočilo:
• Oskrba objektov naj se vrši samo v dnevnem času. Z ukrepom se bi izognili motnjam v
osrednjem območje medveda v nočnem času.

4.4 Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba
nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih
omilitvenih ukrepov
V poglavju 4.4.1 so opredeljeni omilitveni ukrepi za strategijo, ki veljajo tudi za posege
predvidene v prostorskem redu. Dodatni omilitveni ukrepi za namensko rabo/posege v
prostorskem redu so opredeljeni v poglavju 4.4.2.
4.4.1

SPRO

4.4.1.1 Strategija
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Hipodrom je potrebno umestiti v prostor izven območja Občina Ig.
Natura, izjemoma na njegov skrajni rob, in sicer tako, da ne bo
vpliva na celovitost in povezanost območja Natura.

Med pripravo PRO.

Območje Natura 2000 na Barju ni primerno za izvajanje Občina Ig.
letališke dejavnosti (ureditev športnega letališča ni
sprejemljiva).

V času sprejemanja
SPRO.

Za zasaditve naj se uporablja avtohtone vrste.

Lastniki
objektov/parcel.

Med projektiranjem
in po izvedbi.

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

Občina Ig.

V času izdelave PRO.

Odstranjene mejice je potrebno nadomestiti vsaj v enakem Projektant, lastnik
obsegu. Nadomestni habitat mora biti funcionalen.
parcele.

Med projektiranjem
in po izvedbi.

Ustrezna ureditev odvajanja onesnažene padavinske, Občina Ig, Komunalno
komunalne in tehnološke vode. Potrebno je upoštevati, da podjetje, lastnik
barjanski vodotoki sodijo med občutljive vodotoke – parcele.
opredeljeno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
voda iz komunalnih čistilnih naprav, Uradni list RS, št. 31/01).

Med načrtovanjem in
v času pridobivanja
gradbenega
dovoljenja.

V razdalji 5 m od meje vodnega zemljišča potoka in ribnikov Prostorski načrtovalec, Med izdelavo PRO in
ni dovoljena gradnja objekta ali postavitev ograje.
lastnik parcele.
urejanjem območja.
Preprečiti posege v strugo in obrežni pas vodotokov
spremembo hidromorfološkega stanja vodotokov.
Zajezitve in ojezeritve vodotokov niso priporočljive.

ter Prostorski načrtovalec, Med izdelavo PRO in
izvajalec gradbenih
gradnjo objektov.
del.

V primeru zajezitve je potrebno zagotoviti migracijo vodnim
živalem (primerne drče, ribje steze,..).
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Privabljanje pohodnikov na pSCI Krimsko hribovje –Menišija Občina Ig, turistično
(osrednje območje medveda) je potrebno omejiti. Usmerjanje društvo.
obiskovalcev na poti in mesta, ki so za medveda manj moteča
in zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov
življenjskega prostora. Razgledni točki na Mokrcu in Stražarju
nista sprejemljivi.

V času sprejemanja
SPRO.

Razpršena stanovanjska gradnja na območju pSCI Krimsko Občina Ig
hribovje-Menišija ni sprejemljiva. Možna je razširitev v sklopu
obstoječih naselij ali ureditev novih naselij in to izven
sklenjenih gozdnih površin.
Stanovanjski objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba Prostorski načrtovalec,
vsaj 20m (priporočamo 50m in več). Med objektom in investitor.
gozdnim robom naj bo redno košen travnik (brez grmičevja).

V času sprejemanja
SPRO.
Med načrtovanjem, v
času izdajanja
gradbenega
dovoljenja, po
izgradnji.

Paše živine, zlasti drobnice, naj se ne uvaja v osrednje območje Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem in
medveda. Odlaganje odpadkov naj bo urejeno tako, da ne komunalno podjetje,
urejanjem območja.
privablja medveda. Pašniki in čebelnjaki naj bodo ograjeni z lastnik parcele.
el.pastirjem.
Popolna izločitev jam in bližnje okolice (vsaj 20 m) iz območja Prostorski načrtovalec. Med izdelavo PRO.
neposrednega posega.
V času gradnje preprečiti posege v gozd ali kvalifikacijske Izvajalec gradbenih
tipe, ki se nahajajo ob meji posega (fizična zaščita).
del.

V času gradnje.

Ohranjanje starejših zlasti bukovih in jelovih dreves v gozdu Zavod RS za gozdove. Vključitev v Gozdno
ter zagotavljati večje količine odmrle lesne mase v gozdu
gospodarski načrt.
Gradbena dela, ki povzročajo prekomerno obremenitev okolja Izvajalec gradbenih
s hrupom, je potrebno izvajati izven gnezditvene sezone.
del, investitor.

V času gradnje.

Ohranjanje populacij netopirjev in vodnih hroščev (natančnejše Prostorski načrtovalec, Med izdelavo PRO,
v poglavju 4.3.1).
izvajalec gradbenih
projektiranjem, v času
del, lastnik/investitor. gradnje.
Ohraniti možnost migracije dvoživk tako, da je med objekti ali Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem,
pod cestiščem zagotovljen prehod.
izvajalec gradbenih
gradnjo in v času
del, investitor.
urejanja.
Psov naj se ne sprehaja brez povodca (postavitev opozorilnih Občina Ig, lastniki
tabel).
psov.

V gnezditvenem
obdobju od začetka
aprila do konec julija.

Kmetovanje naj poteka v ekstenzivni obliki (natančnejše v Kmetovalci, MKGP,
poglavju 4.3.1).
lastniki parcel.

V času obdelave
zemlje, paše in
košnje.

Pri umeščanju posegov in predvidevanju razvoja kmetovanja Prostorski načrtovalec,
na območju Natura je potrebno na območju kartirati HT. MKGP, lastniki parcel.
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 (natančnejše v
poglavju 4.3.1).

Med izdelavo PRO,
pri načrtovanju
sprememb namenske
rabe.
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Za spremljanje izvajanja ukrepov na ravni strategije je odgovorna Občina Ig. Zagotoviti mora
poročilo, ki ga pripravi strokovnjak za območja Natura (po izobrazbi biolog). Iz poročila mora
biti razviden način izvajanja posameznega omilitvenega ukrepa in po potrebi podani predlogi
za izboljšavo. Poročilo je potrebno posredovati na MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod
za varstvo narave, OE Ljubljana. Izdelati ga je potrebno vsake tri leta.
4.4.1.2 Urbanistična zasnova naselja Ig
Ob izvedbi omilitvenih ukrepov v spodnji tabeli, in izvedbi zgoraj omenjenih ukrepov, je UZ
Ig sprejemljiva.
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

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

V času pridobivanja
gradbenega dovoljenja.

Občina Ig – v času izdaje lokacijske
informacije.

Postavitev
Občina Ig.
opozorilnih tabel za
preprečitev plašenja
ptic ob ribniku v
Dragi.

Po sprejetju PRO.

Upravna enota – soglasje za gradnjo se
izda samo ob zadostitvi ukrepa.
Naravovarstveni nadzornik – vsakoletna
preverba na terenu.

Pri urejanju novega Prostorski načrtovalec, Pri pripravi PRO in
stanovanjskega
Občina Ig.
gradnji stanovanjskih
naselja ob cesti na
objektov.
Kurešček
je
potrebno
ohraniti
večje gozdne zaplate
v funkciji naselja.

Naravovarstveni nadzornik – vsakoletna
preverba na terenu.

Ureditev kopališča Občina Ig
ni
sprejemljiva.
Kopališče se izloči
iz SPRO in OPR.

MOP-CPVO in ZRSVN v času izdaje
mnenja

V času sprejemanja
SPRO.

4.4.1.3 Krajinska zasnova območja Kurešček
Ob izvedbi omilitvenih ukrepov v spodnji tabeli, in izvedbi zgoraj omenjenih ukrepov, je KZ
območja Kurešček sprejemljiva.
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Ureditev razgledne Občina Ig.
točke
na
vrhu
Stražar
ni
sprejemljiva.

V času sprejemanja
PRO.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

Ureditev razgledne Občina Ig.
točke
na
vrhu
Mokrec
ni
sprejemljiva.

V času sprejemanja
PRO.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Objekte je dovoljeno Komunalna služba,
priključiti
na lastnik parcele.
kanalizacijo
šele
takrat, ko je čistilna
naprava zgrajena in
obratuje.

V času pridobivanja
gradbenega dovoljenja.

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

Za spremljanje izvajanja ukrepov na ravni strategije (vključno z UZ in KZ) je odgovorna
Občina Ig. Zagotoviti mora poročilo, ki ga pripravi s pomočjo strokovnjaka za območja
Natura (po izobrazbi biolog). Iz poročila mora biti razviden način izvajanja posameznega
omilitvenega ukrepa in po potrebi podani predlogi za izboljšavo. Poročilo je potrebno
posredovati na MOP-Sektor za celovite presoje in Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana.
Izdelati ga je potrebno vsake tri leta.
4.4.2

Prostorski red

Poleg omilitvenih ukrepov za namensko rabo/posege opredeljene s prostorskim redom,
veljajo tudi omilitveni ukrepi za SPRO (prikazani v poglavju 4.4.1).
4.4.2.1 Območja proizvodnih dejavnosti
Območje proizvodnih dejavnosti Ig
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

OPD Ig naj se Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem in
urejanjem območja.
načrtuje tako, da bo Občina Ig/investitor.
znotraj
območja
urejanja, med objekti
in
neposeljenim
območjem, najmanj
10metrski pas gozda.
Zasaditev izvesti z
avtohtonimi
drevesnimi vrstami
in grmičevjem.

Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Soglasodajalec - Zavod RS za varstvo
narave. Spremljanje v času izdaje soglasja
za OLN.
Naravovarstveni nadzornik – letno, v
obdobju treh let po izgradnji.

Območje proizvodnih dejavnosti Strahomer
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Območja proizvodnih dejavnosti brez novih posegov (sprememba namenske rabe)
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
4.4.2.2 Stanovanjska in mešana območja
Stanovanjska in mešana območja Iga z okolico (Ig, Kot, Kremenica, Draga)
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Podkraja in Tomišlja
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Ohraniti
možnost Prostorski načrtovalec, Pri pripravi PRO in
migracije dvoživk iz Občina Ig.
gradnji stanovanjskih
smeri gozda proti
objektov.
Barju tako, da je
med
hišami
še
prehoden prostor (ni
ograj, škarp, večjih
betonskih
površin
ipd).

Občina Ig – ob izdaji lokacijska
informacija.
Naravovarstveni nadzornik – letna
preverba na terenu po izgradnji.

Stanovanjska območja Bresta, Matene in Iške Loke
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Vrbljen in Strahomerja
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Iške vasi in Male vasi
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Gornjega Iga in Iške
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja Dobravica, Sarsko in Podgozd
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska in mešana območja v naseljih Škilje, Golo in Kavce
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Stanovanjska območja pod Kureščkom
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Območje, kjer se Prostorski načrtovalec, Pri pripravi PRO in
gradnji stanovanjskih
nahaja HT Mezofilni Občina Ig.
objektov.
do vlažni travniki s
trstikasto stožko naj
se
izloči
iz
stanovanjskega
območja (glej karto
HT
v
poglavju
4.1.2.2, slika 23).
Travnike z modro
stožko je potrebno v
celoti ohraniti.

Naravovarstveni nadzornik – letna
preverba na terenu.

Sprejemljiva
gradnja
enodružinskih,
samostojnih
Gradnja
večdružinskih
vrstnih
hiš
območju
sprejemljiva.

Občina Ig – v času izdaje lokacijska
informacija.

je Prostorski načrtovalec, Pri pripravi PRO in
Občina Ig, investitor.
gradnji stanovanjskih
objektov.
hiš.

Naravovarstveni nadzornik - – letna
preverba na terenu po izgradnji.

in
na
ni
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4.4.2.3 Prometna infrastruktura
Obvoznica Ig
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Ohranjati obstoječe Prostorski načrtovalec, V času načrtovanja in
lastnosti Draščice in izvajalec gradbenih
izvedbe.
Iščice, tako da se ne del.
spreminja
morfologija
in
prehodnost struge ter
bregov.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

Ohraniti
možnost Projektant, investitor,
migracije velikega izvajalec gradbenih
pupka
iz smeri del.
gozda proti Barju z
ureditvijo prepustov
in ograj.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

Med gradnjo in po njej.

Naravovarstveni nadzornik – preverba
takoj po izgradnji in enkrat letno v času
mrestenja.

Športno letališče
Poseg na predlagani lokaciji ni sprejemljiv (ocena E), zato omilitveni ukrepi niso potrebni.
4.4.2.4 Mineralne surovine
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Širitev kamnoloma Izdelovalec rudarskega V času načrtovanja in
naj bo omejena na projekta, investitor.
izvedbe.
maksimalno
3ha
vrisane
površine
Ohranjanje
strnjenega
gozda
vsaj na območju 1 ha
vrisane površine.

Soglasodajalca: Zavod RS za gozdove in
Zavod RS za varstvo narave – v času
izdaje soglasja.

Transportne poti naj Izdelovalec rudarskega V času načrtovanja in
bodo predvidene iz projekta, investitor.
izvedbe.
severne strani – iz
naselja Škrilje.

Soglasodajalca: Zavod RS za gozdove in
Zavod RS za varstvo narave – v času
izdaje soglasja.

Eksploatacija
Izdelovalec rudarskega V času načrtovanja in
mineralnih surovin projekta, investitor.
obratovanja.
je dovoljena samo
ob sprotni sanaciji že
izkoriščenih površin.
Sanacija
naj
se
izvaja z avtohtono
vegetacijo.

Soglasodajalca: Zavod RS za gozdove in
Zavod RS za varstvo narave – v času
izdaje soglasja.

Svetila naj imajo Investitor.
vgrajen senzor za
prižiganje
in
samodejni izklop.

Naravovarstveni nadzornik – vsakih šest
mesecev v času eksploatacije.

Med obratovanjem.
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Ob nepredvidenem Investitor.
odprtju
jame
(jamskega habitata)
je o temu potrebno
obvestiti
pristojne
institucije, ki bodo
jamo pregledale in
dale navodila za
ustrezno zavarovanje
oziroma
sanacijo
podzemnega
habitata.

Med obratovanjem.

Naravovarstveni nadzornik – vsakih šest
mesecev v času eksploatacije.

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

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

Med načrtovanjem in
urejanjem.

Naravovarstveni nadzornik – enkraten
ogled v času gradnje.

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

Med urejanjem.

Naravovarstveni nadzornik – enkraten
ogled.

4.4.2.5 Zelene površine
Razgledne točke: vrh Golec
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Ureditev razglednih točk na vrhu Mokrc in Stražar ni sprejemljiva (ocena E), zato
omilitveni ukrepi niso potrebni.
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Hipodrom
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Vodni režim izven Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem
območja hipodroma investitor,
izvajalec gradnjo.
se
ne
sme gradbenih del.
spremeniti.

in Soglasodajalec: ARSO - Direktorat za
vode – v času izdaje soglasja.

Urediti parkiranje za Lastnik/upravljavec
obiskovalce
hipodroma.
hipodroma
na
območju OPC Ig. V
času
javnih
prireditev
naj
parkiranje
nadzira
varnostnik.
Ureditev
Občina Ig, investitor.
nadomestnih
habitatov za okarčka
(po potrebi).

in Občina Ig v času izdaje soglasja in
občasno ob večjih prireditvah.

Med
gradnjo
obratovanjem.

V času priprave PRO
predvideti
lokacijo,
natančno
ureditev
nadomestnih habitatov
izdelati v času priprave
OLN,
izvesti
pred
izgradnjo
hipodroma.
Ukrep bo potrjen na
ogledu terena v juliju
2007.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.
Naravovarstveni nadzornik - – vsakih šest
mesecev po vzpostavitvi nad.habitata.

Ne sme se posegati v Projektant, investitor, Med
načrtovanjem, Naravovarstveni nadzornik – tedensko v
struge potokov in izvajalec
gradbenih gradnjo in obratovanjem. času gradnje.
kanalov ter v njih del.
speljati
odpadnih
vod.
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Kolišče
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe

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

Občina Ig, investitor.

Del novih vodnih
površin naj se uredili
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).

Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem in
investitor.
obratovanjem.

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

Predvideti
v
času Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
priprave
idejne
ga narave – v času izdaje soglasja.
Investitor in projektant
načrta. Izgrdaiti v času
Naravovarstveni nadzornik – vsakih šest
morata
obvezno
gradnje.
mesecev po vzpostavitvi nad.habitata.
sodelovati
z
ornitologom.
Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

Obvezno sodelovanje
strokovnjakov za
kulturno dediščino in
ornitologa.

Območja
ni Projektant,
dovoljeno ograditi.
investitor/upravljavec.

Med načrtovanjem in
obratovanjem.

Naravovarstveni nadzornik – enkraten
ogled po izgradnji.

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

Med načrtovanjem in
gradnjo.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

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

Po izvedbi.

Naravovarstveni nadzornik – dvakrat letno
po vzpostavitvi.

Svetila naj imajo Investitor.
vgrajen senzor za
prižiganje
in
samodejni izklop.

Po izvedbi.

Naravovarstveni nadzornik – dvakrat letno
po vzpostavitvi.

Ureditev
Občina Ig, investitor.
nadomestnih
habitatov za okarčka
(po potrebi).

V času priprave PRO
predvideti
lokacijo,
natančno
ureditev
nadomestnih habitatov
izdelati v času priprave
OLN,
izvesti
pred
izgradnjo
hipodroma.
Ukrep bo potrjen na
spomladanskem ogledu
terena.

Soglasodajalec: Zavod RS za varstvo
narave – v času izdaje soglasja.

Urediti parkiranje za Občina Ig, investitor.
obiskovalce muzeja
na območju OPC Ig.

Med obratovanjem.

Občina Ig - v času izdaje soglasja in
občasno (2x letno) ob večjih prireditvah.

Naravovarstveni nadzornik, Ribiška
družina – enkraten ogled po izgradnji.
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Ne sme se posegati v Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem in
struge potokov in investitor, izvajalec
gradnjo.
kanalov ter v njih gradbenih del.
speljati
odpadnih
vod.

Naravovarstveni nadzornik – tedensko v
času gradnje.

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

Čas izvedbe

Opredelitev načina spremljanja izvedbe

V fazi načrtovanja.

Občina Ig – v času izdaje lokacijske
informacije.

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

V fazi načrtovanja in
med obratovanjem.

Naravovarstveni nadzornik – tedensko v
času gradnje in enkrat letno med
obratovanjem.

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

V fazi obratovanja.

Naravovarstveni nadzornik – enkrat letno
med aprilom in oktobrom.

Umetno
zasneževanje
sprejemljivo.

Izvajalec
Prostorski načrtovalec
ni in investitor.

Svetila naj imajo Prostorski načrtovalec, Med načrtovanjem in
vgrajen senzor za investitor.
gradnjo.
prižiganje
in
samodejni izklop.

Naravovarstveni nadzornik - preverba
enkrat letno med obratovanjem.

Ostale zelene površine
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
4.4.2.6 Ostala območja
Območja družbene infrastrukture
Omilitveni ukrep

Izvajalec

Čas izvedbe
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Omilitveni ukrep
Izvajalec
Čas izvedbe
Opredelitev načina spremljanja izvedbe
Parametri prečiščene Projektant, investitor.
vode na izpustu iz
čistilne
naprave
morajo
dosegati
predpisane
mejne
vrednosti
za
občutljive vodotoke.

V fazi projektiranja in
med obratovanjem.

Soglasodajalec: ARSO - Direktorat za
vode – v času izdaje soglasja.
Okoljski izvedenec v času tehničnega
pregleda.
Inšpektor za okolje – letni pregled
rezultatov monitoringa v času poskusnega
obratovanja in kasneje.

V
projektu
je
potrebno predvideti
ravnanje v primeru
okvare ČN, saj v
primeru
izpada
obratovanja izpust
neprečiščene vode v
vodotok ni dovoljen.

Kmetijska območja
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Posebna raba
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Območja obrambe
Uporaba ukrepov iz poglavja 4.4.1, dodatni ukrepi niso potrebni.
Spremljanje izvajanja ukrepov na ravni PRO: Način in pogostost monitoringa je
opredeljena v stolpcu Opredelitev načina spremljanja izvedbe. Občino Ig se zadolži, da zbira
podatke o izvedenih monitoringih 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.

4.5 Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za
ohranjanje narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje območja
Predlagani KP Ljubljansko barje (id. št. 5)
Območje, ki se v občini Ig v celoti ujema z območjem pSCI Ljubljansko barje, je del območja
predlaganega krajinskega parka Ljubljansko barje. Park obsega kotlinsko barje južno od
Ljubljane z ostankom visokega barja pri Kostanjevici in Goričici ter Koslerjevo goščo. Gre za
mednarodno pomembno ornitološko lokaliteto, čez katero potekajo selitvene poti ptic. Poleg
zoološko-botaničnih značilnosti lahko Barju pripišemo še geomorfološke, hidrološke,
geološko-paleontološke ter mineralno-petrografske značilnosti. Celoten park bi obsegal
površino približno 163 km² in bi se nahajal v občinah Vrhnika, Borovnica, Brezovica, MOL,
Ig in Škofljica.
V občini Ig se na območju predlaganega parka nahajajo mnogi predvideni posegi. Gre za vse
posege na območju naselij Tomišelj, Vrbljene, Brest, Matena, Iška Loka, Strahomer,
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Vrbljene, Kot, Ig, Kremenica in Draga. Varstveni režim tega območja bo z vzpostavitvijo
krajinskega parka poostren.
PRO je zasnovan v skladu z varstvenimi cilji območja, saj je območje že v obstoječem stanju
del omrežja območij Natura 2000 (pSCI in SPA). Večjih neskladij med PRO in režimom
krajinskega parka, ob opustitvi za območja Natura nesprejemljivih posegov in upoštevanju
omilitvenih ukrepov, ne pričakujemo.
Predlagani KP Dolina Iške in Zale (id. št. 5)
Območje predlaganega krajinskega parka Dolina Iške in Zale ima trenutno status naravne
vrednote državnega pomena in v celoti leži znotraj pSCI Krimsko hribovje-Menišija.
Soteski Iške in Zale sta vrezani v dolomitni masiv Krimskega hribovja. Iška izvira na robu
Bloške planote, od koder se skozi slikovito sotesko prebija na sever proti Ljubljanskemu
barju. Pod vasjo Osredek se pri Vrbici soteski Iške pridruži še soteska Zale, združena soteska
obeh vodotokov se imenuje Iški Vintgar. Zaradi svojih geomorfoloških lastnosti sta soteski
polni florističnih posebnosti. V Iški najdemo številne toploljubne drevesne vrste kot sta črni
gaber in mali jesen. Tu najdemo tudi eno izmed redkih avtohtonih slovenskih nahajališč
črnega bora. Zelo zanimivo je tudi pojavljanje ruja, ki smo ga vajeni predvsem s primorskega
dela Slovenije. V soteskah Iške in Zale raste endemični kranjski jeglič. Poleg toploljubnih
rastlin najdemo tu tudi veliko alpskih rastlin, npr. alpska mastnica in avrikelj. Najbližja
območja s podobno vegetacijo (Snežnik, Golaki in Krvavec) so oddaljena od 30 do 50 km in
so na nadmorski višini najmanj 1500 m. V obeh vodotokih živi navadni koščak, gozdovi,
skozi katere tečeta, pa so del osrednjega območja za velike zveri.
V okviru PRO se znotraj območja predlaganega krajinskega parka nahaja le stanovanjsko
območje Iške. Znotraj tega območja, ki se nahaja na skrajnem severnem delu območja pKP, je
predvidena zgostitev poselitve in manjša nova stanovanjska območja, ki zajemajo predvsem
razpršeno gradnjo. Neskladij med PRO in novim režimom zaščite ne pričakujemo.
Predviden NR na Vrbovskih delih pri Brestu
Občina Ig je s strani Društva za opazovanje in proučevanje ptic slovenije (DOPPS) prejela
pobudo za vzpostavitev naravnega rezervata na Vrbovskih delih pri Brestu. Pobuda je v
izvajanju. Območje predvideva površino cca 520.000 m2.
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5.2 Zakonodaja
V poglavju so našteti samo tisti zakonski in podzakonski akti, ki smo jih pri pripravi poročila
uporabili.
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04-ZVO1, 96/04 UPB).
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 41/04, 20/06).
• Zakon o varstvu podzemih jam (Uradni list RS, št 2/04).
• Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-UBP 3/ (Uradni list RS, št. 25/06, 105/06)
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04)
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04,
84/05).
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03).
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04, 110/04).
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03).
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni l. RS, št. 47/05)
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni l. RS, št.
47/05)
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01)
• Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (105/02, 50/04)
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS,
št. 82/02).
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06).
• Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave
za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79)
• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03,
50/04, 41/04 ZVO-1)
• Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03,
41/04 ZVO-1)
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06).
• Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj) (Uradni
list LRS, št. 24/1951).
• Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost
(Uradni list SRS 23/86).
• Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za
naravno znamenitost (Uradni list RS, 61/2002).
• Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic.
• Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst.
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5.3 Uporabljene metode
Poročilo je izdelano v skladu s projektno nalogo za Testni primer presoje sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda Občine Ig in pogodbo med naročnikom Ministrstvom za okolje in prostor
in izvajalcem podjetjem Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. pogodbe 2511-06-200485. Upoštevan
je Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). Posledice učinkov plana na varstvene cilje/dejavnike
posameznih varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, ter vplive na kvalifikacijske
vrste in HT smo ocenjevali v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja.
Obravnavana SPRO in PRO Ig predstavljata predlog, kar v besedilu ni vsakokrat navedeno.
Opozorimo naj, da sta se Strategija in Prostorski red Občine Ig izdelovala istočasno in SPRO
vsebuje že vse sestavine PRO (po podatkih pripravljalca je razlika predvsem v merilu prikaza
posega na grafiki (SPRO ima M 1:50.000; PRO ima M 1:5.000). Po naših informacijah večina
občin izdeluje najprej SPRO, ki vključuje strateške cilje občine, prav tako v strategijah niso
obravnavani vsi posegi predvideni v PRO. Zaradi tega lahko pri vpeljavi testnega primera
v prakso, nastopijo težave.
V skladu s projektno nalogo in pogodbo smo sodelovali tudi z izdelovalci Okoljskega
poročila za celovito presojo vplivov SPRO na okolje – Biotehniška fakulteta, Katedra za
prostorsko planiranje in tudi z izdelovalci Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda
občine Ig – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Z navedenimi izdelovalci, kakor tudi s
predstavniki Občine Ig, smo se sestali na več koordinacijskih sestankih. Brez natančnih
informacij in dodatnih razlag SPRO in PRO, ki so nam jih nudili predstavniki Občine Ig in
pripravljalci plana, ne bi bilo možno pripraviti kvalitetno poročilo.
Poročilo je v juniju 2007 dopolnjeno tudi s pripombami Zavoda RS za varstvo narave.
ZRSVN je iz plana izločil ureditev kopališča na območju NS Ribniki v dolini Drage pri Igu,
ker je poseg v nasprotju z režimom opredeljenim z veljavnim Odlokom o razglasitvi območja
ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Ur. list SRS 23/1986, 61/2002).
V poročilu sta obravnavana dva sklopa:
• Strategija prostorskega razvoja občine: SPRO Poročilo obravnava strateške vplive in
takšne omilitvene ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri vseh spremembah namenske
rabe in/ali posegih na varovanih območjih. Matrike na nivoju SPRO ni možno izdelati, saj
Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06) ne opredeljuje strategije kot poseg. Med vplivi so zato
opisani predvsem tisti, ki so pogojeni s spremembo namenske rabe, ocena vplivov pa je
izdelana na ravni ciljev/dejavnikov in to za posamezno varovano območje.
• Prostorski red občine: Pri presoji PRO, smo zaradi lažje sledljivosti, posege združili po
namembnosti in lokaciji. Obravnavani posegi so opredeljeni s Pravilnikom o presoji
sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št.
130/04, 53/06); glej poglavje 2.4, tabela 1. Pri omilitvenih ukrepih je potrebno upoštevati
tudi tiste predpisane s SPRO.
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OP za SPRO je bil izdelan na podlagi enkratnega terenskega ogleda in javno dostopnih
podatkov o vrstah in HT. Poudariti je potrebno, da je Ljubljansko barje dobro raziskano, zato
pri opredelitvi strateških vplivov ni bilo večjih težav. Težavnejše je bilo umeščanje na
območje pSCI Krimsko hribovje-Menišija, saj je javno dostopnih podatkov zelo malo
(predvsem so to podatki iz študij za vzpostavitev območja Natura). Pri izdelavi tega poročila
je sodelovalo večje število strokovnjakov, ki so z osebnimi podatki, zapolnili večje vrzeli o
pojavljanju posameznih vrst. Pri umeščanju obsežnejših posegov (predvsem z večjim
daljinskim vplivom kot so letališče, hipodrom, kolišče), smo na podlagi dostopnih podatkov
ocenili, katere kvalifikacijske vrste bodo ogrožene in se o primernosti posega posvetovali s
strokovnjakom za vrsto (ali skupino).
Med izdelavo OP za PRO je bilo opravljenih več terenskih ogledov s strani strokovnjakov za
posamezne skupine, pri katerih je preverjana prisotnost ali potencialna prisotnost
kvalifikacijskih in drugih naravovarstveno pomembnih vrst. Prav tako so Občini podane
sugestije o izbiri primerne lokacije. Rok za izdelavo poročila je bil od konca avgusta do
decembra, zato sta vrednotenje in matrika za nekatere vrste, ki jih na terenu ni bilo moč
potrditi, izdelana na podlagi poznavanja terena in ekologije vrste. Natančno ovrednotenje
vplivov nekaterih posegov (hipodrom in kolišče) na kvalifikacijske vrste ptic in metuljev,
zaradi izdelave poročila izven sezone, ni bilo možno. Zato je za dva posega (hipodrom in
kolišče) potrebno terenske oglede za ptice in barskega okarčka izvesti naknadno, kar je
natančnejše opredeljeno v omilitvenih ukrepih. Naknadna terenska preučevanja za ostale vrste
in HT niso potrebna.
Terenski ogled za ptice je opravljen junija 2007. Zaradi tega je omilitveni ukrep, ki
predvideva terenski ogled in možnost vzpostavitve nadomestnega habitata odstranjen.
Terenski ogled za barjanskega okarčka bo možno opraviti šele sredi julija 2007, podatki bodo
v poročilo vključeni naknadno.
Za potrebe ocene vplivov PRO na habitatne tipe, je izveden strokovni ogled območij na
katerih bodo izvedene spremembe namembnosti (in za pSCI Krimsko hribovje-Menišija tudi
popis kvalifikacijskih HT na teh območjih). Prisotnosti kvalifikacijskih HT smo na območju
pSCI Ljubljansko barje in pSCI Krimsko hribovje-Menišija obravnavali nekoliko drugače:
•
Pri obravnavi SPA in pSCI Ljubljansko barje so bile na podlagi javno dostopnih
podatkov kartiranja HT Ljubljanskega barja izračunane površine kvalifikacijskih HT na
območju fizičnega prekrivanja, pa tudi v območjih neposrednega vpliva. Pri opisih
vplivov na posamezna območja so navedene seštete vrednosti površin kvalifikacijskih
HT na vplivnem območju posega.
•
Javno dostopni podatki o razširjenosti HT na pSCI Krimsko hribovje-Menišija ne
obstajajo. Zato smo na terenu ugotovili HT samo na območjih fizičnega prekrivanja in
površine navedli v skupni tabeli. Površine HT na vplivnih območjih nismo izračunali,
ker smo ocenili, da za opredeljevanje vplivov na tem nivoju zadošča poznavanje
prisotnih HT (navedeni v tekstu). Pri večjih spremembah PRO, kot sta kamnolom in
naselje pod Kureščkom, je izdelana karta HT.
Glede na to, da gre za testni primer presoje sprejemljivosti, smo v poročilu uporabili dva
različna pristopa za ocenjevanje vplivov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe:
•
Kvalifikacijske vrste in HT za območji SPA in pSCI Ljubljansko barje smo pri
opredeljevanju vplivov obravnavali posamično, v matriki pa smo jih obravnavali skupaj
na nivoju skupin. Znotraj skupin smo združili vrste in HT, ki zahtevajo/nudijo podobne
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•

ekološke razmere. V primeru, da je določena vrsta ali habitatni tip zelo problematičen/a,
smo jo obravnavali posebej. Skupine smo oblikovali po dogovoru s strokovnjaki.
Kvalifikacijske vrste in HT za območje pSCI Krimsko hribovje-Menišija smo
obravnavali posamično, tako pri opredeljevanju vplivov, kot pri izdelavi matrike.

Matrike za PRO smo izdelali po območjih Natura:
1 SPA in pSCI Ljubljansko barje; skupno matriko za presojo PRO (v matriko ni vključeno
športno letališče in kopališče, ki je že v SPRO ocenjeno kot nesprejemljivo)
2 pSCI Krimsko hribovje-Menišija; matriko za presojo PRO (v matriko nista vključeni
ureditvi razgledne točke na Mokrcu in Stražarju, ki sta že v SPRO ocenjeni kot
nesprejemljivi)
3 NS ribniki v dolini Drage; eno matriko (kopališče v matriko ni vključeno)
Zaradi večje pregledosti smo matrike izdelali kot Dodatek k poročilu.
Strokovnjak za hrošče je opozoril, da območje pSCI Ljubljansko barje ni bilo določeno na
podlagi hroščjih vrst, zato med kvalifikacijskimi vrstami za območje ni hroščev. V času po
vzpostavitvi Nature se je pokazalo, da je Barje z vidika hroščev pomembno, zato smo med
kvalifikacijske vrste prišteli tudi dve vrsti pomembni za območja, kjer so predvideni posegi
(puščavnik in rogač).
Prav tako je strokovnjak za netopirje opozoril, da sta velikouhi netopir in širokouhi netopir
predlagana za uvrstitev na seznam kvalifikacijskih vrst pSCI Krimsko hribovje-Menišija. Ti
vrsti sta zato v poročilu obravnavani kot kvalifikacijski.
Za izdelavo grafičnih prilog je uporabljen računalniški program ArcGIS 9, uporabljene
podloge vključujejo digitalne ortofoto posnetke in meje občin (vir: GURS), dejansko rabo
prostora (vir: MKGP), varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja
(vir: ZRSVN), predloge krajinskih parkov in naravnih vrednot (vir: ARSO), vodovarstvena
območja (občina Ig) ter obstoječo namensko rabo prostora in predvidene posege (vir:
dolgoročni plan in PUP občine Ig). Grafično podlago kartiranih habitatnih tipov je izdelal
CKFF. Tipologija habitatnih tipov je bila kasneje še dodelana (HTS, 2004), vendar pri
površinah s kvalifikacijskimi habitatnimi tipi v občini Ig zaradi tega ni prišlo do
pomembnejših sprememb, obstajajo pa manjša neskladja pri imenih habitatnih tipov na
Ljubljanskem barju.
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