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1 Uvod
Občina Trzin je 1. oktobra 2010 sprejela nov Občinski prostorski načrt (OPN), ki je bil v manjši meri spremenjen
januarja 2013. V postopku priprave OPN je občina zaprosila Sektor za celovito presojo Ministrstva RS za okolje in
prostor za mnenje o obvezni izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki je ocenil, da izvedba
celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna.
Leta 2014 se je Občina Trzin odločila dopolniti veljavni OPN. Spremembe in dopolnitve veljavnega OPN posegajo na
območja ohranjanja narave. Odločeno je bilo, da je ob tokratni dopolnitvi OPN potrebno izvesti postopek CPVO. V tem
postopku je potrebno izdelati okoljsko poročilo, ki je podlaga za vrednotenje sprejemljivosti vplivov prostorskega akta
na okolje. Okoljsko poročilo mora biti izdelano v skladu z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Ker bi izvedba načrtovanih sprememb
OPN lahko negativno vplivala kvalifikacijske vrste in habitatne tipe v Natura območju, je potrebno v okviru postopka
CPVO izdelati tudi Dodatek za varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).
Občina Trzin je pri podjetju OIKOS d.o.o. naročila izdelavo Okoljskega poročila za OPN občine Trzin oziroma za druge
spremembe in dopolnitve OPN občine Trzin. Okoljsko poročilo obsega tudi Dodatek za varovana območja v skladu s
Pravilnikom. Pričujoče poročilo je bilo izdelano na podlagi veljavnega OPN, osnutka dopolnjenega OPN in različnih
strokovnih podlag, ki jih je posredovala Občina Trzin.
V sklopu izdaje odločbe je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave – OE Kranj (št. 2-III-475/3-O-15/MB z
dne 23.11.2015, iz katerega izhaja, da spremembe in dopolnitve OPN in njihov daljinski vpliv segajo v posebno
varstveno območje (območje Natura 2000) Rašica (SI3000275), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih
območjih. Na območju načrtovanih sprememb namenske rabe ali območju njihovega vpliva je življenjski prostor
kvalifikacijskih vrst: hribskega urha, malega podkovnjaka, rogača, Loeselove grezovke ter habitatna tipa 6410 Travniki
s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh in 8310 Jame, ki niso odprte za javnost. Zavod
je bil glede na osnutek plana mnenja, da bo plan verjetno pomembno vplival na vrste in habitatne tipe iz varovanega
območja, zato je treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovana območja.
Ministrstvo RS za okolje in prostor je okoljsko poročilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi osnutka dopolnjenega OPN,
posredovalo v mnenje pristojnim organizacijam. Občina Trzin je prejela mnenji Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave (ZRSVN) (št. 2-II-34/2-O-17/SR z dne 13.2.2017) in Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike
Slovenije za vode (št. 35014-1/2017-3 z dne 22.3.2017), na podlagi katerih je bilo potrebno Okoljsko poročilo in
Dodatek za presojo sprejemljivosti doponliti. Pričujoči Dodatek za presojo sprejemljivosti je bil dopolnjen na podlagi
pripomb Zavoda RS za varstvo narave in dopolnjenega osnutka OPN, pripravljenega novembra 2016.
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2 Ime in kratek opis plana
Opis plana je v nadaljevanju povzet po dokumentih Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trzin - strateški del
– dopolnjen osnutek in Občinski prostorski načrt občine Trzin – izvedbeni del, čistopis - NPB2, dopolnjeni osnutek –
30. avgust 2016 (oboje Urbi d.o.o., avgust 2016).

2.1 Ime plana
Ime plana, ki je predmet presoje v tem poročilu je: Občinski prostorski načrt občine Trzin.

2.2 Cilji plana
Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja občine Trzin:
 ustvarjanje čim bolj prepoznavnega urbanističnega reda v prostoru občine;
 doseganje skladnega razvoja občine po načelih vzdržnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi
in okoljskimi razmerami;
 doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ter varstva kulturne dediščine;
 doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega prostorskega razvoja skladno z razvojnimi ter poselitvenimi
potrebami;
 doseganje prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče se razmestitve različnih dejavnosti v prostoru;
 usmerjanje poselitve znotraj poselitvenega območja naselja Trzin tako, da bo prvenstveno izkoristila še proste
in nezadostno izkoriščene površine;
 opredeliti območja prenove za dele naselja s kvalitetno stavbno dediščino;
 določiti degradirana območja in določiti njihovo sanacijo;
 preprečiti nastajanje nove razpršene gradnje;
 s smiselno zaokrožitvijo urbanega naselja v severnem in vzhodnem delu funkcionalne celote starega Trzina
omogočiti zadosten prostorski potencial za zagotovitev stanovanjskih potreb;
 omogočiti selitev avtohtonih kmetij iz urbanega dela naselja na obrobje;
 preprečiti širitev poselitve na pobočje hriba Onger;
 ohranjati zeleno varovalno območje med naseljem Mlake in OIC Trzin;
 krepiti družbeno infrastrukturo na področju sociale z umestitvijo doma za ostarele in varovanih stanovanj ter
hkrati ohranjati prostorske možnosti za nadaljnji razvoj družbene infrastrukture v že obstoječih žariščih;
 uravnotežen in z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja OIC Trzin;
 zagotoviti prometno varnost znotraj občine z obvoznico Trzin – Mengeš in ustreznim zavarovanjem vseh
železniških prehodov.
Lokalni razvojni interesi so:
 izgradnja pokopališča s parkom;
 izgradnja vzhodne občinske Trzinske obvoznice;
 usmerjanje poselitve na prosta še nezazidana stavbna zemljišča;
 nov gasilski dom;
 izboljšava krajevnega prometnega omrežja in umirjanje prometa v naselju;
 izboljšava komunalnega in energetskega omrežja.
Na območju občine Trzin imata tudi država in regija določene razvojne interese:
 načrtovana dvotirna elektrificirana železniška povezava mesta Ljubljane in letališča Jožeta Pučnika;
 daljinska kolesarska steza;
 izgradnja plinovoda in
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regionalne cestne povezave.

2.3 Kratek opis plana
2.3.1 Strateški del OPN
2.3.1.1 Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
Poselitev v občini je skoncentrirana v naselju Trzin, ki predstavlja pomembnejše lokalno središče in je hkrati tudi
občinsko središče. Občina Trzin bo načrtovala prostorski razvoj naselja Trzin tako, da bo:
 upoštevala prostorske možnosti in omejitve,
 racionalno preprečevala prostorske konflikte ter navzkrižja med različnimi rabami,
 zagotavljala kakovostno in privlačno bivalno ter naravno okolje,
 ustvarjala možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost ter
 omogočala racionalno širjenje vseh delov naselja.
Upoštevajoč ta načela bo občina:
 smiselno organizirala širitev in upravljanje pozidanih površin v starem delu Trzina,
 funkcijsko usklajeno zaokrožila območja poselitve ob Depali vasi na meji z Občino Domžale tako, da bo
zadovoljila potrebe selitev in širitev obstoječih kmetij v občini,
 z omogočanjem intenzivnejše izrabe še prostih oziroma neustrezno izrabljenih površin naselja Trzin
spodbujala notranji razvoj naselja ter sočasno zagotavljala družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo.
 si prizadevala zagotoviti tudi zadosten obseg javnih površin za šport in rekreacijo, za zelene površine,
kolesarske in pešpoti ter ustrezne parkovne ureditve ob vodotokih.
Gradnja individualnih stanovanjskih stavb ter preplet individualne gradnje in deloma kmečkih gospodarstev se
predvideva v severnem delu starega Trzina. V okviru prenove jedra starega Trzina se načrtuje intenzivnejši notranji
razvoj naselja.
Poslovne in proizvodne dejavnosti se še naprej razvijajo v OIC Trzin. Kombiniranju poslovnih in drugih skladnih
dejavnosti (storitve, družbene oz. centralne funkcije) pa se namenja tudi površine ob prometnih vozliščih.
Oskrbne in storitvene dejavnosti so nanizane ob prometnih oseh (ob Ljubljanski cesti, v delu ob Kidričevi ulici, v
delu trškega jedra), na novo pa se zgoščujejo ob prometnem vozlišču.
Družbena javna infrastruktura ostaja v dosedanjih območjih, kjer se ohranjajo možnosti razvoja. Upravne funkcije in
šolstvo se še naprej razvijajo v starem Trzinu, dejavnosti varstva predšolskih otrok v Mlakah in starem Trzinu, del širših
družbenih funkcij (pošta, bančništvo, lekarne ipd.) pa se osredotoča v novo oblikovanem centru ob Ljubljanski cesti,
deloma tudi v središču OIC Trzin.

2.3.1.2 Druga za občino pomembna območja
Druga za občino pomembna območja so:
 območje prepoznavnih naravnih kvalitet: osameli kras Rašica – Dobeno – Gobavica, Mlake – bajer in
prehodno barje Pšata pri Dragomlju;
 območja ustvarjenih kvalitet: stari Trzin, vaško jedro ob Jemčevi cesti s središčem v Jefačnikovi domačiji –
rojstni hiši Ivana Hribarja;
 načrtovani lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki pri čistilni napravi.
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Pomemben za Občino Trzin in sosednje občine je Grad Jablje (čeprav ni v občini Trzin, ampak vanjo sega njegovo
vplivno območje).
Zahodni del občine je v območju varstva narave - Natura 2000, v območju naravnih vrednot in ekološko pomembnem
območju ter predlagan za krajinski park Dobeno. Naravna vrednota lokalnega pomena je potok Pšata južno od Trzina.
Ob Pšati, zahodno od Dragomlja, je tudi rastišče zaščitene močvirske logarice. Območja ohranjanja narave pomenijo
omejitev za razvoj dejavnosti, ki bi s svojo umestitvijo v prostor in delovanjem negativno vplivale na naravo. Dopuščajo
pa se dejavnosti, ki z upoštevanjem določenih režimov, v območjih ohranjanja narave lahko delujejo. Nedopustna je
širitev poselitve v gozdni prostor v predelu med naseljem Mlake in OIC Trzin (zelena cezura) ter v pobočje Ongerja.
Na področju varstva kulturne dediščine si bo Občina Trzin prizadevala zagotoviti ohranjanje in vzpostavljanje kulturne
ter simbolne prepoznavnosti jeder naselij. Občina želi ohraniti območje hriba Onger z arheološko dediščino in tudi kot
prostorsko dominanto. V območju naselbinske dediščine (stari Trzin) je predvidena revitalizacija.

2.3.1.3 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
Poselitveni vzorec Občine Trzin sestavljajo štiri strnjena poselitvena območja: stari Trzin, novi Trzin, OIC in
infrastruktura Trzin. Okvirna območja poselitvenih območij tvorijo površine stavbnih zemljišč s pripadajočim prostorom;
vse so zajete v urbanističnem načrtu. Razpršene gradnje v občini ni. Razvoj poselitve je načrtovan skladno s
prostorskimi možnostmi in omejitvami:
 preprečuje se prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami;
 zagotavlja se varovanje naravnih virov;
 zagotavlja se bolj kakovostno in privlačno bivalno ter naravno okolje;
 ustvarjajo se možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost;
 zagotavlja se racionalno širjenje naselja;
 poudarja se notranji razvoj, pri katerem je pomembno ustvarjanje nove kakovostne strukture in rabe urbanega
prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem pa stavbne in naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti ter
naravnih vrednot.
V občini je eno in vodilno urbano naselje - Trzin in še manjše poselitveno območje na vzhodu, južno od železniške
proge, ob Depali vasi. Dejavnosti so osredotočene v treh morfološko ločenih aglomeracijah. Občina bo pri nadaljnjem
razvoju in urejanju prostora:
 podpirala strjenost poselitve, tako da bo:
o poselitev usmerjala v obstoječe naselje ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru
obstoječih poselitvenih površin;
o širitev naselja izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njegovem robu;
 podpirala ohranjanje kulturne krajine, tako da bo:
o s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem ter
arhitekturnem vidiku oblikovanja posegov v prostor;
o varovala obvodni prostor pred neprimernimi in neskladnimi posegi;
o varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi;
o ohranjala kakovostna kmetijska zemljišča za primarno rabo;
 zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako da se bodo:
o s prostorskimi izvedbenimi akti določila takšna merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za
posamezno rabo površin, da bodo zagotovili preplet bivanja in dela;
o dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjala v prostor;
o dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne
bodo negativno vplivali na bivanje in razvoj drugih dejavnosti;
 izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako da bo:
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o opremljala planirana stavbna zemljišča in izboljševala obstoječo infrastrukturno opremljenost naselij;
o zagotovila varovanje prometnih koridorjev za izboljšavo notranjih prometnih povezav;
o spodbujala omejevanje motornega prometa v naselju in ureditev javnih parkirišč;
omejevala posege, ki povečujejo obremenitve okolja s povečevanjem obremenitev sedanje problematične
prometne in druge infrastrukture.

Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih so:
 Dejavnosti se bodo usmerjale v prostor v skladu z osnovno in podrobno namensko rabo površin.
 V občini se načrtuje nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti in obrtno - industrijske cone.
 Dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive ali generirajo prekomeren promet in presegajo skladnost merila
posameznega poselitvenega območja, se usmerjajo v OIC.
 Za razvoj rekreacije in športa se urejajo:
- športno-rekreacijske površine v starem Trzinu, ob Pšati, severno od osnovne šole;
- športno-rekreacijski park in trim steza v novem Trzinu na zahodu, ki se izvaja na podlagi sprejetega
izvedbenega akta;
- otroško igrišče v OIC.
 Novo pokopališče se načrtuje južno od bajerja Mlake med novim Trzinom in OIC.
 Načrtovane so tudi manjše preureditve obstoječih javnih površin (zelenic, parkirišč in parkov). Načrtujejo se
izboljšave spremljajočih programov ob pomembnejših notranjih prometnicah, ki bodo izboljšale komunikacije
na ravni pešpoti in kolesarskih stez med deli naselja ter širše.
Osnovno oblikovalsko vodilo je ohranjanje identitete kulturne krajine in kakovostne arhitekture vaškega jedra starega
Trzina ob Jemčevi cesti. Pri urejanju novih poselitvenih območij naj se zagotavlja zadostne površine za prometno
ureditev vključno s peš površinami in površinami za kolesarski promet, javnimi zelenimi površinami ter otroškimi igrišči.
V starem jedru Trzina ob cerkvi in Mengeški cesti se bo izvajala delna prenova naselja. Vplivno območje gradu Jablje
sega tudi v občino Trzin; na tem gradu se izvaja posebno varstvo kulturne dediščine. Občina bo nadaljevala s
kakovostno prenovo starega Trzina in hkratnim umirjanjem prometa.

2.3.1.4 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire




Kmetijstvo: spodbujanje kmetijske dejavnosti in spodbujanje vrtičkarstva. Občina bo omogočala prostorske širitve
kmetij.
Gozdarstvo: občina bo spodbujala gozdarstvo in ohranjanje gozdnih površin.
Rekreacija in šport: rekreacija se usmerja, poleg območij, določenih za rekreacijo in šport, tudi v naravno okolje,
kjer za te namene niso potrebne zahtevne prostorske ureditve. Rekreacija v naravnem okolju se usmerja
predvsem v območja gozdov, kjer rekreacijske poti že obstajajo.

2.3.1.5 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
Območje občine je ogroženo z naslednjimi nesrečami: poplave, požari, suša, zemeljski plazovi, neurje, potres,
prometne nesreče, kužne bolezni, železniške in letalske nesreče. Občina Trzin je požarno manj ogroženo območje.
Za potrebe zaščite in reševanja so predvidena naslednja območja:
 za evakuacijo prebivalstva so predvidene javne poti in območja varnih ter
 dostopnih delov naselij kot so športna igrišča in večje javne površine, trgi, parkirišča;
 za pokop ljudi je načrtovano novo pokopališče J od bajerjev Mlake;
 za deponijo ruševin je načrtovan lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki;
 za kontaminirane odpadke je načrtovan lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki.
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Območja za dekontaminacijo ljudi, živali, opreme in tehnike, območja evakuacijskih zbirališč, območja za urejanje
začasnih bivališč, za skladiščenje opreme in sredstev za zaščito ter reševanje se načrtujejo v skladu z načrtom civilne
zaščite.

2.3.1.6 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene z načrtovano osnovno in podrobno namensko rabo prostora.
Osnovna namenska raba prostora je določena v grafičnih prikazih in obsega stavbna, kmetijska, gozdna in vodna
zemljišča.
Poselitev se usmerja v območja in na površine stavbnih zemljišč. V območja in površine za poselitev se bodo
usmerjale dejavnosti v skladu s podrobno namensko rabo prostora.
Na posameznih površinah primarne rabe prostora lahko poteka tudi rekreacija v naravnem okolju.
Za obstoječe objekte, katerih namembnost odstopa od namembnosti, ki je določena z OPN za posamezno območje ali
površino, OPN določa usmeritev, da se taki objekti lahko nadalje uporabljajo v okviru pridobljenih pravic.

2.3.1.7 Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte – OPPN
Z OPPN se urejajo območja, kjer je:
 planirano oz. pričakovano zahtevnejše urbanistično in infrastrukturno urejanje;
 potrebna nova delitev zemljišč (parcelacija);
 za določitev vrste posegov in njihovega oblikovanja potreben načrtovalski proces ter sodelovanje javnosti.
Z OPPN se lahko ureja tudi prometna in druga gospodarska javna infrastruktura ter vodnogospodarske ureditve.
Območja infrastrukturnih OPPN niso določena niti grafično prikazana. Območja urejanja z OPPN se določijo na
podlagi idejnih projektov posamezne infrastrukture in vseh spremljajočih ureditev.
Z OPPN se lahko urejajo tudi druga območja, ki niso določena v seznamu OPPN ali grafično prikazana, z namenom:
 urejanja infrastrukture;
 pridobitve lastništva za celovito in racionalno rešitev ureditve območja;
 uskladitve različnih interesov v prostoru;
 javnosti dela.

2.3.1.8 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje
V OPN - strateški del se upoštevajo usmeritve državne prostorske strategije ter razvoj gospodarske javne
infrastrukture, ki omogoča povezanost in oskrbo urbanih ter podeželskih območij in povezanost infrastrukturnih omrežij
z generalnimi infrastrukturnimi sistemi (priključki na prometno povezavo G2-104, izgradnja vzhodne obvoznice,
železniška povezava
- ne samo z Ljubljano, Domžalami in Kamnikom, temveč tudi možnost povezave z letališčem Jožeta Pučnika).
Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami
gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo dopolnjevala na območjih z neustrezno ali
pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja možnosti
onesnaženja ter zmanjšanja obremenitev naravnih virov. Na strateško načrtovanih območjih za novo opremljanje ali
preurejanje bo potrebna predhodna ali sočasna celovita ureditev prometne, energetske, komunalne infrastrukture in
zvez. Obnova infrastrukturne opreme bo načrtovana po načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih
urejanja prometnic ali druge infrastrukture se bo težilo k sočasni obnovi vseh obstoječih infrastruktur.
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2.3.1.9 Zasnova prometne infrastrukture
Preglednica 1: Usmeritve za razvoj prometne infrastrukture

Tip prometne Usmeritve
infrastrukture
Cestno omrežje  Prometno urejanje in optimalna izraba možnosti, ki jih omogoča prostor v odnosu do širših
prometnih povezav regije.
 Načrtovana je vzhodna obvoznica Trzina, ki bo nadomestila potek glavne ceste G2-104 na
odseku skozi stari Trzin. Na tem odseku se spremeni status iz glavne ceste v notranjo zbirno
cesto, ob njej pa se prenovi staro trško jedro.
 V sistemu se kot ključne zbirne ceste vseh treh delov naselja ohranjajo lokalne zbirne ceste, in
sicer za stari Trzin Habatova in Ljubljanska ulica, za novi Trzin Ulica pod gozdom, Mlakarjeva
in Kidričeva ulica ter za OIC Trzin osrednja zbirna cesta Dobrave. Nanje se navezujejo lokalne
krajevne ceste.
 S predvideno ukinitvijo nezavarovanih železniških prehodov se vzpostavi nova cestna
povezava južno od železniške proge od Depale vasi do Kmetičeve ulice ter novi koridor poljske
poti od Kmetičeve ulice zahodno do obstoječe poljske poti.
Železniško
 Z načrtovano širitvijo v dvotirno elektrificirano železniško povezavo bo železniška proga
omrežje
Ljubljana – Kamnik ob povezavi državnega središča Ljubljane z Letališčem Jožeta Pučnika
postala del omrežja daljinskih železniških povezav nacionalnega pomena.
 Z vidika varnosti bo treba v prihodnje ukiniti dva železniška prehoda pri Depali vasi, prehod na
Kmetičevi ulici pa ustrezno zavarovati z zapornicami.
 Železniška proga ima tri postajališča za potniški promet: stari Trzin, novi Trzin, OIC Trzin.
Javni potniški  Razvoj celotnega sistema javnega potniškega prometa se razvija v kombinaciji med letalskimi,
promet
in
tirnimi, cestnimi in pomorskimi prevozi, s poudarkom na železniškem javnem potniškem
prometu. Za hitrejši razvoj javnega potniškega prometa in bolj kakovostnih prevoznih storitev
prometna
se razvija sistem
vozlišča za javni
potniški promet  potniških terminalov, postajališča različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa
 pa se logistično povezuje.
 Obstoječa javni cestni in železniški potniški promet v občini imata dobro dostopnost do
postajališč in omogočata dobro povezanost. V prometnih vozliščih se lahko medsebojno
povezujeta, tako da se omogoča prestopanje med različnimi vrstami prevoznih sredstev.
Prometna vozlišča so povezana z omrežjem poti za kolesarje in pešce.
 Z razvojem poselitve se bo spodbujal kolesarski in peš promet s primernimi urbanističnimi
ureditvami.
Vpliv letališča in  Del občine se nahaja v širšem vplivnem območju nadzorovane rabe prostora javnega letališča
helioport
Jože Pučnik. Zato bo treba v občinskem prostorskem načrtu določiti merila in pogoje za
posege v prostor (načelne omejitve glede višine predvidenih objektov).
 Po potrebi bo v fazi priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta proučena
možnost določitve lokacije za helioport. Pri njegovem umeščanju je treba upoštevati
prostorske, okoljske možnosti in interakcije nezdružljivih dejavnosti (npr. za potrebe reševanja,
drugih intervencij itd.) ter možnosti navezav na obstoječa prometna vozlišča javnega
potniškega prometa.
Kolesarsko
 OPN Občine Trzin - strateški del povzema zasnovo državnega kolesarskega omrežja.
omrežje
 Občinska kolesarska mreža se bo vzpostavila z ureditvijo posameznih javnih poti in
nekategoriziranih cest za kolesarski promet oz. z izgradnjo kolesarskih stez v okviru prostorskih
možnosti ob rekonstrukcijah ter novogradnjah občinskih cest.
Omrežje
Proučiti je treba možnost vključevanja občine v širšo zasnovo pešpoti, ki obsega planinske in
pešpoti
 tematske pešpoti v urbanih ter podeželskih območjih, ki se povezujejo v omrežje evropskih
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pešpoti E6 in E7 ter kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo.
Preko občine poteka Homško-Rašiška pešpot, ki je del regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani
regiji.
Omrežje pešpoti se razvija iz naselij proti rekreacijskim in turističnim območjem širšega zaledja
(Dobeno, Rašica). Občina Trzin načrtuje pohodniško pešpot po mejah občine in krožno
pohodniško pot preko občin Trzin, MOL, Vodice ter Mengeš.

2.3.1.10 Zasnova elektronskih komunikacij
Občina si bo prizadevala za razvoj telekomunikacijske infrastrukture s povečevanjem optično kabelskega omrežja, z
dograjevanjem kabelske kanalizacije na ožjem in širšem območju, dograjevanjem telekomunikacijskih vozlišč, širitvijo
novih storitev in vzdrževanjem obstoječe kabelske povezave ter kabelske kanalizacije.
Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo, se bo temu ustrezno zagotovila priprava infrastrukturnih razmer. Z
zagotavljanjem kakovostnega dostopa do interneta se spodbuja vključevanje najširšega kroga prebivalcev v
informacijsko družbo. Za zagotavljanje usposobljenosti mladih za informacijsko družbo pa bo zagotovljena optimalna
telekomunikacijska opremljenost izobraževalnih ustanov.

2.3.1.11 Zasnova energetske infrastrukture
Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji ter uporabi energije, ki povzročajo praviloma neželene in dolgoročne
vplive na okolje in prostor, se bo zahtevalo upoštevanje načela vzdržnega prostorskega razvoja, spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.
Pri razvoju energetskih sistemov bo zagotovljena varna in zanesljiva preskrba. Energetski sistemi bodo medsebojno
usklajeni, dopolnjujoči in fleksibilni. Pri prilagajanju družbenim spremembam in lokalni skupnosti bodo manj občutljivi
na napake, ki jih povzročijo človek ali naravne nesreče. Upoštevalo se bo varstvo okolja in izboljševanje kakovosti
prostora. Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov bo imela prednost uporaba obnovljivih in
okolju prijaznih virov energije ter nevtralizacija in zmanjševanje emisij prahu, toplogrednih plinov, SO2 in NOx.
Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju ter razvoju prostorskih
potencialov za druge rabe prostora. V skupnih infrastrukturnih koridorjih se bo skušal zagotoviti prostorski razvoj
energetske infrastrukture s težnjo po zmanjševanju njihovega števila. Pri umeščanju energetske infrastrukture v
prostor je treba upoštevati značilne naravne prvine.
.
Na območju občine se nahajajo visokonapetostni daljnovodi:
 DV 110 kV Kleče – Beričevo;
 DV 110 kV Kleče – Domžale;
 DV 2 × 220 kV Kleče – Beričevo – Podlog in
 DV 2 × 400 kV Beričevo – Okroglo.
Predvidena je rekonstrukcija daljnovoda 220 kV Kleče – Beričevo na napetostni nivo 400 kV. Za vse ostale
elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.
Oskrba naselja z električno energijo se zagotavlja s srednjenapetostnim električnim omrežjem in sistemi
transformatorskih postaj. Za vse načrtovane širitve oz. zaokrožitve naselja se bo v okviru izvedbe OPPN predvidela
ustrezna razširitev obstoječega elektroenergetskega omrežja v kabelski izvedbi. Območje OIC Trzin se v celoti
energetsko oskrbuje z zemeljskim plinom. Skoraj zaključena je plinifikacija v starem in novem Trzinu.
.
Usmeritve na področju virov in oskrbe z električno ter alternativnimi viri energije so:
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ohranitev obstoječih sistemov in virov oskrbe ter zagotovitev usklajene izgradnje energetske infrastrukture na vseh
razvojno usmerjenih območjih (poselitev);
postopna ureditev oskrbe z električno energijo v podzemni kabelski kanalizaciji;
uveljavitev lokalnih energetskih sistemov na območjih strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih z
uporabo obnovljivih energetskih virov;

2.3.1.12 Zasnova vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod
Celotno poselitveno območje občine je priključeno na kanalizacijo omrežje. Komunalna kanalizacija se steka v
centralno čistilno napravo Domžale. Celotno poselitveno območje občine je priključeno na javni vodovodni sistem, ki
zagotavlja oskrbo s pitno vodo. Na vodovodnem omrežju je zgrajeno tudi hidrantno omrežje.
Občina mora zagotoviti odvajanje padavinskih voda s preprečevanjem škodljivega delovanja padavinskih voda. Treba
bo preveriti hidravlično sposobnost obstoječih omrežij tudi za padavinske vode, pri čemer je treba upoštevati
načrtovane širitve poselitvenih območij.
Treba bo preveriti hidravlično sposobnost obstoječih cevovodov za zagotavljanje zadostnih količin vode novim
uporabnikom. Treba bo preveriti hidravlično sposobnost obstoječih omrežij za odjem dodatnih količin odpadnih
komunalnih vod. Za vsa načrtovana nova območja širitve bo treba izdelati programe opremljanja za komunalno
infrastrukturo.

2.3.1.13 Zasnova ravnanja z odpadki
Usmeritve za ravnanje z odpadki so:
 spodbuja se selektivno zbiranje trajnih odpadkov po ekoloških otokih;
 spodbuja se kompostiranje in dispozicija razgradljivih odpadkov v manjših količinah na izvoru odpadkov s hišnimi
kompostniki;
 odstranjevala se bodo nelegalna odlagališča odpadkov in izvajali ukrepi za preprečevanje novih nelegalnih
odlagališč;
 vzpostavljen bo lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki.

2.3.2 Izvedbeni del OPN
Izvedbeni del določa:
 območja namenske rabe prostora,
 prostorske izvedbene pogoje,
 območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) in usmeritve za
izdelavo OPPN..
Izvedbeni del je treba upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in
gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih
določajo predpisi.
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3 Podatki o planu
3.1 Območje, ki ga zajema plan
Občinski prostorski načrt (OPN) obravnava celotno območje občine Trzin.
Območje obravnave je prikazano na spodnji sliki.

Slika 1: Grafični prikaz območja plana (OPN)

3.2 Določitev namenske rabe prostora
IPN Občine Trzin določa prostorske izvedbene pogoje (PIP) za gradnjo objektov in rabo prostora po enotah urejanja
prostora (EUP) - območjih z določeno namensko rabo in tipom zazidave ter drugimi pogoji in merili za urejanje
prostora. Oznake in poimenovanja enot urejanja prostora izhajajo iz uveljavljene delitve in poimenovanj območij v
Občini Trzin in iz Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/ 2008 in
spremembe).
Grafični prikaz namenske rabe prostora na območja plana (OPN) je v grafični prilogi 2.
Preglednica 2: Podatki o namenski rabi prostora na območju plana
Podrobnejša namenska raba prostora

Nadaljnja členitev kategorij podrobnejše
namenske rabe prostora

Površina
(ha)
855,82

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S - območja stanovanj

SS - stanovanjske površine

SSc – čiste stanovanjske površine

28,59

SSs - splošne stanovanjske površine brez
spremljajočih dejavnosti, razen delo na domu brez

42,49
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Podrobnejša namenska raba prostora

C – območja
dejavnosti

Nadaljnja členitev kategorij podrobnejše
namenske rabe prostora
prekomernih vplivov

Površina
(ha)

/
SK – površine podeželskega
SKk - površine podeželskega naselja samo za
naselja
kmetije
CU – osrednja območja
/
centralnih dejavnosti
CDd – območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj
CDi - območja centralnih dejavnosti za
centralnih
CD - druga območja centralnih izobraževanje
dejavnosti
CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in
primarno izobraževanje

1,48
/
33,14
2,44
3,33
0,87

CDc - območja centralnih dejavnosti za cerkev
I - območja proizvodnih
IG - gospodarske cone
dejavnosti
B - posebna območja
/
ZS - površine za rekreacijo in
šport
ZP – površine parkov
Z - območja zelenih površin
ZD - druge urejene zelene
površine
ZK - pokopališče
PC - površine cest
P - območja in omrežja PŽ - površine železnic
prometne infrastrukture
PO – ostale prometne
površine
E - območja energetske
/
infrastrukture
O - območja okoljske
/
infrastrukture
T
–
območja
telekomunikacijske
/
infrastrukture
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K – območja kmetijskih K1 – najboljša kmetijska
zemljišča
zemljišč
K2 – druga kmetijska zemljišča
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G – območja gozdnih zemljišč G – gozdna zemljišča
IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ
VC – celinske vode
V – površinske vode
VI
–
območja
vodne
infrastrukture
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ

/

/

50,96

/

/

/

9,60

/
/
ZDo – zeleni obvodni pas

/
/
3,96

/
/
/

/
9,26
3,05

/

/

/

1,64

/

0,75

/

/

/

316,59

/

17,54

/

328,96

/
/

1,16
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3.2.1.1 Enote urejanja območja naselja
Imena in oznake EUP območja naselja so predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 3: EUP območja naselja
EUP OPN - novi
EUP OPN - veljavni
NT-01
ST 1/1
NT-02
ST-12
ST 2/1-1
ST-17
ST 2/1-2
ST-33
ST-11
ST 2/2
ST-09
ST 3/1
ST-01
ST 3/2
ST-08
ST 3/3
ST-04
ST 3/4-1
ST-04
ST 3/4-2
ST-03
ST 3/5
ST-02
ST-23
ST 4/1
ST-20
ST 4/2-1
ST-19
ST 4/2-2
ST-18
ST 4/2-3
ST-21
ST 4/2-4
ST-13
ST 5/1-1
ST-15
ST 5/1-2
ST-16
ST 5/1-3
ST-14
ST 5/1-4
NT-03
NT 1/1
NT-04
NT 1/2
NT-05
NT 1/3
NT-12
NT 2/1
NT-15
NT 2/2-1
NT-13
NT 2/2-2
NT-14
NT 2/3
NT-11
NT 2/4
NT-16
NT 2/5-1
NT-17
NT 2/5-2
NT-19
NT 2/6
NT-10
NT 2/7
NT-20
NT 3/1
NT-18
NT 3/2
NT-21
NT 3/3
NT-24
NT 3/4
NT-06
NT 4/1
NT-07
CT-09
NT 5/1
CT-03
CT 1/1-2
CT-06
CT 2/1-1
CT-01
CT 2/1-2
CT-09
CT 3/1
CT-08
CT 4/1

IMENA OBMOČJA
OB LJUBLJANSKI CESTI
CENTER
CENTER - JUG
ŠOLA
TRŠKO JEDRO – MENGEŠKA CESTA
OB PŠATI – JEMČEVA CESTA
NJIVE
ZASTRANO - ZAHOD
ZASTRANO
OB PŠATI – SEVER
ZA HRIBOM – PRI CERKVI
BRODIČ – ZA HRIBOM
BRODIČ - OB POTOKU
BRODIČ
BRODIČ - ZAVAKE
KRIŽIŠČE – SZ
KRIŽIŠČE – SV
KRIŽIŠČE – JV
KRIŽIŠČE – JZ
JEDRO - KROŽIŠČE
OB KRIDRIČEVI
OB GLAVNI CESTI G2
POD GOZDOM – ZA REBRIJO
POD GOZDOM – 1
POD GOZDOM – 2
NAD VRTCEM
ONGER
SNUGOVEC - SEVER
SNUGOVEC - JUG
VRTEC
VODOHRAN
MLAKE – CENTER
MLAKE – SEVER - VRSTNE
MLAKE – KIDRIČEVA
TRZINKA
PESKE - BELA CESTA
ŠPORTNI PARK– ŠRP MLAKE
PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA
MOTNICA – JUG
MOTNICA - BLATNICA
BLATNICA - SEVER
DOBRAVE
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ST-29
ST-30
ST-29
NT-22
ST-10
CT-11
ST-32

A1/1

PREGRETE-1

A1/2
A2
A3
PS 1
ON 1

PREGRETE-2
POD VPADNICO
KRAČICE
PESKE
ONGER

3.2.1.2 Območja, ki bodo urejana z OPPN
V osnutku OPN za občino Trzin so opredeljena območja, ki se bodo urejala za OPPN. Ta so prikazana v spodnji
preglednici.
Preglednica 4: Območja ki bodo urejana z OPPN
Enota urejanja prostora
Opis
nova

Stara (veljavni OPN)

CT-05

CT-5/1

Širitev obrtno-industrijske cone na severu s
pripadajočo infrastrukturo

Podrobna
namenska raba

Površina
(ha)

IG

1,94

PC

0,81

VC

0,52

ZD

0,07

CT-08

CT-4/1

Širitev obrtno-industrijske cone na jugozahodu

IG

4,03

IT-06

IT-1/3

Obvoznica Trzin

PC

5,12

NT-06

NT-4/1

Peske - območje centralnih dejavnosti med
gospodarsko cono in Mlakami

CU

2,22

PC

0,08

Ob Pšati - območje stanovanjske gradnje na
severu občine

SS

0,70

VC

0,12

PC

0,17

SS

0,81

VC

0,12

PC

0,09

SS

1,00

PC

0,06

SS

1,97

SS

1,07

ST-02
ST-03

ST-05

ST3/5
ST3/5, ZH1

ST3/4-2

Zastrano - območje stanovanjske gradnje na
severu občine

ST-06
ST-07
ST-16

ST5/1-3

Križišče JV - območje centralnih dejavnosti ob
križišču med Trzinom in Depalo vasjo

CU

1,00

PC

0,06

ST-18

ST4/2-3

Brodič - območje stanovanjske gradnje

SSc

1,72

VC

0,17

SSc

0,84

ST-21
Skupna vsota

ST4/2-4

Brodič - Zavake
gradnje

-

območje

stanovanjske

24,66

3.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v
naravo
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS 51/14, 57/15), določa, kdaj je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje za posamezni poseg.
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Za posege, ki se bodo urejali z OPPN nam v času priprave poročila niso bili dostopni podatki o količinah ali
kapacitetah predvidenih ureditev. Zato nismo mogli izvesti analize katere ureditve zapadejo pod določila Uredbe oz.
za katere posege je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Potencialno bo potrebno izvesti presojo vplivov na
okolje za posege v gospodarski coni ter za ureditev vzhodne obvoznice Trzina, ki pa bo urejana z državnim
prostorskim načrtom.

3.4 Predvideno obdobje izvajanja plana
Strateški del OPN je dolgoročen prostorski dokument, katerega veljava je predvidena za daljše obdobje (vsaj 15 do
20 let). Izvedbeni del OPN se bo spreminjal po potrebi, glede na razvojne načrte Občine in s tem povezano
spremembo namembnosti prostora.

3.5 Potrebe po naravnih virih
V dopolnjenem osnutku OPN Občine Trzin niso natančno definirane potrebe po naravnih virih. V tej fazi priprave
plana ni detajlnih količinskih podatkov o potrebah po naravnih virih. Glede na predvideni razvoj občine Trzin, za
katero je bil pripravljen obravnavani OPN, in trende v dosedanjem razvoju, lahko opredelimo sledeče:
 potrebe po prostoru,
 potrebe po pitni in tehnološki vodi in
 potrebe po mineralnih surovinah.
Občina Trzin usmerja razvoj v izkoriščanje obstoječih stavbnih zemljišč znotraj naselij, tako da bo širitev naselij
minimalna. Kljub temu lahko pričakujemo povečano poselitev znotraj naselij in povečanje obsega različnih
dejavnosti, zaradi česar se običajno poveča tudi poraba vode, energentov za ogrevanje in delovanje, zaradi
novogradenj in prenove pa tudi raba mineralnih surovin.

3.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi
3.6.1 Predvidene emisije
Na podlagi dopolnjenega osnutka OPN lahko sklepamo, da bodo na območju občine Trzin nastajale emisije v zrak,
vodo in tla. Glede na spremembe namenske rabe lahko pričakujemo:
 nastajanje emisij v zrak (kot posledica ogrevanja, izvajanja dejavnosti, prometa),
 nastajanje emisij hrupa (kot posledica obratovanja in uporabe objektov, predvsem v gospodarski coni,
zaradi prireditev in predvidoma povečanega prometa, vključno s potencialnim heliodromom),
 nastajanje emisij v vode (kot posledica predvideno povečane količine komunalne odpadne vode,
padavinske odpadne vode, industrijske (tehnološke) odpadne vode),
 nastajanje emisij svetlobnega onesnaževanja (kot posledica povečanja obsega javne razsvetljave in
osvetljevanja stanovanjskih in nestanovanjskih objektov),
 nastanek komunalnih in drugih odpadkov (kot posledica povečanega števila gospodinjstev, gradnje novih
objektov in razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti).
Glede na majhen obseg sprememb in načrtovano spodbujanje energetske učinkovitosti lahko ocenimo, da bo
povečanje emisij zelo majhno. Bolj podrobni podatki o možnih emisijah so obravnavani v nadaljevanju poročila pri
posameznem segmentu okolja.

3.6.2 Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki je v občini Trzin urejeno s Pravilnikom o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v občini Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2010). Dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Trzin opravlja Javno komunalno podjetje
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Prodnik d.o.o., ki poleg tega s to dejavnostjo pokriva tudi sosednji občini Domžale in Mengeš, pa tudi občini Moravče
in Lukovica.
Osnutek Odloka o OPN v 20. členu strateškega dela določa zasnovo ravnanja z odpadki, v 45. členu izvedbenega
dela pa splošne prostorske izvedbene pogoje za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov. Poleg
tega med pogoji za urejanje cest določa obvezno zagotovitev možnosti obračanja vozil za odvoz odpadkov na koncu
ulic, med pogoji za gradnjo pa obvezno ravnanje z gradbenimi odpadki.

3.6.3 Ravnanje z odpadnimi vodami
Vsa naselja v občini Trzin s opremljena s kanalizacijskim sistemom, ki se steka na centralno čistilno napravo
Domžale-Kamnik v Domžalah.
Osnutek Odloka o OPN v 19. členu strateškega dela določa zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih vod, v 30. členu
izvedbenega dela pa predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo - komunalno opremo stavbnih zemljišč.
Določeno je, da so stavbna zemljišča za gradnjo objektov minimalno komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno
oskrbo s pitno vodo, odvajanje padavinske in fekalne odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter
dostop do javne ceste opremljene z javno razsvetljavo. Priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje je
natančneje določeno v 32. členu. 41. člen podrobneje določa splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in
urejanje javnega kanalizacijskega omrežja določa, na kakšen način mora biti zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ter
možnost ureditve lokalnih in malih čistilnih naprav.
Osnutek Odloka o OPN v 49. členu vsebuje tudi določila za varovanje in izboljšanje okolja, ki med drugim določajo,
da morajo uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo
lastne čistilne naprave, voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
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4 Podatki o varovanih območjih
4.1 Varstveni cilji varovanih območij in dejavniki, ki prispevajo k
ohranitveni vrednosti območja
V občini Trzin se nahaja le eno varovano območje in sicer Natura območje Rašica. V spodnji preglednici so navedeni
varstveni cilji za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe tega območja, na katere lahko vpliva izvedba OPN. Varstveni
cilji so vsebovani v Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020.
Preglednica 5:Varstveni cilji Natura območja Rašica in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti območja
Dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni
Vrste
Varstveni cilji
vrednosti
Jame, ki niso odprte  ohranjanje naravnega stanja jam, brez turistične  Nedostopnost za turistični obisk
za javnost
rabe
 Ohranitev naravnih procesov v tleh
 Neonesnaženost tal in vode
 raba prostora, ki ne onesnažuje jam
 košnja vsaj enkrat na dve leti, največ dvakrat letno
 Revna zamuljena oziroma šotna tla,
Travniki s
 brez paše
 Bogate zaledne vode, ki občasno
prevladujočo stožko
 brez gnojenja, požiganja, apnenja
poplavljajo
(Molinia spp.) na
 Ohranjen vodni režim v območju
 prisotnost za habitatni tip značilnih nevretenčarjev
karbonatnih, šotnih
 Ekstenzivna raba travnikov - redka in
 gospodarjenje z okoliškim gozdom brez poseganja
ali glineno-muljastih
pozna, a redna košnja
na barje
tleh (Molinion

tla
se
ohranjajo
nepoškodovana
caeruleae)
 Obnova velikosti habitatnega tipa na več kot 4,7 ha
Javorovi gozdovi
 Naravno pomlajevanje
 ohranjanje sonaravne drevesne sestave,
(Tilio-Acerion) v
 Omejene populacije rastlinojede divjadi
grapah in na
 naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst.
pobočnih gruščih
lepi čeveljc
 ekološkim zahtevam vrste prilagojeno
 osončenost
gospodarjenje na rastišču
 omejen vnos hranil v tla
 nedostopnost
travniški postavnež
 ohranjanje povirnih barij brez lesnih vrst, šašja in
 Bogate zaledne vode, ki občasno
visokih steblik,
poplavljajo
 ohranjanje ekstenzivnih travnikov z modro stožko,
 Ohranjen vodni režim v območju
 pozna košnja (po 25.8.)
 Ekstenzivna raba travnikov - redka in
Loeselova grezovka  košnja vsaj enkrat na dve leti, največ dvakrat letno
pozna, a redna košnja
brez paše in gnojenja,
 ohranjanje trajno visokega nivoja talne vode, bogate
s kalcijem in revne s hranili,
 ekološkim zahtevam habitatnega tipa prilagojena
turistična raba (Mlake) in primerna ostala raba,
 ohranjanje nepoškodovanih tal
hribski urh
 Bogate zaledne vode, ki občasno
 ohranjanje mokrotnih habitatov v gozdu,
poplavljajo
 ohranjanje ekstenzivnih travnikov,
 Ohranjen vodni režim in kakovost vode
 ohranjanje mejic in gozdnih robov,
v območju
 zagotavljanje ekološkim zahtevam vrste prilagojene

Mokrotni habitati v gozdu – prisotnost
kakovosti vode,
luž, potočkov
 ohranjanje naravne hidromorfologije voda,
 zagotavljanje rastišču primerne sestave drevesnih  Naravna hidromorfologija in ekološka
sestava vodotokov
vrst v gozdu
veliki studenčar
 Ohranjanje specifičnih lastnosti, strukture, procesov  Bogata obrežna vegetacija
habitata Ohranjanje velikosti habitata
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močvirski krešič

Določitev velikosti populacije



ohranjanje naravne hidromorfologije potokov v
gozdu in zamočvirjenih gozdnih površin,
 ohranjanje obrežne vegetacije,
 zagotavljanje pretežnega dela sestojev s strnjenim
sklepom krošenj v 10 m pasu ob vodotoku,
 zagotavljanje 3% deleža ustrezne odmrle lesne
mase listavcev.
navadni koščak
 zagotavljanje strukturirane struge in brežine
vodotoka,
 ohranjeno prodnato in skalnato dno, zagotovljena
stalna omočenost vodotoka,
 ugodno naravno razmerje med hitro in počasi
tekočimi deli vodotoka,
 ohranjanje naravne hidromorfologije voda, vključno
s potoki v gozdu,
 ohranjanje obrežne vegetacije,
 zagotavljanje naravne biocenoze vodotoka in
nefragmentiranega habitata,
 zagotavljanje nizke vsebnosti hranil v vodotoku,
rogač
 brez postavljanja stalnih svetlobnih teles,
 zagotavljanje 3% mrtvega lesa, predvsem
odraslega drevja nad 30 cm prsnega premera od
celotne lesne zaloge
mali podkovnjak
 zagotavljanje velikih nezamreženih preletnih odprtin
in
ekološkim
zahtevam
vrste
primerno
razsvetljevanje cerkve
 opravljanje posegov na cerkvenem objektu le od
15.9. do 15.4.
Vir: Naravovarstveni atlas, september 2016, marec 2017




pestrost gozdnih habitatov z veliko
količino odmrlega lesa
ohranjen gozdni rob





nedostopnost prenočišč oziroma kotišč
pestri gozdni habitati
ohranjen gozdni rob in obvodna zarast

Večina kvalifikacijskih vrst je vezanih na mokriščne habitate, npr. mokrotne travnike, potoke, luže in barja, kot jih
najdemo na med OIC Trzin in naseljem Mlake. Območji, kjer so ohranjeni ostanki mokriščnih habitatov, imata tudi
status naravnih vrednot. (Mlake – Bajer in Mlake - jelševje in prehodno barje. Bajer je nastal kot ostanek glinokopa, v
katerem je začela zastajati voda, bogate zaledne vode in značilen relief pa so prispevali k temu, da so se v zaledju
oblikovali mokrotni travniki in barja. Jelševje se pojavlja v zaplatah na celotnem območju tam, kjer zastaja voda.
Ostale kvalifikacijske vrste so vezane na gozdni prostor in gozdne jase.

4.2 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
V nadaljevanju je podan prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni
režim. Poseben pravni režim je predpisan za:
 ohranjanje in varstvo narave
 območja varovanja kulturne dediščine,
 območja priobalnih in vodnih zemljišč,
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območja varstva vodnih virov.

Območja na katerih so predpisani posebni pravni režimi so:
Tip območja
Zavarovana območja

Območja Natura 2000
Naravne vrednote

Ekološko pomembna
območja
Vodovarstvena
območja

Območja
dediščine

kulturne

Ime območja
V občini Trzin ni zavarovanih območij. Med leti 2006 in 2008 sta bili z Odlokom o začasnem
zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin (Ur. vestnik občine Trzin, št. 2/2006) kot naravni
spomenik zavarovani rastišče lepega čeveljca in rastišče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia).
Obe se nahajata v gozdnatem območju, rastišče okroglolistne rosike se nahaja S od gostilne Trzinka.
 SCI Rašica (SI3000275)
 Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras
 Mlake – jelševje in prehodno barje
 Jama Zasuto brezno
 Trzinska jama
 Pšata pri Dragomlju
 Rašica, Dobeno, Gobavica




I. varstveno območje na severovzhodu ob meji z občino Mengeš,
III varstveno območje na severu ob meji z občino Mengeš,
Meji na III.B varstveno območje vodnih virov, zavarovanih z Uredbo o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.
Na območju občine Trzin je evidentiranih 16 enot kulturne dediščine, od katerih imajo tri določeno tudi
vplivno območje:
 Trzin - Cerkev sv. Florijana (stavbna dediščina z vplivnim območjem)
 Trzin - Domačija Jemčeva (stavbna dediščina z vplivnim območjem)
 Trzin - Rojstna hiša Ivana Hribarja (spomenik z vplivnim območjem)
Poleg tega pa v občino Trzin sega vplivno območje gradu Jablje. V občini je tudi eno arheološko
najdišče, Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger.
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4.2.1 Območja Natura 2000
Celotno gozdnato območje občine Trzin spada v območje Natura 2000 SI3000275 – Rašica, ki je prikazano na
spodnji sliki.

Slika 2: Prikaz območij Natura 2000

4.3 Ekološko pomembno območje (EPO)
Ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica tvori sklenjeno hribovito območje med med Trzinom,
Mengšem, Šinkovim Turnom in Gameljnami. Gre za hribovito območje osamelega krasa z glavnimi vzpetinami
Rašica, Dobeno in Gobavica, za katero so značilne vrtače in manjše kraške jame, v vznožju pa vododržne kamnine,
iz katerih izvirajo številni kraški izviri in studenci, kot je npr. Šumberk. Območje večinoma prekriva mešan gozd z
bogato vrstno sestavo žuželk, netopirjev in ptic. Značilni so mokrotni in poplavni gozdovi v dolinah ter ekstenzivno
obdelovani mokrotni travniki z ogroženimi vrstami metuljev, npr. travniki s prevladujočo modro stožko ter vegetacija
nizkobarjanskih združb. Zamočvirjene doline in mokrotni travniki predstavljajo življenjski prostor Loeselove grezovke
in drugih vlagoljubnih vrst orhidej, na barjanskih ostankih pa raste okroglolistna rosika. Lokalno, na zmerno suhih
polsenčnih območjih v bukovem gozdu, so rastišča lepega čeveljca. Na neokrnjene gozdne potoke sta vezana rak
koščak in veliki studenčar1.
Ekološko pomembno območje se po obsegu večinoma prekriva z Natura območjem Rašica in je prikazano na
spodnji sliki.

1

Naravovarstveni atlas ARSO, september 2016
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Slika 3: Prikaz ekološko pomembnega območja na območju občine Trzin

4.3.1 Naravne vrednote
Na območju občine Trzin je prisotnih 6 naravnih vrednot, od tega dve (Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras, Pšata pri
Dragomlju) segata tudi na območje sosednjih občin.
Preglednica 6: Naravne vrednote v občini Trzin

Ime naravne vrednote
Rašica - Dobeno
Gobavica - osameli kras
Mlake – bajer
Mlake – jelševje
prehodno barje
Jama Zasuto brezno
Trzinska jama
Pšata pri Dragomlju

Evidenčna
številka
- 5032V
5344

in 5491
44587
47762
4569

Zvrst naravne vrednote

Lokacija

Geomorfološka, (podzemska Onger, desni breg Blatnice in severni
geomorfološka, hidrološka)
del gozdnatega območja občine Trzin
Ekosistemska, botanična
na območju zahodno od predela
Trzina, imenovanega Mlake
Ekosistemska, botanična
na območju Motnice severno od OIC
Trzin
podzemska geomorfološka
Onger
podzemska geomorfološka
Onger
Ekosistemska, botanična
Skrajni južni del občine med kmetijsko
krajino in gozdnatim območjem
Strašnjaka

Vir: Naravovarstveni atlas, marec 2017, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in
23/15)

Naravne vrednote so prikazane na naslednji sliki.
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Slika 4: Prikaz naravnih vrednot na območju občine Trzin

4.3.2 Ostala območja z drugačnim režimom
4.3.2.1 Vodovarstvena območja
Na območju občine Trzin sta dve vodovarstveni območji, tretje pa sega do same zahodne meje občine. To so:
 I. vodovarstveno območje treh črpališč, ki so v neposredni bližini v občini Mengeš in je zavarovano z občinskim
odlokom, in III. vodovarstveno območje vodnih virov v občini Mengeš, ki je del istega vodovarstvenega območja,
 III.B vodovarstveno območje vodnih virov v občini Ljubljana, ki so zavarovani na državni ravni z Uredbo o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).
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Slika 5: prikaz vodovarstvenih območij na območju občine Trzin

4.3.2.2 Območja poplav na območju posega
Leta 2009 so bili pripravljeni hidrološko-hidravllična študija in karte poplavne nevarnosti 2. Septembra 2016 je bil
izdelan Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin3, v katerem namerava Občina Trzin
zgraditi gasilski dom in izvesti pripadajoče ureditve. V okviru tega elaborata je bilo zajeto praktično enako območje,
kot v hidrološko-hidravlični študiji za območje Brodiča, a so bili uporabljeni novejši in natančnejši podatki (npr. javno
dostopni podatki LIDAR za nov digitalni model višin) ter podatki o vseh ureditvah, ki so nastale v vmesnem času (npr.
zgrajene novogradnje v urbanem delu, rekonstrukcije infrastrukture.
V občini Trzin se območja poplav pojavljajo vzdolž potoka Pšata in njenega pritoka Šumberk na območju starega
Trzina. Poplavno območje je na desnem bregu Pšate in je večinoma neposeljeno, v območju poplavne nevarnosti je
predvsem novejša pozidava na južnem delu obravnavanega območja. Poleg tega je območje poplav v skoraj celotni
del občine vzhodno od železniške proge, kjer se vode Pšate, Motnice in Dobravščice raylijejo po kmetijskih
površinah. Opozorilna karta poplav je prikazana na spodnji sliki.

Hidrološko-hidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih ukrepov za območje Brodiča. DHD d.o.o., Maribor,
2009
3 Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016
2
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Slika 6: Opozorilna karta poplav za območje občine Trzin in intergralna karta razredov poplavne nevarnosti (Hidrološkohidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih ukrepov za območje
Brodiča, 2009; Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin, 2016; Geoportal ARSO, avgust
2016, april 2017)

4.3.2.3 Kulturna dediščina
Na območju občine Trzin je evidentiranih 15 enot kulturne dediščine, poleg tega pa v občino Trzin sega vplivno
območje gradu Jablje, ki se nahaja v sosednji občini Mengeš in ima status spomenika. Večinoma gre za stavbno
dediščino v starem delu Trzina. Kulturna dediščina je v občini Trzin zavarovana z dvema odlokoma:
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Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena, Uradni
vestnik občine Trzin 8/2001; z njim so zavarovani spomenik Cenetu Štuparju, spomenik padlim borcem NOB in
spominska plošča akcijam slovenske teritorialne obrambe,
Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik občine Trzin
9/2008, z njim je zavarovana rojstna hiša Ivana Hribarja.

Tri enote kulturne dediščine (dve stavbni dediščini in en spomenik) imajo določeno tudi vplivno območje. Enote
kulturne dediščine so predstavljene v spodnji preglednici in na naslednji sliki.
Preglednica 7: Seznam enot kulturne dediščine v občini Trzin
EŠD

Ime

Rezim

Podrezim

Tip

10869

Profana stavbna dediščina

stavbna dediščina

sakralna stavbna dediščina

12633

Trzin - Arheološko območje Żale

Spomenik z vplivnim
območjem
Dediščina z vplivnim
območjem
arheološko najdiišče

stavbna dediščina

2022

Loka pri Mengšu - Območje gradu
Jablje
Trzin - Cerkev sv. Florijana

20455

Trzin - Prazgodovinska naselbina
Onger
Trzin - Domačija Jemčeva 20

12635
20450

Arheološka dediščina

arheološko najdiišče
Dediščina z
območjem
dediščina

vplivnim

Arheološka dediščina
stavbna dediščina

profana stavbna dediščina

stavbna dediščina

profana stavbna dediščina

dediščina

stavbna dediščina

profana stavbna dediščina

20451

Trzin - Gospodarsko poslopje pri hiši
Jemčeva 9
Trzin - Domačija Jemčeva 24

20449

Trzin - Pajkov kriż

dediščina

stavbna dediščina

sakralna stavbna dediščina

12634

Trzin - Kapelica Srca Jezusovega

dediščina

stavbna dediščina

sakralna stavbna dediščina

12637

Trzin - Florjanovo znamenje

dediščina

stavbna dediščina

sakralna stavbna dediščina

20475

dediščina

memorialna
dediščina
stavbna dediščina

memorialna dediščina

20476

Trzin - Spominska plošča Tinetu
Kmetiču
Trzin - Razpelo ob Jemčevi ulici

12641

Trzin - Rojstna hiša Ivana Hribarja

11939

Trzin - Spomenik Cenetu Štuparju

Spomenik z
območjem
spomenik

12639

Trzin - Spomenik padlim borcem NOB

spomenik

memorialna dediščina

12640

Trzin - Spominska plošča akcijam
slovenske teritorialne obrambe

spomenik

memorialna dediščina

dediščina
vplivnim

sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
memorialna dediščina
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Slika 7: Enote kulturne dediščine na območju občine Trzin

4.3.2.4 Varovalni gozdovi in gozdni rezervati
Na območju občine Trzin ni varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov.

4.4 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih
4.4.1 Veljavni pravni režimi na varovanih območjih
V nadaljevanju so smiselno podani povzetki predpisov za varstvo zavarovanih območij, območij Natura 2000,
naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij.
Preglednica 8: Varovana območja s pravnimi režimi
Pravni akt
Varstveni režim
Varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000)
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;
Uredba o posebnih
 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
varstvenih območjih
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za
(območjih Natura 2000)
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
(Ur. l. RS, št. 49/04,
 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno
110/04, 59/07, 43/08,
povezanost, če je le-ta prekinjena.
8/2012, 33/13 (35/13)
popr, 3/14.)

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 žali ter njihove
habitate čim manjši.
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Pravni akt

Varstveni režim
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.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih
organizmov.
Varstvo ekološko pomembnih območij
Na ekološko pomembnih območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni
Uredba
o
ekološko
meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova
pomembnih
območjih
kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z
(Ur.l. RS, št. 48/2004)
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
Varstvo naravnih vrednot
 Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih
možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
 Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
 na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v
obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v
čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne
lastnosti naravne vrednote.
Uredba
o
zvrsteh
 na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša
naravnih vrednot (Ur.l.
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču.
RS, št. 52/2002, 67/2003)
 na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere
rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere,
Pravilnik o določitvi in
da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.
varstvu naravnih vrednot
 na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter
(Ur.l. RS, št. 111/2004,
naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
70/2006,
58/2009,
 na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči,
93/2010)
poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v
prostoru.
 Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se
izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe
lastnosti, zaradi katere je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja naravne
vrednote
 Naravne vrednote se praviloma ohranjajo v obstoječi rabi, ki mora potekati na sonaraven
način, da ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva.

4.4.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma
strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja v planu, zlasti glede
omilitvenih ukrepov
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, je podal mnenje o upoštevanju naravovarstvenh
smernic in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja št. 2-III-475/3-O-15/MB,
19.11.2015. Mnenje je bilo podano na podlagi naravovarstvenih smernic, podanih leta 2012, in osnutka drugih
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sprememb in dopolnitev OPN za občino Trzin (Urbi d.o.o., oktober 2015). ZRSVN ugotavlja, da so bile smernice
deloma upoštevane in predlaga naslednje dopolnitve strateškega in izvedbenega dela odloka:
 Strateški del OPN:
o Med drugimi za občino pomembnimi območji naj se med območji prepoznavnih naravnih kvalitet
navedejo tudi naravne vrednote Rašica-Dobeno-Gobavica-osameli kras, Mlake - bajer, Mlake – jelševje
in prehodno barje ter Pšata pri Dragomlju z rastišči zavarovane rastlinske vrsts močvirske logarice
o Preoblikuje naj se odstavek, ki se nanaša na Natura območje Rašica in ekološko pomembno območje
Rašica, Dobeno, Gobavica.
o Zbriše se odstavek o izkazovanju splošnih načel varstva narave,
o Opredeli naj se, za kakšno pokopališče gre (ali je parkovno ali klasično), v izvedbenem delu pa naj se
opredeli potrebna infrastruktura, dostopi, parkirišča.
o V 34. členu, ki opredeljuje koncept prometnega omrežja, se doda poglavje s splošnimi usmeritvami
glede ravnanja in zasaditev ter zunanjih ureditev v območjih urejanj v zvezi z invazivnimi vrstami.
 Izvedbeni del OPN: usmeritve so prikazane v naslednji preglednici.
V spodnji preglednici je prikazan pregled upoštevanja usmeritev in priporočil za strateški del občinskega
prostorskega načrta, v naslednji preglednici pa pregled upoštevanja konkretnih usmeritev in priporočil za izvedbeni
del občinskega prostorskega načrta za občino Trzin. Prikazana so tista območja pobud, za katere so bile podane
konkretne varstvene usmeritve, saj za večino le-te niso potrebne.
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Preglednica 9: Pregled upoštevanja usmeritev in priporočil za OPN za občino Trzin

Območje
Pokopališče (NT-08, NT-09)

Usmeritve
 Usmeritve naj se vključijo v PIP,
 Pojasni naj se, za kakšno pokopališče gre in kakšen bo navedeni objekt,
 Predlagan je manjši poslovilni objekt, ki naj se postavi na vzhodnem delu v bližini naselja. Dostop in
parkirišče naj se načrtujeta po vzhodnem delu, po urbanem delu.
 Pokopališče naj bo osvetljeno le na vstopnem delu in na območju mrliškega objekta, kadar v njem
leži pokojnik, smiselno naj se upoštevajo ostale usmeritve za osvetljevanje,
 na odgovoren način naj se odstranijo invazivne tujerodne vrste, ki so zelo gosto prisotne na
vzhodnem delu območja; navedene so natančne usmeritve, predlagana je izdelava krajinsko
zasaditvenega načrta.

Upoštevanost
Smernice so delno upoštevane.
PIP so bili dopolnjeni z navedbo, da bo
potrebno izdelati krajinski zasaditveni
načrt. Gre za gozdno parkovno
pokopališče, za katerega je bila aprila
2016 izdelana idejno urbanistična in
arhitekturna rešitev gozdno parkovnega
pokopališča v Trzinu.
Na zahodnem delu (NT-08) je območje
zmanjšano, tako da se ohranja gozd
(vključen v EUP OP-1), poleg tega je v
NT-08 podrobna namenska raba
spremenjena iz ZP v ZK. Postavitev
poslovilnega objekta je sedaj načrtovana v
vzhodnem delu območja (v NT-09).
V OPN je v usmeritvah za EUP NT-08
potrebno opredeliti, da naj bo pokopališče
osvetljeno le na vstopnem delu in na
območju mrliškega objekta.
V OPN je v usmeritvah za EUP NT-09
potrebno opredeliti, da naj krajinsko
zasaditveni
načrt
zajema
tudi
odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.
Smernice so delno upoštevane. V OPN je
Odmik najmanj 5 m od zgornjega roba struge vodotoka, da se ohranja obrežna vegetacija,
Natančne usmeritve za osvetljevanje, ki naj se jih vključi kot samostojen člen v izvedbenem delu ali treba bodisi v usmeritvah za EUP ST-02 in
pa se jih vključi v podrobnejših pogojih za vsak EUP. Usmeritve se nanašajo na osvetljevanje ST-03 ali v splošnih usmeritvah za varstvo
dovoznih cest, parkirišč in objektov, tip žarnic in svetilk, ki naj se uporablja ter intenziteto pred
svetlobnim
onesnaževanjem
osvetljevanja v nočnem času.
natančneje opredeliti način osvetljevanja
(uporaba žarnic z rumeno, oranžno oz.
rdečo svetlobo brez UV spektra, kot so

Ob Pšati (ST-02, ST-03)
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Območje

Usmeritve

Upoštevanost
npr. natrijeve plinske žarnice; neprodušno
zaprte svetilke brez sevanja nad
vodoravnico, zmanjšanje osvetljenosti
med 23. in 5. uro.
Smernice bodo upoštevane, če bodo
podane splošne usmeritve za varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, kot je
opredeljeno zgoraj.
Smernice bodo upoštevane, če bodo
podane splošne usmeritve za varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, kot je
opredeljeno zgoraj.
Smernice so upoštevane.

Za hribom – pri cerkvi (ST- 
22, ST-23, ST-24, ST-25)

Usmeritve za osvetljevanje

Brodič - za hribom (ST-20)



Usmeritve za osvetljevanje

Letno gledališče (ST-32)





Dodatni pogoji iz prejšnjega mnenja so že v celoti upoštevani,
Parkirišča naj se zagotavljajo v sklopu naselja,
Dopolni se usmeritev glede urejanja zelenih površin: ohranja se obstoječi strukturiran gozdni rob nad
območjem, avtohtona ozelenitev se ohranja brez parkovnih zasaditev.
Smernice so upoštevane za OPPN EUP
Usmeritve za osvetljevanje,
Brodič – ob potoku (ST-19).
Ohranjajo se mejice oz. živice ob potoku zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
Usmeritve za osvetljevanje bodo
upoštevane, če bodo podane splošne
usmeritve za varstvo pred svetlobnim
onesnaževanjem, kot je opredeljeno
zgoraj.
Smernice bodo upoštevane, če bodo
Usmeritve za osvetljevanje
podane splošne usmeritve za varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, kot je
opredeljeno zgoraj.
Smernice so delno upoštevane, dopolniti
Usmeritve za osvetljevanje,
jih je treba z usmeritvami za osvetljevanje
Ohranja se struktura gozda z značilno pestro vrstno sestavo in strukturiran gozdni rob,
Ob morebitnih posegih zaradi vodne infrastrukture naj se ohranja reliefne značilnosti in se ne ter ohranjanje reliefnih značilnosti ob

OPPN EUP Brodič – ob 
potoku (ST-19) in Brodič – 
Zavake (ST-21)

Onger (NT-11), Snugovec – 
sever (NT-16, OP-01),
Snugovec – jug (NT-17)
Vodohran (NT-10)
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Območje

Usmeritve
spreminja reliefa,

Mlake – zahod (NT-21)

Ozelenitev z divjo trto ni sprejemljiva, ker je invazivna tujerodna rastlinska vrsta. Nadomesti se jo z
drugimi vrstami (bršljan, srobot)
 Usmeritve za osvetljevanje
 Ohranjanje gozdnega roba in gozda
 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne.

Trzinka (NT-24)

Peske (NT-06 OPPN), 
zazidalni načrt območja T12 
ob cesti, ki se ni presojal z 
vidika vplivov na naravo

Usmeritve za osvetljevanje
Ohranja se strukturiran gozdni rob in gozd zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti brez posegov.
V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne.

Športni park (NT-23), ostane 
v
veljavi
Odlok
o
ureditvenem načrtu območja 

Na rastišču Loeselove grezovke bi bilo treba odstraniti lesno zarast in kositi vsaj enkrat na dve do tri
leta, da bi ohranili rastišča v ugodnem stanju.
Lokacija nogometnega igrišča se premakne proti vzhodu ob še realizirano območje športnega parka
vzporedno ob peščeni poti, v območju, kjer je redek gozd. Nogometno igrišče se prostorsko prilagodi
tako, da se umesti izven vegetacije, ki je značilna za prehodno barje.
Zaradi varstva Loeselove grezovke se za ureditev igralne površine uporabi umetno travo, tako ne bo
treba uporabljati pesticidov in zaščitnih sredstev, niti gnojiti.
Meteorne vode z igrišča se razpršeno razlivajo proti zahodu proti območju rastišč in se jih ne
kanalizira oz. se jih ne odvaja linijsko proti vzhodu,
Nogometnega igrišča in vseh ostalih igrišč se v času od 1. marca do 1. oktobra, ko so netopirji aktivni
ne osvetljuje oz. se osvetljevanje zmanjša na najnižjo raven. Upošteva se Uredbo o mejnih





Upoštevanost
posegih zaradi vodne infrastrukture ter
dopolniti z usmeritvijo za ohranitev
strukturiranega gozdnega roba.
Smernice so upoštevane.
Usmeritve za osvetljevanje bodo
upoštevane, če bodo podane splošne
usmeritve za varstvo pred svetlobnim
onesnaževanjem, kot je opredeljeno
zgoraj. Usmeritev glede ohranjanja
gozdnega roba in gozda ter glede
dovažanja različnih zemeljskih materialov
ni vključena.
Usmeritve za osvetljevanje bodo
upoštevane, če bodo podane splošne
usmeritve za varstvo pred svetlobnim
onesnaževanjem, kot je opredeljeno
zgoraj. Usmeritev glede dovažanja
različnih zemeljskih materialov ni
vključena.
Smernice so upoštevane.
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Območje

Piramida – Peske, Špruha
(CT-03, CT-07, IT-01, CT11),
Gmajna
(CT-04),
Dobrave (CT-08): OPPN
Blatnica – Sever (CT-09)

Brodišče (CT-05 OPPN)
Gozdna zemljišča (OP-02,
OP-05)

Usmeritve
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in naslednje usmeritve:
o Uporabijo naj se natrijeve plinske žarnice,
o Svetilke naj bodo neprodušno zaprte,
o Osvetljevanja ni med 23.00 In 5.00 uro.
 Ohranja in ustvarja se linijske strukture vegetacije,
 Zaradi varstva močvirskega krešiča se v obstoječem stanju ohranja potoke in obrežno vegetacijo.
 Usmeritve za osvetljevanje
 Ohranja se gozdni rob zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.
 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne.
 Usmeritve za osvetljevanje
 Ohranja se strukturiran gozdni rob na severozahodnem delu območja zaradi ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne.
 Območje se ureja z odlokom o OPPN za območje CT 5/1 Brodišče. Upoštevajo se naravovarstvene
smernice za navedeni OPPN.
 Ob posegih in gospodarjenju z gozdom na teh zemljiščih se upoštevajo naravovarstvene smernice
za gozdnogospodarski načrt, zagotavljati je treba hidrološke in geomorfološke značilnosti območja in
zagotavljati ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst in gozdnih habitatnih tipov.

Upoštevanost

Smernice bodo upoštevane, če bodo
podane splošne usmeritve za varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, kot je
opredeljeno zgoraj.
Smernice bodo upoštevane, če bodo
podane splošne usmeritve za varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, kot je
opredeljeno zgoraj.
Smernice so upoštevane.
Smernice so upoštevane.
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4.5 Prikaz območij dejanske rabe prostora
Večino površja občine Trzin zavzemajo površine poraščene z gozdom (43 %), njive in vrtovi (29,73 %), in urbane
pozidane površine (23,80 %).
Preglednica 10: Dejanska raba tal na območju občine Trzin4
Dejanska raba tal (DRT)

1100 - njiva oziroma vrt
1190 - rastljinjak
1222 - ekstenzivni sadovnjak
1300 - trajni travnik
1410 - kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1500 - drevesa in grmičevje
1600 - neobdelano kmetijsko zemljišče
2000 - gozd
3000 - pozidano in sorodno zemljišče
4220 - ostalo zamočvirjeno zemljišče
7000 - voda
Skupaj

Površina (ha)

256,01
0,02
1,06
9,51
1,7
12,03
0,87
370,51
204,95
1,94
2,66
861,26

Delež (%)

29,73
0,00
0,12
1,10
0,20
1,40
0,10
43,02
23,80
0,23
0,31
100,00

Slika 8: Dejanska raba tal na območju občine Trzin

Na podlagi detajlnega talnega števila lahko ugotovimo, da na večjem delu občine (29,13 %) prevladujejo zemljišča z
visokim pridelovalnim potencialom, dobrih 24% zemljišč pa ima srednje visok pridelovalni potencial. Občina Trzin je
tako med občinami z največjim deležem zelo rodovitnih kmetijskih zemljišč. Zemljišča z velikim pridelovalnim
potencialom najdemo v ravninskem delu občine in predstavljajo 97 % vseh kmetijskih zemljišč5.
4 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, stanje na dan 31. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, digitalni sloj podatkov z detajlnim talnim številom za območje Slovenije, URL: http://rkg.gov.si/GERK/,
12. 05. 2008 (preračun Oikos d.o.o, 26. 9. 2016).
5
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Preglednica 11: Detajlno talno število na območju občine Trzin
Detajlno talno število
-8
0 – 39
40 – 58
59 - 100
SKUPAJ

Pridelovalni potencial
Urbane, vodne, nerodovitne površine
Nizek
Srednje visok
Visok oz. zelo visok

Površina (ha)
209,55
189,23
211,56
250,92
861,26

Delež (%)
24,33
21,97
24,56
29,13
861,26
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4.6 Vrste in habitatni tipi, za katere so bila določena Natura območja
V spodnji preglednici so podani opisi kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov varovanih območij na območju občine Trzin. Za vsako vrsto oz. habitatni tip je podan kratek opis
ekoloških zahtev in biotskih ciklov. Navedeni so tudi posegi, ki se nahajajo v notranji coni vrste ali habitatnega tipa.
Preglednica 12: Vrste in habitatni tipi, ki so kvalifikacijski za Natura območje Rašica

Kvalifikacijske vrste in
habitatni tipi

hribski urh (Bombina
variegata)

Opis vrste/habitatnega tipa

Pojavljanje v območju plana

Splošno razširjena vrsta, ki živi od nižin pa do gozdne meje montanskega pasu. Hribski urh je šibko
konkurenčna pionirska vrsta, ki naseljuje življenjske prostore v zgodnjem stadiju naravne sukcesije, ko je
prisotnih manj plenilcev in kompetitorjev. Nezasenčene občasne luže v gozdu ali blizu njega so tipična
mrestišča hribskega urha. Marsikatera od teh pionirskih življenjskih okolij so v sedanjem času nastala kot
rezultat človeške aktivnosti (glinokopi, kamnolomi, kolesnice v gozdu). Ogroža ga nenadzorovana urbanizacija
Pojavlja se na celotnem Natura območju.
(razpršena poselitev), spremembe v kmetistvu, izginjanje ekstenzivnih kmetijskih površin na račun
intenzifikacije kmetijstva, promet in gradnja infrastrukture, odstranjevanje mejic in podobnih migratornih
koridorjev, zasipavanje in uničevanje mokrišč, nevzdrževanje in uničevanje mlak in kalov, tujerodne in
invazivne živalske ter rastlinske vrste, naseljevanje rib v stoječe vode in potoke, onesnaževanje voda
(Poboljšaj & Lešnik, 2003).

Lepi čeveljc je 20-60 cm visoka zelnata trajnica z jajčastimi listi, ki so spiralasto nameščeni. Cvetovi so največji
med evropskimi orhidejami, z živo rumeno medeno ustno vrečaste oblike, preostali listi cvetnega odevala so
rdečerjavi, suličasti, zoženi v dolgo konico. Oprašujejo jih samice kožokrilcev, pri čemer medena ustna deluje
Lepi čeveljc (Cypripedium kot cvetna past, ki omogoča žuželki izhod le mimo prašnika ali brazde. Prvih 6-10 let živi na račun simbiontskih Identificirano je eno rastišče, v katerega plan ne
gliv. Raste v svetlih bukovih in mešanih gozdovih in na robovih gozdov v submontanskem in montanskem
calceolus)
posega.
pasu. Njena rastišča so polsenčna, na zračnih suhih tleh na karbonatni podlagi. V Sloveniji se pojavlja
predvsem v Alpah, sicer pa je evraziatski florni element. Ogrožajo ga množično obiskovanje njegovih rastišč,
nabiranje, onesnaževanje zraka z dušikovimi spojinami, pogozdovanje in naravno zaraščanje z lesnimi
vrstami. (Naravovarstveni atlas, maj 2016).
Loeselijeva grezovka je 5-15 cm visoka trajnica. Pritlični suličasti listi (1-3) obdajajo pri dnu gomoljasto
odebeljeno steblo. Na trikotnem steblu je 3-15 zeleno rumenih cvetov, za katere je značilna samooprašitev.
Raste na nizkih barjih in zamočvirjenih predelih, bogatih z mahovi, šaši, ločki ali modro stožko. Tla na rastiščih Pojavlja se na vlažnih travnikih z modro stožko in
Loeselova grezovka
so praviloma bogata s karbonati, lahko pa tudi nekoliko zakisana. V Sloveniji se pojavlja raztreseno v barjih, ki kot zaplate v gozdu pojavljajo
(Liparis loeselii)
osrednjem delu države, na Gorenjskem in Koroškem, populacije pa so praviloma maloštevilne. Zelo je severozahodno in zahodno od gostilne Trzinka.
občutljiva na zmanjšano vlažnost rastišča in na povečan vnos hranil. Ogrožajo jo osuševanje in zasipavanje
mokrišč, gnojenje travnikov in urbanizacija (gradnja prometnic). (Naravovarstveni atlas, maj 2016).
mali podkovnjak
Kolonija je v cerkvi Sv. Florijana. Zaradi
Mali podkovnjak je najmanjši evropski podkovnjak, najpogostejši je v toplih zavetrnih dolinah poraslih z
(Rhinolophus hipposideros) listopadnim drevjem ali grmičevjem. Poletna zatočišča so predvsem podstrešja in zvoniki, kjer samice tudi
prehranjevalnih habitatov je notranja cona
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habitatni tipi
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Pojavljanje v območju plana

kotijo. Prezimovališča ji predstavljajo predvsem podzemne jame, kjer visijo posamično in se nikoli ne dotikajo. celotno območje Natura 2000 na območju občine
Na začetki in kocu hibernacije so lahko mali podkovnjaki še aktivni, v kolikor se jim obeta dober ulov. Lovi v
Trzin.
gozdu, nad pašniki in nad vodo. Plen mu predstavljajo predvsem nočni metulji, mladoletnice, mrežekrilci,
dvokrilci in tudi hrošči. Je sedentarna vrsta, katere selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči znašajo navadno
5 do 10km. Ker so kotišča v stavbah so ta izpostavljena vandalizmu in neustreznim prenovam stavb.
Ocenjujejo, da je zaradi prenov podstrešij vrsta izgubila že najmanj 60% svojih nekdanjih kotišč. V jamah so
izpostavljeni vandalizmu in motnjam s strani obiskovalcev (Kryštufek et al., 2003).
močvirski krešič (Carabus
variolosus)

Navadni koščak
(Austropotamobius
torrentium)

rogač (Lucanus cervus)

travniški postavnež
(Euphydryas aurinia)

Močvirski krešič je vrsta vezana na močvirske gozdove porasle večinoma s sivo ali črno jelšo v nižinskem in
kolinskem pasu. Razvoj vrste poteka v vodi, v manjših in večjih naravnih potoki tudi živijo in lovijo. Prezimijo
Pojavlja se ob vodotokih v gozdnatem delu
zakopani v mehko zemljo, v erodirane brežine ali v trhlem razpadajočem lesu . Ogrožajo ga vsaki posegi v
občine razen Ongerja. Evidentiran je bil na
njegov življenjski prostor (urbanizacija, regulacija vodotokov, redčenje dreves in onesnaževanje vodotokov. V območju jelševij in prehodnih barij v Mlakah.
primeru manjših populacij ga ogrožajo tudi zbiratelji – izlov (Drovenik & Pirnat, 2003).
Prebiva v mrzlih, hitro tekočih, tudi gorskih potokih donavskega porečja in se navadno skriva pod kamenjem.
Izogiba se močno prodonosnim in hudourniškim potokom ter stoječim vodam. Je vsejeda žival (alge, vodne
rastline in talni nevretenčarji, redkeje z ribe, v času levitve je pogost tudi kanibalizem). V Sloveniji je bil nekoč Pojavlja se v Motnici s pritoki, plan vanje ne
ogrožen zaradi bolezni račje kuge, danes zaradi onesnaženja (predvsem komunalnega), mehanskih posegov v
posega.
vodotoke (regulacije, zadrževalniki), rabe vode za različne namene (za pitno vodo, male hidro centrale, rejo
rib) ter prisotnosti in širitve severno ameriške vrste, signalnega raka iz Avstrije po reki Muri. (Naravovarstveni
atlas, maj 2016).
Vrsta starih listnatih gozdov, predvsem hrastovih, pojavlja se v majhnih, kot tudi v večjih sklenjenih gozdnih
kompleksih. Ličinke se razvijejo v trohnečem lesu hrastov, brestov, vrb, topolov, jesenov in tudi sadnega
drevja. Prehrano ličink sestavljajo mrve ali nagnite korenine dreves, odrasli hrošči pa se prehranjujejo z
različnimi drevesnimi sokovi. Ogroža ga odstranjevanje starih poškodovanih ali trhlih dreves hrastov, saj so ti Pojavlja se v skoraj celotnem območju Natura
2000, razen delov povirja Motnice.
podlaga za zaleganje jajčec, spreminjanje mešanih in hrastovih gozdov v druge tipe gozdov, fragmentacija
(izoliranost populacij in s tem prekinjanje genetskega pretoka) in spreminjanje strukture gozdov, kot tudi
zmanjševanje količine trohnečega lesa. Ogrožajo ga tudi zbiratelji. (Golob & Skudnik, 2007).
Habitat vrste travniškega postavneža v Sloveniji so različni tipi travnikov od nizkih barij do kserotermofilnih
travišč. V Sloveniji ima v nižinskem svetu vrsta (vsaj) dva ekološka tipa populacij: ene, ki poseljujejo le barja in
mokrotne travnike, druge pa izrazito suha in topla travišča. Hranilna rastlina gosenic na mokrotnih travnikih je
travniška izjevka, na suhih travnikih pa navadni grintavec. Odrasli osebki so vezani na larvalni habitat, Nima notranje cone na območju Trzina, plan v
prehranjujejo se na različnih rastlinah. Na vlažnih travnikih jih ogrožajo predvsem melioracije in zaraščanje
njegove habitate ne posega.
travnatih površin, kot posledica opuščanja ekstenzivne kmetijske prakse. Zaraščanje je tudi eden od glavnih
razlogov ogroženosti populacij na suhih travnikih, kjer jih poleg naravnega zaraščanja ogroža še aktivno
pogozdovanje. Nekatere populacije ogroža gradnja cestne infrastrukture, v osrednji in severovzhodni Sloveniji
pa izoliranost in majhnost populacij, kot posledica fragmentacije habitatov (Čelik et al., 2004).
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veliki studenčar
(Cordulegaster heros)

Naseljuje manjše (do 2m široke), naravno ohranjene, potoke v gozdovih ali na njihovih robovih. Pogostejši je v
hribovitem svetu, v Sloveniji ne naseljuje nižin (mestoma je poznan iz obrobja). Potrebuje bolj ali manj stalen
tok vode, pestro strukturiranost vodotokov s tolmuni in plitvimi deli, potoki morajo biti neonesnaženi, navzoča
Pojavlja se v zahodnem delu gozdnatega
mora biti številčna favna vodnih vretenčarjev. Ličinke potrebujejo ustrezno strukturo dna potoka, da se vanj
območja občine (Z od Blatnice), njegove ličinke
lahko zakopljejo (fina mivka, pesek s tanko plastjo organskega detrita in mulja). Veliki studenčar potrebuje
so bile evidentirane v potoku Motnica.
zasenčene dele struge. Opisan je bil pozno (1979) zato ni njegov areal poznan v celoti, kot tudi ne njegova
ogroženost. Potencialno ga ogrožajo vsi posegi, ki bi poslabšali pestrost razmer naravnih vodotokov v
gozdovih in onesnaževanje (Golob & Skudnik, 2007).

Jame, ki niso odprte za
javnost

To so jame, vključno s pripadajočimi vodnimi telesi, ki niso odprte za javnost in so življenjski prostor
specializiranih ali endemičnih vrst živali. Mednje sodijo različni nevretenčarji, zlasti hrošči, raki in mehkužci, ki
imajo praviloma zelo omejeno razširjenost. Jame so prezimovališče in kotišče številnih netopirjev ter življenjski Pojavljajo se na celotnem območju Rašice in
prostor človeške ribice. V Sloveniji jih najdemo v dinarskem svetu. Ogrožajo jih onesnaževanje voda, množičen Dobena. Plan vanje ne posega.
obisk turistov (osvetlitev, hrup) in ponekod odlaganje odpadkov (Naravovarstveni atlas, maj 2016).

Javorovi gozdovi (TilioAcerion) v grapah in na
pobočnih gruščih

To so vsi vse gozdovi plemenitih listavcev od okoli 400 do 1200 m nadmorske višine, ki se pojavljajo v obliki
otokov znotraj bukovih združb. Poraščajo vlažna in hladna pobočja, skalnate jarke in vrtače, pretežno na
karbonatni podlagi. V drevesni plasti prevladujejo gorski javor, veliki jesen in bukev, jelke se pojavljajo le
posamič. Habitatni tip se je ohranil zlasti tam, kjer bukev ni konkurenčna. Pojavlja se na manjših površinah
raztreseno po vsej Sloveniji. Ogroža ga spreminjanje v smrekove gozdove, ponekod mu pomlajevanje
otežkoča jelenjad. (Naravovarstveni atlas, maj 2016).

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

Modra stožkovja so negnojeni travniki na vlažnih do mokrotnih tleh. Voda zastaja zaradi slabo propustne
podlage, bližine vodotoka ali periodičnih poplav. Tla so revna s hranili in zakisana, v prsti je velik delež
humusa. Stik z matično geološko podlago je prekinjen. Ta habitatni tip se pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji Pojavljajo se kot gozdne jase severozahodno in
na naplavinah potokov, dnu večjih in manjših dolin, ravnicah in kotlinah. Sodi med najhitreje izginjajoče, saj ga zahodno od gostilne Trzinka.
ogrožajo izsuševanje, gnojenje, apnenje, prepogosta košnja, zgodnja prva košnja, baliranje sena,
onesnaževanje voda, spreminjanje v njive in zaraščanje. (Naravovarstveni atlas, maj 2016).

Pojavljajo se na vzhodnih pobočjih med
območjem opuščenega kamnoloma in gradom
Jablje. Plan vanje ne posega.

Skupne površine EUP, ki že vključujejo ali bodo vključevale stavbna zemljišča in ki posegajo v notranje cone posameznih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ali v njihovo vplivno
območje, zelo majhne in predstavljajo manj kot en odstotek izgube površine notranje cone kvalifikacijske vrste ali habitatnega tipa.
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4.7 Morebitni načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz
njih
Za območja Natura je bil sprejet Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog na 38. seji dne 28. maja 2015 in nato
na seji 24. marca 2016.

4.8 Obstoječe izhodiščno stanje območja
Občina Trzin je izrazito urbanizirana, poleg tega pa je na ravninskem delu, za katerega so značilna velika polja s
kakovostno prstjo, razvito intenzivno kmetijstvo. Zaradi tega je pestrost rastlinstva in živalstva nižja kot v drugih
slovenskih občinah. Biotska raznovrstnost je največja v severnem delu občine Trzin, ki ga tvori gozdnato gričevje med
Dobenim in Rašico z gosto mrežo plitvih hudournikov in manjšimi mokrišči. Del tega mokrotnega sveta je bil
hidromelioriran za razvoj OIC Trzin in naselja Mlake. To območje je tudi priljubljeno rekreacijsko območje lokalnih
prebivalcev, prepredeno s številnimi pešpotmi.
Fitogeografsko pripada občina Trzin predalpskemu območju. V gozdovih na severnem delu občine prevladujeta
rastlinski združbi Vaccinio-Pinetum in Myrtillo-Pinetum v katerih prevladujejo sestoji rdečega bora, med katerega so
posamično primešani smreka, bukev, graden, kostanj, beli gaber, gorski javor, črna jelša, dob, podrast pa tvorita
borovnica in orlova praprot. V zahodnem delu Trzina se nahaja gozdna združba Querco-Fagetum, v kateri prevladuje
bukev, smreka, rdeči bor, graden, gorski javor, beli gaber, kostanj, veliki jesen. V močvirnejših predelih med Mlakami in
OIC prevladujeta gozdni združbi Querco-Carpinetum in Alnetum glutinoso-incanea, kjer prevladujejo sestoji hrasta
(dob, graden, rdeči hrast), rdeči bor, bukev, črna jelša, gorski javor, beli gaber, veliki jesen, vrba, trepetlika, topol,
breza, smreka. Onger prekriva večinoma hrasto-gabrov gozd, na stenah opuščenega kamnoloma pa je prisotna tudi
toploljubna združba malega jesena in črnega gabra. Trase daljnovodov se obraščajo z vrbami, jelšami, glogom in
različnimi grmovnimi vrstami.
Habitatni tipi na območju občine niso bili detaljno kartirani, na območju občine pa se izvaja monitoring ptic kmetijske
krajine za potrebe spremljanja vplivov Programa razvoja podeželja 2007-2013. Popis leta 2015 kaže na dokaj nizko
vrstno diverziteto ptic kmetijske krajine na popisni ploskvi, ki je v občini Trzin na kmetijskih površinah južno od Mlak.
Na območju občine Trzin sta dve pomembni rastišči zavarovanih rastlin: močvirskega tulipana (Fritillaria meleagris) in
lepega čeveljca (Cypripedium calceolus).

4.8.1 SAC Rašica (SI3000275)
Območje Rašica je območje pretežno vzpetega hribovitega sveta severovzhodno od Ljubljane z glavnimi vzpetinami
Rašica, Dobeno in Gobavica, ki obsega 22.360.674 m2 in sodi v celinsko biogeografsko regijo. Tu se je razvil osameli
kras z značilnimi vrtačami, s štrlečim kamenjem na površju in kraškimi izviri na vznožju. Večinoma ga prekriva mešan
gozd, ki predstavlja habitat rogača. Gozd in travniki predstavljajo prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. Hriboviti
del je zaledje za glavnino izvirov in povirje precej razvejane mreže potokov v vznožju, kjer so se razvile mokrotne
doline z mokrotnimi travniki in gozdovi. Zamočvirjene doline in mokrotni travniki predstavljajo življenjski prostor
Loeselove grezovke in travniškega postavneža. Na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh se pojavljajo travniki s
prevladujočo modro stožko. Na neokrnjene gozdne potoke sta vezana rak koščak in veliki studenčar. Mokrotni in
poplavni gozdovi so življenjski prostor močvirskega krešiča in hribskega urha. Lokalno, na zmerno suhih polsenčnih
območjih v bukovem gozdu, so rastišča lepega čeveljca. Mestoma se na celotnem območju prisotne jame. V grapah in
na pobočnih gruščih se pojavljajo javorovi gozdovi6.
6
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Monitoringi kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura območja Rašica so dokaj skopi s podatki. Monitoringi raka
koščaka, hribskega urha, močvirskega krešiča, velikega studenčarja in travniškega postavneža nimajo popisnih lokacij
na območju občine Trzin. Kaže, da je populacija rogača na širšem območju Rašice v ugodnem stanju. Prvo delno
poročilo monitoringa izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 kaže, da je bilo kotišče malega podkovnjaka v
cerkvi Sv. Florijana uničeno ali močno okrnjeno; monitoring v letih 2006–2010 je tu beležil kotitev med 30 in 110 malih
podkovnjakov. O stanju Loeselove grezovke in lepega čeveljca ni novejših podatkov.
V občini Trzin so prisotni naslednji kvalifikacijski habitatni tipi:
 (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion
caeruleae)
 (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih
Terenski ogled je pokazal, da se travniki s prevladujočo stožko na območju severno od Trzinke zaraščajo, zlasti na
južnem koncu je poganjalo že precej veliko jelševje. To je posledica splošnega opuščanja kmetijstva oziroma
usmeritve v ekonomsko čim bolj upravičene načine gospodarjenja.
Javorov gozd pokriva gruščnato pobočje na severovzhodu občine. Jame so pomembne kot pojav na osamelem krasu,
ki predstavlja v širšem območju Trzina dokaj redek habitat z značilno mikroklimo, ugodno za pojavljanje nekaterih
redkih vrst.

Slika 9: Zaraščujoči se travnik z modro stožko zahodno od obstoječega igrišča
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Slika 10: Zaraščanje s tujerodnimi invazivnimi vrstami na območju načrtovane ureditve pokopališča

Slika 11: Degradirano območje, na katerem je načrtovana ureditev pokopališča
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Slika 12: območje opuščenega kamnoloma oziroma ureditve letnega gledališča

4.9 Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju
Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju so podane v predhodnih preglednicah.

4.10 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj (suš, poplav)
na ključne habitate ali vrste na območju
Sezonski vplivi so vezani predvsem na kmetijske dejavnosti in gozdarstvo. V skladu z gozdnogospodarskimi načrti je
izvajanje del praviloma prilagojeno habitatnim in ekološkim zahtevam. Kmetijskih površin je v Natura območju malo,
neugodni vplivi so vezani na obdobje izvajanja košnje na travnikih s prevladujočo modro stožko ter na obdobje
intenzivnejše rekreativnve rabe (od spomladi do jeseni).
Območje občine Trzin ima značilnosti zmerno kontinentalnega podnebja osrednje Slovenije, za katerega je značilno7:
 povprečne temperature najhladnejšega meseca so med 0 in - 3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C,
 omiljeni celinski padavinski režim: največ padavin je v poletnih mesecih in najmanj pozimi, s sekundarnim viškom
padavin v jeseni,
 letna količina padavin se od zahodnih predelov osrednje Slovenije proti vzhodu zmanjšuje in se giblje med 1300 in
1000 mm.
Natančnejših vremenskih podatkov in podatkov o padavinah v občini ni, saj na območju občine Trzin ni bilo opravljenih
meritev. Najbližja meteorološka postaja je v Ljubljani, oddaljena približno 7 km, tako da podatki te postaje podajo
kakovosten približek vremenskih in klimatskih razmer v občini Trzin. Leta 2006 je bila najvišja povprečna mesečna
7
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temperatura junija in sicer 23,6 oC, najnižja pa januarja in sicer -1,6 oC. Snežna odeja se pojavlja med novembrom in
marcem in v povprečju traja skupaj okoli 40 dni. Najbolj sončen mesec je julij; dolgoletno povprečje kaže, da je julija
več kot 260 ur sončnega obsevanja.
V občini Trzin se območja poplav pojavljajo vzdolž potoka Pšata in njenega pritoka Šumberk na območju starega
Trzina. Poplavno območje je na desnem bregu Pšate in je večinoma neposeljeno, v območju poplavne nevarnosti je
predvsem novejša pozidava na južnem delu obravnavanega območja. Poleg tega je območje poplav v skoraj celotni
del občine vzhodno od železniške proge, kjer se vode Pšate, Motnice in Dobravščice raylijejo po kmetijskih površinah.

Stran 45 od 68

Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin -- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja
Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev

5 Podatki o ugotovljenih vplivih in njihovi presoji
5.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana ali s planom
načrtovanega poseg v naravo na varstvene cilje posameznih
varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s
kumulativnimi vplivi
Presojali smo tako strateški kot izvedbeni del OPN za občino Trzin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da bo imel strateški
del plana enake vplive na varovana kot izvedbeni del, saj strateški del ne zajema nobenih vsebin ali razvojnih
usmeritev, ki ne bi bile že opredeljene v izvedbenem delu OPN. Strateški del usmerja poselitev v stari del Trzina in
zapolnitev vrzeli v obstoječem poselitvenem vzorcu, razvoj poslovnih in proizvodnih aktivnosti omejuje na OIC Trzin,
razvoj kmetij in s tem kmetijske dejavnosti pa usmerja v območje ob Depali vasi na meji z občino Domžale. Strateški
del je sicer navajal možnost opredelitve lokacije heliporta v fazi priprave občinskega prostorskega načrta, vendar le-ta
ni bila opredeljena.
Ureditve, predvidene z OPN za Trzin, v manjši meri posegajo v naravo. V praktično vseh vrstah podrobnejše
namenske rabe prostora lahko pričakujemo ureditev javne razsvetljave. Na območjih z namensko rabo K1 in K2 je
dovoljena kmetijska dejavnost, torej paša, košnja in obdelava njivskih površin, na območjih z namensko rabo G pa
gozdarska dejavnost, torej občasna sečnja in dela v gozdu. Območij z namensko rabo VC – celinske vode je zelo
malo, gre za majhne vodotoke. Pri večini enot urejanja prostora (EUP) gre za ohranjanje namenske rabe prostora in
manjše prilagoditve dejanskemu stanju v prostoru, zato smo ocenili, da ne bodo imele vplivov na okolje. Za popolnoma
nove ureditve gre le v primeru NT-23 (širitev obstoječega športnega parka), ki posega v Natura območje, in v primeru
EUP NT-08, NT-09 (pokopališče s parkom), ki ležita neposredno ob meji Natura območja. Širitev OIC Trzin v območju
CT-08, ki je v območju Natura, ter v območju CT-05, ki je v območju daljinskega vpliva na Natura območje, sta zajeti
že v obstoječem planu, a nista bili presojani. V spodnji preglednici je prikazana površina po posameznih namenskih
rabah, ki segajo v Natura območje Rašica ali njegovo neposredno bližino.
Preglednica 13: Namenska raba v Natura območju in njegovi neposredni bližini

Tip namenske rabe
SSs
SSc
SS
SK
CDc
CU
CDi
ZS
ZK
ZP
ZD
O
IG
PC
T

Površina (m2) namenske rabe v Natura območju in njegovem vplivnem območju
V Natura območju
Vplivno območje 20m Vplivno območje 50m Vplivno območje 100m
55
7.719
21.636
48.866
2.339
18.335
51.247
96.554
529
6.295
20.664
38.510
2.187
6.775
14.772
16.672
995
0
0
0
0
125
1.213
4.696
0
0
0
3.951
58.781
9.387
22.335
39.757
57
2.898
7.434
15.104
29
4.782
11.456
20.936
0
377
662
5.390
2.043
606
606
606
29.017
18.051
48.615
95.375
1.378
7.528
21.297
52.059
0
33
1.194
1.789
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K2
G
VC

16.487
3.290.589
3.141

5.378
21.204
3.005

6.727
37.262
5.006

8.498
54.480
16.363

Glede na Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja velja za
posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, da se daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat
večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2 tega pravilnika, razen če se iz predhodnih ugotovitev na
terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugotovi, da je območje
daljinskega vpliva drugačno. Osnutek OPN za občino Trzin (2. Spremembe in dopolnitve OPN) v Natura območjih in
zavarovanih območjih ne predvideva večjih posegov, tako da predvidevamo, da med načrtovanimi posegi ne bo takih,
da bi bilo zanje potrebno izvesti presojo vplivov na okolje po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje. Izjema je lahko le območje OIC, vendar gre za manjšo širitev, na kateri je prostorsko
težko urediti posege takega obsega in vsebine, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Kljub temu smo
pri možnih daljinskih vplivih pri vrednotenju upoštevali dvakratno območje daljinskega vpliva v skladu s Pravilnikom o
presoji sprejemljivosti le za to območje.
Za ostala območja so bila na podlagi možnih posegov opredeljena območja daljinskega vpliva, kot je določeno v
Pravilniku o presoji sprejemljivosti, in značilnosti posegov oziroma dejavnosti, ki so možne v posameznem tipu enot
urejanja prostora, kot jih določa dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za občino Trzin. Območja
daljinskega vpliva so prikazana v spodnji preglednici.
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Preglednica 14: Uvrstitev posegov, predvidenih v planu po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
Poseg v naravo
Podrobnejša
Neposredni vpliv
Opomba
Obm. nep.
Daljinski vpliv
namenska
Vpliva (m)
raba prostora
Območja stanovanj, površine razpršene poselitve in razpršena gradnja
Gradnja nove stanovanjske ali CD, CU, SK, VSE SKUPINE
0
20
0
nestanovanjske stavbe z vrtom, SS, ZD, ZK,
dvoriščem
ali
brez,
razen ZP, ZS
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.
Rekonstrukcija
ali
odstranitev
CD, CU, SK, netopirji, bela štorklja
0
0
0
stanovanjske ali nestanovanjske
SS, ZD, ZK,
stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez,
ZP, ZS
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.
Vse PNRP
nočni metulji
0
0
netopirji, nočni metulji,
Postavitev
objektov
javne
hrošči
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Območja proizvodnih dejavnosti
IG
VSE SKUPINE
0
100
ptice, netopirji, vodni in
obvodni
Kompleksni industrijski objekti

Območje daljinskega
vpliva (v m)

0

0

100

1000

habitatni tipi, hrošči
Gradnja ali razširitev stavbe za rejo
živali (živalske farme) s kapaciteto,
ki
zahteva
pridobitev
okoljevarstvenega soglasja

SK

VSE SKUPINE

0

20

Postavitev industrijske stavbe ali
skladišča

IG

VSE SKUPINE

0

20

gozdne kure

Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Območja centralnih dejavnosti
Gradnja novega ali rekonstrukcija
nakupovalnega središča, sejmišča in
drugega podobnega objekta

Vse PNRP

nočni metulji

0

0

netopirji,
hrošči

CD, CU, IG

VSE SKUPINE

0

20

0

ptice, netopirji, vodni in
obvodni

250

habitatni tipi, hrošči

nočni

250
metulji,

100

250
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Poseg v naravo

Gradnja nove stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem
ali
brez,
razen
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.
Rekonstrukcija
ali
odstranitev
stanovanjske ali nestanovanjske
stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Podrobnejša
namenska
raba prostora
CD, CU, SK,
SS, ZD, ZK,
ZP, ZS

Neposredni vpliv

Opomba

Obm. nep.
Vpliva (m)

Daljinski vpliv

Območje daljinskega
vpliva (v m)

VSE SKUPINE

0

20

0

0

CD, CU, SK,
SS, ZD, ZK,
ZP, ZS

netopirji, bela štorklja

0

0

0

0

Postavitev
objektov
javne
razsvetljave
in
postavitev
razsvetljave stavb
Območja zelenih površin

Vse PNRP

nočni metulji

0

0

netopirji,
hrošči

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

ZD, ZP, ZS,
SK, SS, CD,
CU

VSE SKUPINE

0

150

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

250

CD, CU,
SS, ZD,
ZP, ZS
CD, CU,
SS, ZD,
ZP, ZS

SK,
ZK,

VSE SKUPINE

0

20

0

0

SK,
ZK,

netopirji, bela štorklja

0

0

0

0

PC

VSE SKUPINE

0

20

PC

VSE SKUPINE

0

20

Enako kot v
neposredni vpliv
Enako kot v
neposredni vpliv

Gradnja nestanovanjske stavbe razen
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.
Rekonstrukcija nestanovanjske stavbe
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.
Območja prometne infrastrukture
Gradnja nekategorizirane ali lokalne
ceste
Razširitev
cestne
povezave
s
prekategorizacijo
lokalne
ali
nekategorizirane ceste v glavno ali
regionalno cesto

nočni

metulji,

100

stolpcu

100

stolpcu

50
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Poseg v naravo

Gradnja
spremljajoče
cestne
infrastrukture (parkirišča, počivališča)

Gradnja nestanovanjske stavbe razen
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.

Podrobnejša
namenska
raba prostora
PC

CD, CU, SK,
SS, ZD, ZK,
ZP, ZS

Območja energetske infrastrukture
Postavitev
E
visokonapetostnega
nadzemnega voda
Postavitev
E
podzemnega voda
Območja okoljske infrastrukture
Postavitev
podzemnega
voda O
(vodovod, plinovod, kanalizacijska cev,
telefonski kabel itd.)
Območja površinskih voda in vodne infrastrukture
Izgradnja ali ureditev objektov za VC
pristajanja ali za vstopno-izstopna
mesta za plovila, za obratovanje
čolnarne ali za delovanje naravnega
kopališča v vodotokih, stoječih vodah
ali morju
Praznjenje in polnjenje stoječega VI
vodnega telesa (ribogojnica, ribnik,
bazeni itd.)

Neposredni vpliv

VSE SKUPINE

Opomba

Obm. nep.
Vpliva (m)

Daljinski vpliv

stolpcu

Območje daljinskega
vpliva (v m)

100

Enako kot v
neposredni vpliv

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm.
dalj. Vpl.
0

enako kot obm.
neposrednega vpliva

20

0

0

VSE SKUPINE

0

5

bela štorklja, črna štorklja,
vodne ptice, ujede, netopirji

250

VSE SKUPINE

0

75

0

0

VSE SKUPINE

0

75

VSE SKUPINE

100

Vodne ptice, črna štorklja, morski in obmorski
habitatni tipi, stoječe vode, tekoče vode, obrečni
in barjanski gozdovi, mehkužci, ribe in piškurji,
sesalci (bober in vidra), raki, dvoživke, plazilci
(sklednica), cvetnice in praprotnice, kačji pastirji,
metulji, močvirski krešič
vodne ptice, črna štorklja, stoječe vode,
dvoživke, kačji pastirji, ribe in piškurji, raki,
mehkužci, metulji, kačji pastirji, cvetnice in
praprotnice, hrošč Graphoderus bilineatus,
močvirski krešič, plazilci (sklednica)

0

10

Vodne ptice, črna štorklja,
sesalci (bober in vidra)

50

0

0

0

0
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Za nekatere enote urejanja prostora (EUP) pa smo glede na opis posameznih kategorij podrobne namenske rabe prostora (PNRP) in njihovo umestitev v prostor ocenili, da njihovo
urejanje lahko vpliva na varstvene cilje varovanih območij. Gre za EUP, podrobneje predstavljene in presojane v naslednji preglednici. Glede na prisotne in pričakovane vrste ter
habitatne tipe, predvidene značilnosti posegov in dejavnosti ter izhodiščnega stanja območja, predstavljene v predhodnih poglavjih, smo podali ocene vplivov po posameznih enotah.
Preglednica 15: Pregled vplivov načrtovanih posegov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura območja Rašica.
EUP
Načrtovani poseg
Potencialni vpliv
Potencialni vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe
NT-08, NT09

Ureditev parkovnega
pokopališča

ST-02, ST03

Ureditev
stanovanjskega
območja
Ureditev
zelenih
površin (namenska
raba ZD) ob Pšati
Ureditev
stanovanjskih
območij

ST-19, ST21
ST-20, ST22, ST-23,
ST-24, ST25, NT-11,
NT-16, NT17,
ST-32

Ureditev
gledališča

letnega

EUP ležita v območju daljinskega vpliva. Glavni vpliv je fragmentacija
območja zelene cezure med Mlakami in OIC Trzin in možnost vpliva zaradi
osvetljevanja. Območje je že degradirano zaradi invazivnih tujerodnih vrst
(predvsem zlata rozga) in nasutja gradbenega materiala. V OPN so delno
upoštevane smernice ZRSVN, območje je zmanjšano na obseg degradiranih
površin, načrtuje se parkovna ureditev na zahodu, poslovilni objekt je
umaknjen na vzhodno stran ob obstoječo poselitev. Uporabi se obstoječa
dostopna cesta. Zaradi take izvedbe bo učinek fragmentacije na zahodnem
delu zmanjšan, ker bo urejen gozdni rob s prehodom v parkovno pokopališče.
Vpliv bo dodatno zmanjšan, če bodo upoštevane usmeritve smernic glede
osvetlitve.
Ureditev stanovanjskega območja bo vsaj delno posegla v obrežno
vegetacijo, urejeno bo osvetljevanje, kar bi lahko vplivalo predvsem na
populacije žuželk na tem območju.

Uničene bodo pretežno kmetijske površine. Ključni vpliv bi lahko imelo
osvetljevanje, predvsem na populacije žuželk na širšem območju, tudi ob
strugi Pšate.

Poseg v vegetacijo lahko uniči toploljubne združbe, značilne za južne in
vzhodne stene osamelega krasa, ki so v občini Trzin redkost.

V bližnjem bajerju in okolici je prisoten hribski urh, v potokih v okolici pa zelo
verjetno tudi močvirski krešič. Ureditev bo omejena na degradirano območje in
ne bo posegala v bajerje in vodotoke v okolici. Fragmentacija zelene povezave
med Mlakami in OIC Trzin bo začasno (do ustrezne zarasti parkovne ureditve)
zmanjšala prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, osvetljevanje območja
pa lahko vpliva tudi na vrstno pestrost žuželk, s katerimi se prehranjuje. Ker je
območje že utrjeno, je možnost vpliva na hidrologijo območja gorvodno
(območje bajerja, jelševij in mokrotnih travnikov) zanemarljivo.

Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, ki je imel kolonijo v
bližnji cerkvi Sv. Florijana, če bo prišlo do uničenja njegovega prehranjevalnega
habitata in vpliva na populacije žuželk, s katerimi se hrani. Zadnji podatki sicer
kažejo, da je bila kolonija uničena, vendar obstaja možnost, da se ponovno
vzpostavi, za kar je treba zagotavljati ustrezne pogoje, tudi kakovost
prehranjevalnih habitatov.
Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, če bo prišlo do
uničenja njegovega prehranjevalnega habitata.

Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, ki je imel kolonijo v
bližnji cerkvi Sv. Florijana, zaradi uničenja njegovega prehranjevalnega
habitata. Zadnji podatki sicer kažejo, da je bila kolonija uničena, vendar obstaja
možnost, da se ponovno vzpostavi, za kar je treba zagotavljati ustrezne pogoje,
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EUP

Načrtovani poseg

NT-23

Ureditev
centra

športnega

CT-05

Širitev OIC na sever

Potencialni vpliv

Načrtuje se ureditev športnega igrišča z atletsko stezo, ki bo posegla na
zaraščujoči se vlažni travnik med že urejenim igriščem in Blatnico. Smernice
ZRSVN so bile delno upoštevane, tako da je urejen odmik igrišča tako, je kar
najbolj prilagojen prostoru tik ob obstoječem igrišču in da ureditev ne posega
v Blatnico, načrtovana je umetna trava in razpršeno razlivanje meteornih vod.

Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN opredeljeno za
industrijsko cono. Trenutno območje porašča dokaj degradiran sestoj vrbovja,
jelševja in topolov. Uničena bo drevesna zarast na tem območju in
poškodovan gozdni rob, urejeno bo osvetljevanje.

Potencialni vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe
tudi kakovost prehranjevalnih habitatov.
Ureditev z osvetljevanjem lahko negativno vpliva na populacijo rogača v širšem
območju EUP in posredno tudi na malega podkovnjaka zaradi vpliva na
žuželke, s katerimi se prehranjuje.
Rob EUP sega na del kvalifikacijskega habitatnega tipa (6410) Travniki s
prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih
tleh (Molinion caeruleae), ki je obenem rastišče Loeselove grezovke. Ureditev
igrišča je pomaknjena na skrajni vzhodni rob tega kvalifikacijskega habitatnega
tipa, tako da do njegovega uničenja ne bo prišlo; do poškodb robnega dela
lahko pride ob neprevidnem in nenadzorovanem izvajanju ureditvenih del.
Travnik se že zarašča z jelševjem, Loeselova grezovka na samem območju
posega znotraj EUP ni bila evidentirana. V širšem območju je bila razširjena
tudi rosika, vendar njena prisotnost na terenskem ogledu ni bila potrjena.
Možen je vpliv na hidrologijo območja preostalih mokrotnih travnikov, vendar bo
vpliv zmanjšan z razpršenim odvodnjavanjem EUP v to območje; tako bo
ohranjena količina vode, ki napaja to območje, minimalno bo spremenjena
dinamika pretoka. Ob neprimerni izvedbi ureditvenih del se lahko kljub temu
spremeni hidrološko stanje v širšem območju in tako negativno vpliva na
travnike s prevladujočo stožko in Loeselovo grezovko.
Z ureditvijo igrišča se bo zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka,
kar lahko ob zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate
zmanjša možnost ponovne vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana.
Na terenskem ogledu nismo potrdili prisotnosti, a so v območju zelo verjetno
prisotni hribski urh in močvirski krešič, verjetno pa tudi rogač. Poseg bo tem
vrstam zmanjšal obseg njihovega habitata. Veliki studenčar se verjetno pojavlja
ob Blatnici in nanj ne bo vplivov, ker ureditev ne bo posegla v območje
vodotoka.
Širitev OIC na sever bi lahko vplivala na hidrologijo območja jelševja in
prehodnih barij gorvodno od posega, vendar je za to zaradi reliefnih značilnosti
malo možnosti. Ob neprimerni izvedbi ureditvenih del lahko kljub temu pride do
vplivov, če se poseže v strugo Motnice ali če pride do spiranja materiala vanjo.
To in možnost onesnaženja Motnice bi lahko vplivali na populacije močvirskega
krešiča, zaradi poseka pa tudi na populacije rogača. Vpliv na navadnega
Stran 52 od 68

Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin -- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja
Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev

EUP

CT-08

Načrtovani poseg

Širitev OIC na zahod

Potencialni vpliv

Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN opredeljeno za
industrijsko cono. Trenutno območje porašča dokaj degradiran gozd. Uničen
bo del gozda in poškodovan gozdni rob. Urejeno bo osvetljevanje.

Potencialni vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe
koščaka, ki je bil evidentiran v Motnici, je malo verjeten, saj se pojavlja višje
gorvodno; enako velja za velikega studenčarja, ki tu še ni bil evidentiran, a se
verjetno pojavlja gorvodno.
S širitvijo OIC se bo zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, kar
lahko ob zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate
zmanjša možnost ponovne vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana.
Širitev OIC na zahod lahko zmanjša obseg habitata rogača in velikega
studenčarja, čeprav je pojavljanje slednjega na tem območju malo verjetno, ker
ni primernih vodotokov (bolj verjetno se pojavlja severno in severozahodno od
OIC v porečju Motnice). Glede na velikost območja urejanja v primerjavi s
celotnim območjem razširjenosti rogača bo vpliv zelo verjetno nebistven ob
izvedbi ustreznih omilitvenih ukrepov. Negativen vpliv ima lahko predvsem
osvetljevanje.
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Preglednica 16: Ocena vplivov načrtovanih posegov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura območja Rašica.

NT-08,
NT-09
ST-02,
ST-03
ST-19,
ST-21
ST-20,
ST-22,
ST-23,
ST-24,
ST-25,
NT-11,
NT-16,
NT-17,
ST-32
NT-23
CT-05
CT-08

Fragmentacija habitata

postavitve ovir v habitat
vrste

Možni vplivi
Spremembe posebnih
struktur, rabe, naravnih
procesov
spremembe onesnaženja,
sevanja, osvetljevanja,
hrupa
spremembe vodnega
režima, naravne dinamike
vodotoka

Načrtovani poseg

Zmanjšanje habitata

EUP

Mož.
daljin.
vpliva

Ocena

Ureditev
parkovnega B
pokopališča
Ureditev stanovanjskega C
območja
Ureditev zelenih površin
(namenska raba ZD) ob
Pšati
Ureditev stanovanjskih B
območij

B

C

A

C

C

C

C

C

B

A

A

B

C

C

B

B

B

B

A

A

B

Ureditev
letnega
gledališča
Ureditev športnega centra
Širitev OIC na sever
Širitev OIC na zahod

A

B

C

A

B

B

C

C

C
C
C

C
C
C

C
C
C

C
C
B

C
B
B

B
B
B

C
B
B

C
C
C

Matrike za ugotavljanje vpliva na varovana območja so podane v prilogi. Izvedba plana ne bo vplivala na naslednje
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe zato vpliv nanje lahko ocenimo z A (ni vpliva):
 Na travniškega postavneža, ker se ta v občini Trzin ne pojavlja,
 na lepi čeveljc, saj v vplivnem območju njegovega rastišča ni načrtovanih nobenih posegov, .
 na raka koščaka, ki je prisoten v Motnici in njenih pritokih, saj se je bil evidentiran toliko gorvodno od načrtovanih
posegov, da je vpliv malo verjeten,
 jame, ki niso odprte za javnost, ker plan vanje ne posega,
 javorove gozdove, ker plan vanje ne posega, najbolj se jim približa pri urejanju opuščenega kamnoloma, ki je malo
južneje od območja tega habitatnega tipa.
Izvedba plana bo vplivala na naslednje kvalifikacijske vrste in habitatne tipe:
 hribski urh Bombina variegata: vpliv ocenjujemo kot nebistven (ocena B), saj plan le v manjši meri posega v
njegov habitat.
 veliki studenčar Cordulegaster heros: vpliv ocenjujemo kot nebistven (ocena B), saj plan le v manjši meri posega v
njegov habitat.
 močvirski krešič Carabus variolosus: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C), saj
bi lahko širitev OIC na sever vplivala na kakovost njegovih habitatov na območju Motnice.
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Loeselova grezovka Liparis loeselii: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C)
zaradi možnih vplivov ureditve športnega parka (NT-23) na njen habitat – mokrotni travnik severno od Trzinke, kjer
je njeno rastišče.
rogač Lucanus cervus: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C), plan le v manjši
meri posega v njegov habitat, vendar lahko prispeva k upadu pojavljanja v robnem območju le-tega.
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros: kot kaže, je bila kolonija v območju uničena, vendar dopuščamo
možnost ponovne naselitve, v tem primeru bo vpliv nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C) predvsem
zaradi posegov v prehranjevalni habitat ob Pšati in na območju urejanja športnega centra.
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion
caeruleae): vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C) zaradi možnih vplivov
ureditve športnega parka (NT-23) na hidrološke lastnosti prehodnih barij in travnikov severno od Trzinke.

5.1.1 Kumulativni vplivi
Na območju občine je v postopku načrtovanja in sprejemanja nekaj planov, ki bi lahko z obravnavanim občinskim
prostorskim načrtom imeli kumulativne vplive. Obravnavani plani in možnost kumulativnih vplivov so prikazani v spodnji
tabeli.
Preglednica 17: Plani z možnimi kumulativnimi vplivi

Plan
Državni prostorski
načrt za obvoznico
Trzin - Mengeš

Možni kumulativni vplivi
Trasa je načrtovana po kmetijskih površinah severovzhodno od Trzina, zato ocenjujemo, da je
možnost za kumulativne vplive na varovana območja in njihove kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe zelo majhna, možen je kumulativni vpliv osvetljevanja na malega podkovnjaka.
Trasa je sicer od Natura območja precej oddaljena, med njo in Natura območjem je celotno
območje starega Trzina, vendar ima mali podkovnjak dokaj veliko prehranjevalno območje, v
katerem bi dodatno osvetljevanje negativno vplivalo na žuželke, s katerimi se prehranjuje.
Zadnji podatki sicer kažejo, da je bila kolonija v starem Trzinu uničena, vendar je možno, da se
bo obnovila, v tem primeru bo prisoten kumulativni vpliv.
Državni prostorski Daljnovod bo potekal v koridorju daljnovodov na južnem delu občine. Zelo verjetno bo prišlo do
načrt za 400 kV poseka dela gozdnega roba ob obstoječih daljnovodih, kar lahko zmanjša obseg habitatov
daljnovod Beričevo kvalifikacijskih vrst, vezanih na gozdne habitate, kot sta rogač in močvirski krešič. V primeru,
- Divača
da bo posek posegal v vodotoke (vlake, kopičenje podrtega drevja, urejanje dostopnih poti za
krčitev), bo prisoten tudi kumulativni vpliv na navadnega koščaka.

5.2 Skupna ocena
Skupna ocena temelji na oceni vplivov na posamezna varovana območja, posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne
tipe ter na oceni kumulativnih vplivov. Ocenjujemo, da so ob upoštevanju zakonski določil, predlaganih
omilitvenih ukrepov vplivi občinskega prostorskega načrta za občino Trzin (druge spremembe in dopolnitve
OPN) na varovana območja narave nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).

5.3 Alternativne rešitve
Med pripravo dopolnjenega osnutka OPN smo kot pripravljavci okoljskega poročila (OP) na podlagi dopolnjenega
osnutka OPN, analize stanja okolja in izvedenega terenskega ogleda, naročnika in prostorskega načrtovalca preverili
možnosti različne izvedbe določenih EUP, še posebej športnega igrišča in pokopališča. Pri izdelavi poročila smo
ugotovili, da so bile ključne pripombe večinoma ustrezno upoštevane in OPN temu primerno dopolnjen. Take primere
smo obravnavali kot alternativne rešitve, dodatne alternativne rešitve niso bile oblikovane in niso bile presojane. Pri
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veliki večini načrtovanih sprememb namenske rabe prostora gre za manjše spremembe in uskladitve znotraj obstoječih
naselij ali ureditev, zato za obsežnejše alternativne rešitve niti ni bilo potrebe.
Še zmeraj pa osnutek OPN vsebuje nekaj ureditev (EUP), za katere je potrebno v fazi priprave predloga OPN
upoštevati in vključiti predlagane omilitvene ukrepe, da bi bile te ureditve sprejemljive tudi z vidika sprejemljivosti
vplivov na varovana območja.
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5.4 Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi so podani so v spodnji preglednici. Nadzor nad upoštevanjem omilitvenih ukrepov izvajajo naravovarstveni inšpektorji, pristojni za varstvo narave in naravovarstveni
nadzorniki (155. čl. ZON-UPB 2 (Ur. l. RS št. 96/2004)).
Preglednica 18: Predlagani omilitveni ukrepi za OPN za občino Trzin
Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec izvedbe
Omilitveni ukrep
izvedbe plana in
spremljanja
omilitvenih
omilitvenega ukrepa uspešnosti
ukrepov
V območju urejanja parkovnega pokopališča
(NT-08, NT-09) je ureditev treba izvesti brez
poseganja v vodotoke, zlasti v območje Motnice,
Blatnice in mokrotnih površin v njihovem zaledju
Med
načrtovanjem Preverjanje
(npr. na zahodnem delu degradiranega
Občina Trzin
OPN in izvedbo OPN OPN
območja). Spremljevalni objekt je treba priključiti
na kanalizacijsko omrežje. Pri vzdrževanju parka
in grobov je treba preprečiti uporabo
fitofarmacevtskih sredstev in omejiti gnojenje.
V območju urejanja parkovnega pokopališča
(NT-08, NT-09) se osvetlitev uredi tako, da se
uporabijo žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo
svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske Med
načrtovanjem Preverjanje
Občina Trzin
žarnice) svetilke pa naj bodo neprodušno zaprte OPN in izvedbo OPN OPN
brez sevanja nad vodoravnico. Območje naj bo
osvetljeno le na vstopnem delu in na območju
mrliškega objekta.
V OPN je v usmeritvah za EUP NT-09 potrebno
opredeliti, da naj krajinsko zasaditveni načrt Med
načrtovanjem Preverjanje
Občina Trzin
zajema tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih OPN in izvedbo OPN. OPN
vrst.
V območjih urejanja stanovanj in zelenih površin
Med
načrtovanjem Preverjanje
ST-02, ST-03, ST-19, ST-21, ST-20, ST-22, STObčina Trzin
OPN in izvedbo OPN OPN
23, ST-24, ST-25, NT-11, NT-16 in NT-17 se v

Razlaga izogiba škodljivega vpliva
ali njegovega zmanjšanja z
omilitvenim ukrepom

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
predvsem tveganje za onesnaženje
vodotokov in mokrišč, kar lahko
negativno vpliva na populacije
hribskega urha in močvirskega
krešiča.

Z omilitvenim ukrepom se zmanjša
možnost vpliva na žuželke, s katerimi
se prehranjuje mali podkovnjak, in
kvalifikacijske vrste močvirskega
krešiča in rogača.
Z omilitvenim ukrepom se zmanjša
prisotnost invazivnih tujerodnih vrst v
območju in njihovo širitev na mokrotne
travnike in barja.
Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
predvsem tveganje vpliva na
kvalifikacijske vrste in v primeru

Ocena ustreznosti in verjetnosti
uspešnosti ukrepa

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se preprečuje širitev manj
ustreznih dejavnosti v varovana območja.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se omejuje osvetlitev območja,
kar je zaradi namena ureditve sprejemljivo.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se preprečuje širjenje invazivnih
tujerodnih vrst in s tem pripomore k
ohranjanju mokriščnih habitatov.
Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj ohranja zelene koridorje in
zmanjša možnost negativnih vplivov
Stran 57 od 68

Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin -- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja
Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev

Omilitveni ukrep
vodotok posega le za ureditev nujnih
protipoplavnih ureditev, pri čemer se ohrani ali
vzpostavi obvodna vegetacija in mejice. Pri
izvedbi protipoplavnih ureditev se je treba v
največji možni meri izogniti posegom v strugo in
priobalni pas. Osvetljevanje se omeji na
najmanjši možen obseg v skladu s predpisi.
Pri ureditvi letnega gledališča (ST-32) je treba
ohraniti gozdni rob in avtohtono zarast in omejiti
posege v grmovno in drevesno zarast ob
dostopu do lokacije. Osvetljevanje se omeji tako,
da se osvetlitev lahko uporablja od 1. marca do
2. oktobra do 23. ure v skladu s potrebami
dejavnosti. Uporabijo se žarnice z rumeno,
oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr.
natrijeve plinske žarnice) svetilke pa naj bodo
neprodušno zaprte brez sevanja nad
vodoravnico. Parkirišča se uredijo v sklopu
naselja.
Ureditev športnega centra (NT-23) je že
prestavljena proti vzhodu, a je ureditev treba
podrobneje načrtovati in izvesti tako, da se v
Blatnico in obrežno vegetacijo Blatnice in njenih
pritokov ne posega.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec izvedbe
izvedbe plana in
spremljanja
omilitvenih
omilitvenega ukrepa uspešnosti
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega vpliva
ali njegovega zmanjšanja z
omilitvenim ukrepom
malega podkovnjaka na žuželke, s
katerimi se prehranjuje in strukture, po
katerih se orientira.

Ocena ustreznosti in verjetnosti
uspešnosti ukrepa

pretiranega osvetljevanja javnih površin.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti z zelo usmerjenim urejanjem.

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Občina Trzin

Igrišče v športnem centru (NT-23) se uredi z
umetno zelenico, odvodnjavanje meteornih vod
pa se uredi razpršeno proti zahodu tako, da se
obstoječa hidrologija na mokrišču ne spremeni.

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Osvetlitev igrišča v športnem centru (NT-23) se
uredi tako, da osvetljenost igrišča znaša največ

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
degradacija gozdnega roba, ki je
pomemben za ohranjanje populacij
rogača in kot prehranjevalni habitat
malega podkovnjaka, in negativen
vpliv osvetlitve na žuželke.

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
predvsem tveganje za poseganje v
vodotoke in mokrišča, kar je
pomembno za kvalifikacijske vrste,
vezane nanje.
Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
predvsem tveganje za onesnaženje
vodotokov in mokrišča, kar je
pomembno za kvalifikacijske vrste,
vezane nanje.
Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
negativen vpliv osvetlitve na žuželke

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
zmerna, uspeh je odvisen od tehničnih
rešitev in natančnosti izvedbe.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti z zelo usmerjenim urejanjem.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
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Omilitveni ukrep

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec izvedbe
izvedbe plana in
spremljanja
omilitvenih
omilitvenega ukrepa uspešnosti
ukrepov

500 luxov. Igrišče sme biti osvetljeno največ do
22. ure z možnostjo osvetlitve do 24. ure enkrat
tedensko. Za osvetljevanje se uporabijo žarnice
z rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV
spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) svetilke
pa naj bodo neprodušno zaprte brez sevanja nad
vodoravnico. Novih reflektorjev naj se ne
postavlja. Ohranijo ali vzpostavijo naj se linijske
strukture (npr. mejice).
V območju širitve OIC na sever (CT-05) je treba
zagotoviti odvajanje padavinskih vod preko
lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. Gradbena
dela lahko potekajo samo znotraj EUP, zato se
takoj ob začetku del zagotovi ustrezen nadzor.
Osvetljevanje območja širitve OIC na sever (CT05) naj se uredi tako, da je zmanjšano na
najmanjšo možno mero in da je med 23. in 5. uro
zmanjšana svetilnost. Uporabi naj se žarnice z
rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV
spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) in
neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad
vodoravnico. Na robu EUP naj se vzpostavi
gozdni rob.
V območju širitve OIC na zahod (CT-08 ) je treba
ob zaključku urejanja urediti gozdni rob. Uporabi
naj se žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo
svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske
žarnice) in neprodušno zaprte svetilke brez
sevanja nad vodoravnico. Na robu EUP naj se

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Občina Trzin

Občina Trzin

Razlaga izogiba škodljivega vpliva
ali njegovega zmanjšanja z
omilitvenim ukrepom

Ocena ustreznosti in verjetnosti
uspešnosti ukrepa

in na netopirje, ki se z njimi
prehranjujejo. Poleg tega omilitveni
ukrep
pomaga
pri
orientaciji
netopirjev.

izvesti z ureditvijo in natančnim
upravljanjem športnega parka.

Z omilitvenim ukrepom se zmanjšuje
tveganje za onesnaženje habitata
močvirskega krešiča). Poleg tega se z
omilitvenim ukrepom se preprečuje
negativen vpliv osvetlitve na žuželke
in na netopirje, ki se z njimi
prehranjujejo.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno izvesti ob
komunalni ureditvi območja med izvedbo
posega.

Z omilitvenim ukrepom se zmanjšuje
vpliv na močvirskega krešiča in
rogača. Poleg tega se z omilitvenim
ukrepom se preprečuje negativen
vpliv osvetlitve na žuželke in na
netopirje, ki se z njimi prehranjujejo.

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
možen negativen vpliv na habitat
rogača.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno izvesti ob
komunalni ureditvi območja pred izvedbo
posega.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti ob zaključevanju posega.
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Omilitveni ukrep
vzpostavi gozdni rob.
V območjih Mlake – Kidričeva (NT-21) in Trzinka
(NT-24) naj se ozelenitev izvede z avtohtonimi
vrstami. Pri ureditvi osvetljevanja naj se
uporabijo žarnice z rumeno, oranžno oziroma
rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve
plinske žarnice) in neprodušno zaprte svetilke
brez sevanja nad vodoravnico.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec izvedbe
izvedbe plana in
spremljanja
omilitvenih
omilitvenega ukrepa uspešnosti
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega vpliva
ali njegovega zmanjšanja z
omilitvenim ukrepom

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
širjenje tujerodnih vrst in negativen
vpliv osvetlitve na žuželke in na
netopirje, ki se z njimi prehranjujejo.

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

V območju ureditve vodohrana (NT-10) naj se za
zunanje osvetljevanje uporabi osvetlitev na
senzor.

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Na območju EUP Peske - območje centralnih
dejavnosti med gospodarsko cono in Mlakami
(NT-06) je treba ohraniti strukturiran gozdni rob
brez posegov vanj.

Med
načrtovanjem
OPN in izvedbo OPN

Preverjanje
OPN

Občina Trzin

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
negativen vpliv osvetlitve na žuželke
in na netopirje, ki se z njimi
prehranjujejo.
Z omilitvenim ukrepom se preprečuje
degradacija gozdnega roba, ki je
pomemben za ohranjanje populacij
rogača in kot prehranjevalni habitat
malega podkovnjaka.

Ocena ustreznosti in verjetnosti
uspešnosti ukrepa

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti z ustrezno ureditvijo javne
razsvetljave v območju.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti z ustrezno ureditvijo vodohrana.
Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka, saj je ukrep možno enostavno
izvesti z zelo usmerjenim urejanjem.
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5.5 Morebitne načrtovane ali obravnavane pobude za ohranjanje narave
Občina Trzin v sodelovanju z ZRSVN pripravlja zavarovanje mokrišč v občini Trzin. V okviru te pobude je Zavod RS za
varstvo narave, OE Kranj, marca 2017 pripravil tudi strokovni predlog varstva mokrišč v občini Trzin, ki smo jih
upoštevali pri dopolnitvi poročila.
.
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6 Navedbe o virih podatkov in uporabljenih metodah
napovedovanja vpliva in presoj
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6.1 Zakonodaja

























Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11,
92/2013);
Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur.l. RS, št. 56/1999, 31/2000 popr., 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US:
U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B);
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur.l. RS, št. 7/1996);
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Ur.l. RS, št. 17/1999);
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, ZPNačrt-A) (Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013
Skl.US: U-I-43/13-8);
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1,
45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/098, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012);
Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ / (Ur.l. RS, št. 59/1996, 31/1998 Odl.US: U-I-340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2, 58/2012);
Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/1993, 10/1993-ZSKZ, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006,
110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, 63/2013);
Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur.l. RS, št. 7/1999, 10/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007
Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1);
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl.US: U-I-313/98,
87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1, 97/2010);
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/2003, 36/2009, 33/2013);
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 110/2004, 115/2007, 36/2009);
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007,
96/2008, 36/2009, 102/2011);
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/2004, 59/07, 43/08, 8/12,
33/13 (35/13 popr.), 39/13 Odl.US: U-I-37/10-16, 3/14);
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 52/2002, 67/2003);
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/2004, 33/2013, 99/2013);
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/2006,
72/2007, 32/2009, 95/2011, 20/2013);
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS 51/14);
Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur.l. RS, št.
36/2009);
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS, št. 89/2008, 77/2011 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/0914);
Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011);
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 53/2009, 61/2011);
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Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/2008, 61/2011);
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008);
Uredba o odpadnih oljih (Ur.l. RS, št. 24/2012);
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l. RS, št. 39/2010);
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011
(68/2011 popr.));
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 3/2010,
64/2012, 93/2012);
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur.l. RS, št. 71/2007);
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št.
130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011);
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS, št. 82/2002, 42/2010);
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010).

6.2 Uporabljene metode napovedovanja vpliva in presoj
Poročilo je izdelano v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja, v skladu s katerim smo presojali in ocenjevali posledice učinkov plana na varstvene cilje/dejavnike
posameznih varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe.
Poročilo je bilo izdelano na podlagi javno dostopnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih (glej poglavje viri in literatura),
terenskega ogleda, usklajevanj z nosilci urejanja prostora in v skladu z načelom previdnosti. Analiza podatkov in
presoja sta bili pripravljeni ob uporabi programskega orodja ArcMap 9.3.1.
Posledice učinkov plana na varstvene cilje/dejavnike posameznih varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost,
ter vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe smo ocenjevali v skladu z določili prej navedenega Pravilnika o
presoji sprejemljivosti:
Preglednica 19: Lestvica za presojo vplivov izvedbe plana na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in
povezanost
Razred učinka
Opredelitev razreda učinka
A
ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven
B
nebistven vpliv
C
nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D
bistven vpliv
E
uničujoč vpliv

Če se podocene in ocene za katerikoli posledico učinka ne uvrstijo v velikostni razred D ali E, vplivi plana na varstvene
cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti niso škodljivi.
Če se podocene in ocene za katerikoli posledico učinka uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi plana na varstvene
cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti pomembni in škodljivi.
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7 Navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih
dodatka za presojo sprejemljivosti
Izdelovalec dodatka: OIKOS, svetovanje za razvoj, d. o. o., Glavni trg 19, 1240 Kamnik.
Vodja projekta:
 Mojca Hrabar, univ. dipl. biol.
Sodelovali v postopku priprave dodatka:
 Tamara Klar, univ. dipl. geogr.
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Priloga: Matrike za ugotavljanje vpliva
Matrika s prikazom ocen učinkov sprememb namenske rabe na ugodno stanje kvalifikacijske vrste/ habitatnega tipa in posledic učinkov na varstvene cilje SAC Rašica
Kategorija
učinka
delež ali velikostni
razred
trajne
izgube
(po
zaključku
projekta) izgube
območja habitata
vrste
oz.
habitatnega tipa
zaradi
vpliva
fizičnega
prekrivanja
delež ali velikostni
razred začasne (v
času
izvajanja
projekta) izgube
območja habitata
vrste
oz.
habitatnega tipa
zaradi
učinka
fizičnega
prekrivanja,
v
času
izvajanja
projekta
velikostni razred
spremembe
posebnih struktur
ali
rabe
(intenzifikacija ali
opustitev)
ali

Vrsta/HT
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros

Podocena
B
B
B
C
C
C

Vpliv
na
celovitost
območja
Podocena
B
B
B
C
C
C

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)

C

C

hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros

B
C
B
C
C
C

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)

hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros

Pomembnost učinka

Vpliv
na
povezanost
območij
Podocena
B
B
B
C
B
C

Vpliv na varstvene cilje območja
Varstveni cilji
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

Podocena
B
B
B
B
C
C

C

Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

C

B
C
B
C
C
C

B
B
B
C
B
C

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

B
C
B
B
C
C

C

C

C

Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

C

B
B
B
C
B
C

B
B
B
C
B
C

B
B
B
C
B
C

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

B
B
B
B
B
C
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Kategorija
učinka
naravnih
procesov,
potrebnih
za
dolgoročno
ohranitev vrste ali
habitatnega tipa
velikostni razred
spremembe
ključnih
indikativnih
kemikalij (tudi kot
posledice
onesnaženja),
spremembe
sevanja,
osvetljevanja,
hrupa
velikostni razred
spremembe
vodnega režima,
naravne dinamike
vodotoka
(vključno
s
poplavljanjem)
velikostni razred
znižanja uspeha
razmnoževanja in
preživetja zaradi
fragmentacije
habitata
v
pokrajini
velikostni razred
znižanja uspeha
razmnoževanja in
preživetja
oz.

Vrsta/HT

Podocena

Vpliv
na
celovitost
območja
Podocena

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)

C

C

hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros

A
C
A
B
B
C

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii

Pomembnost učinka

Vpliv
na
povezanost
območij
Podocena

Vpliv na varstvene cilje območja
Varstveni cilji

Podocena

C

Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

C

A
C
A
B
B
C

A
B
A
B
B
C

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

A
C
A
B
B
C

B

B

B

Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

B

B
C
B
C
B
B
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

B
C
B
C
B
B
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

B
B
B
C
B
B
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje sedanjega stanja in obsega
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje sedanjega stanja in obsega
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

B
C
B
B
B
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin -- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja
Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev

Kategorija
učinka
sprememba
v
stopnji smrtnosti
zaradi postavitve
ovir v habitat vrste
velikostni razred
zmanjšanja
površine zaplat
habitata vrste ali
habitatnega tipa

odstotek trajnega
upada
velikosti
populacije vrste

odstotek
začasnega upada
velikosti
populacije

Vrsta/HT
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros

Podocena
A
A

Vpliv
na
celovitost
območja
Podocena
A
A

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)

A

A

hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)
hribski urh Bombina variegata
močvirski krešič Carabus variolosus
veliki studenčar Cordulegaster heros
Loeselova grezovka Liparis loeselii
rogač Lucanus cervus
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.)

B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
/
B
B
B
C
B
C
/

B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
/
B
B
B
C
B
C
/

Pomembnost učinka

Vpliv
na
povezanost
območij
Podocena
A
A

Vpliv na varstvene cilje območja
Varstveni cilji
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste

Podocena
A
A

A

Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

B

B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
C
/
B
B
B
C
B
C
/

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje sedanjega stanja in obsega
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje sedanjega stanja in obsega
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste
Ohranjanje sedanjega stanja in obsega

B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
/
B
B
B
C
B
C
/
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