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OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22 
1236  Trzin

Zadeva:   Strokovni predlog ukrepa varstva mokrišč v Občini Trzin, dopolnitev za območje Blatnic

Zavod RS za varstvo narave je 10. 3. 2017 pripravil Strokovni predlog ukrepa varstva mokrišč v Občini 
Trzin št. 2-IV-126/1-O-17/SR, marec 2017. Na podlagi teh strokovnih podlag je bilo z Odlokom o začasnem 
zavarovanju ožjega območja Blatnic (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 10/2017) in Odlokom o začasnem 
zavarovanju ožjega območja Blatnic (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 9/2019) začasno zavarovano območje 
Blatnic. Na podlagi pobude Občine Trzin za trajano zavarovanje območja Blatnic podajamo dopolnitev 
zgoraj navedenih strokovnih podlag, saj smo v času od priprave strokovnih podlag pridobili nekaj novih 
podatkov o območju, spremenili pa so se tudi nekateri pravni akti, ki se nanašajo na obravnavano 
območje.

Dopolnitve podajamo po poglavjih.

ad. 2. Pravne osnove

Navajamo posodobljene pravne podlage. Navedeni so pravni akti, ki so posodobljeni ali novi:
- Nacionalni predpisi

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list 
RS, št. 31/20)

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10, 23/15 in 7/19),

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 
84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19)

- Občinski predpisi:
- Odlok o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 

10/2017) – ni več veljaven
- Odlok o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 

9/2019)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0603


ad. 3. Opis območja

V poglavju 3.2 Flora in vegetacija območja se besedilo s podnaslovom Območje Blatnic nadomesti z 
novim, in sicer: 

Območje Blatnic predstavlja še zadnji del obvodnega gozda reke Pšate na jugovzhodnem delu 
Občine Trzin. Gozdne površine se prepletajo s travniškimi površinami in degradiranimi 
površinami pod daljnovodi v začetnih sukcesijskih stadijih. Na ekstenzivnih travniških površinah 
so rastišča močvirske logarice (Fritillaria meleagris), ki se pojavlja množično. Zabeleženih je osem 
travnikov z veliko gostoto močvirske logarice in še sedem lokacij, kjer se pojavljajo posamezni 
primerki te vrste.  Rastejo na habitatnih tipih Mezotrofni mokrotni travniki (Physis 37.21) in 
Oligotrofni mokrotni travniki (Physis 37.3), ki jih je treba v Sloveniji prednostno ohranjati. 
Območje prečka več daljnovodov, zaradi česar je površina obvodnega gozda na območju Blatnic 
že zmanjšana.
Na območju se prepleta več gozdnih habitatnih tipov v različnih razvojnih fazah, od starejših 
debeljakov in sestojev v obnovi do strnjenih jelševih drogovnjakov in začetnih sukcesijskih 
grmiščnih faz. Prisotni gozdni habitatni tipi so močvirno črnojelševje, različna vrbovja in poplavni 
hrastovi gozdovi - dobovje. Mestoma so prisotni tudi topolovi sestoji. 
Na območju so zavarovane vrste močvirska logarica (Fritillaria meleagris), močvirski svišč 
(Getiana pneumonanthe), hribski urh (Bombina variegata) in sekulja (Rana temporaria). 

ad. 4. Naravovarstveni statusi območja in biotska pestrost

V poglavju 4.1 Naravne vrednote se Tabela 1 Seznam naravnih vrednot na območju strokovnega predloga 
varstva dopolni z novo vrstico:

Tabela 1: Seznam naravnih vrednot na območju strokovnega predloga varstva - dopolnitev
Id.št. IME Zvrst Pomen Kratka oznaka
80217 Blatnice - nahajališča 

močvirske logarice
ekos, 
bot

lokalni Nahajališča močvirske logarice ob 
Dobravščici pri Trzinu

Doda se opis naravne vrednote:
80217 Blatnice – nahajališča močvirske logarice
Območje se nahaja severno od potoka Dobravščica in vzhodno od industrijske cone Trzin. 
Predstavlja še zadnji del obvodnega gozda reke Pšate na jugovzhodnem delu Občine Trzin. Gozdne 
površine se prepletajo s travniškimi površinami in degradiranimi površinami pod daljnovodi v 
začetnih sukcesijskih stadijih. Na ekstenzivnih travniških površinah so rastišča močvirske logarice 
(Fritillaria meleagris), ki se pojavlja množično. Na nekaterih travnikih je prisoten tudi močvirski svišč 
(Gentiana pneumonanthe). Travniška habitatna tipa sta mezotrofni mokrotni travniki (Physis 37.21) 
in oligotrofni mokrotni travniki (Physis 37.3).
Na območju se prepleta več gozdnih habitatnih tipov v različnih razvojnih fazah (od starejših 
debeljakov in sestojev v obnovi do strnjenih jelševih drogovnjakov in začetnih sukcesijskih 
grmiščnih faz). Prisotni so naslednji gozdni habitatni tipi: močvirno črnojelševje, različna vrbovja in 
poplavni hrastovi gozdovi - dobovje. Mestoma so prisotni tudi topolovi sestoji. 



Na območju so bile zabeležene tudi zavarovane vrste dvoživk, in sicer hribski urh (Bombina 
variegata) in rjave žabe (Rana sp.).

V poglavju 4.4 Druge zavarovane vrste in habitatni tipi se Tabela 4: Seznam ogroženih in zavarovanih 
vrst na območju Blatnic dopolni z dvema vrsticama:

Tabela 4: Seznam ogroženih in zavarovanih vrst na območju Blatnic - dopolnitev

Vrsta
Kategorija 

ogroženosti
Zavarovana vrsta

močvirski svišč Gentiana pneumonanthe Da
sekulja Rana temporaria V Da

Pri navedbi habitatnih tipov se doda zapis:
- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki,
- 37.3 Oligotrofni mokrotni travniki.

ad. 5. Naravovarstveno vrednotenje

K poglavju 5.1 Ekosistemska zvrst naravne vrednote se doda naslednje besedilo:

Ekosistemska pomembnost:
Območje Blatnice je ekosistemsko pomembno območje, ker se na majhnem prostoru pojavlja več 
manjšinskih, predvsem mokriščnih habitatnih tipov, ki so na območju Gorenjske redki: močvirno 
črno jelševje, oligotrofni in mezotrofni mokrotni travniki, visoko steblikovje. Območje predstavlja 
tudi habitat številnim redkim in ogroženim ter zavarovanim vrstam (metulji, kačji pastirji, dvoživke, 
ptice, rastline). Na območju je vsaj osem travnikov z veliko gostoto močvirske logarice (Fritillaria 
meleagris) in še sedem lokacij, kjer se pojavljajo posamezni primerki te vrste.  Močvirska logarica je 
uvrščena na rdeči seznam ogroženih vrst Slovenije. Na nekaterih travnikih se pojavlja tudi 
zavarovana vrsta močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe), ki je lahko gostiteljska rastlina metulja 
sviščevega mravljiščarja (Maculinea alcon).

ad. 6. Stanje ohranjenosti in ogroženost

V poglavju 6.1 Stanje ohranjenosti se doda stavek:

Na območju Blatnic so ohranjeni naravni procesi kroženja snovi v poplavnih gozdovih, na vrstno 
bogatih mezotrofnih in oligotrofnih travnikih pa so ohranjeni pogoji za življenje ogroženih vrst.

V poglavju 6.2 Ogroženost se v alineji Širjenje invazivnih tujerodnih vrst doda besedilo: »predstavlja 
grožnjo tudi za rastišča močvirske logarice in močvirskega svišča.«



ad. 9. Viri

Poglavju se doda vir: 
- Zalokar, P. Načrt upravljanja travnikov z močvirsko logarico (Fritillaria meleagris L.) na območju 

Blatnic v občini Trzin. Dipl. nal. Strahinj, BC Naklo, Višja strokovna šola, Naravovarstvo, 2020.

Pripravila:
Sonja Rozman

naravovarstvena svetnica
Metod Rogelj

visoki naravovarstveni svetnik, 
vodja OE Kranj

Poslati:
- Naslovniku po pošti in e-pošti: ana.movrin@trzin.si 
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