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 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja 

1 IME IN KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja je izdelan 
za splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami (v nadaljevanju 
tudi Program oz. Splošni program). V splošnem načrtu Državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami so opredeljena izhodišča, cilji, načini in pogoji izvajanja ter 
predvideni tudi nujni ukrepi za izpolnjevanje tega cilja.  
 
Osnovni cilj državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je gospodarjenje, 
ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji 
generaciji po načelih trajnostnega razvoja. Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri 
gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, 
okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. Najpomembnejši okoljevarstveni vidik je 
pridobivanje mineralnih surovin na način, ki ne škoduje okolju.  
 
Zakonsko podlago za izdelavo Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
predstavlja Zakon o rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 98/04). V ZRud so v členih od 5 do 
10 opredeljeni zgradba programa, cilji, usmeritve in pogoji za raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin z opisom in ovrednotenjem stanja zalog ter izkoriščenosti posameznih vrst 
mineralnih surovin. Državni program gospodarjenja je sestavljen iz splošnega načrta in načrta 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. Načrt gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami še ni pripravljen in v poročilu tudi ne presojan. 
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2 PODATKI O PROGRAMU 

2.1 Celoten prostor ali območje, ki ga obsega program 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami zajema celotno območje Republike 
Slovenije. Območje je prikazano na sliki 1, v kartografskih prilogah (priloge 1 - 6) je tudi 
natančnejši prikaz območja v merilu 1:300.000. 
 
Slovenija je z 20.273 km2 površine ena manjših evropskih držav. Na severu meji na Avstrijo 
(dolžina meje 324 km), na zahodu na Italijo (235 km), na severovzhodu na Madžarsko (102 
km) in na jugu in jugovzhodu na Hrvaško (546 km), kar je tudi zunanja meja Evropske Unije. 
Slovenska obala Jadranskega morja na jugozahodu je dolga 47 km.  
 

 
Slika 1: Slovenija in njene sosednje države. 

 
Slovenski prostor je prepoznaven po veliki reliefni razgibanosti, raznovrstni kulturni krajini, 
stavbeni in naselbinski dediščini, ter bogatih in raznolikih naravnih sistemih. Slovenija leži na 
stiku štirih velikih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorovja, kotanje Jadranskega morja in 
Panonske kotline. Njen relief je zato zelo razgiban, sestavlja ga veliko različnih tipov (kraški, 
rečno denudacijski, obalni in antropogeni relief; ravnine, gričevja, hribovja, gorovja, nizke in 
visoke planote). Skoraj 90 odstotkov površine leži na nadmorski višini nad 300 m, ravninska 
območja v obliki sklenjenih dolin in kotlin pa predstavljajo le slabih 20 odstotkov vsega 
ozemlja. Povprečna višina Slovenije je 557 m (min-max = 0-2864 m). Območja z najvišjimi 
nadmorskimi višinami so na severozahodu (Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske 
Alpe), z najnižjimi pa ob obali in na vzhodu, kjer so panonske ravnine. V Sloveniji je največ 
južnih leg (15.2% površine) in najmanj severozahodnih (9.5%). To je predvsem posledica 
slemenitev v Sloveniji. Od leg in naklonov je odvisen tudi tip vegetacije in njena gostota, 
gostota naselij in število prebivalcev. V nekaterih slovenskih pokrajinah je ekspozicija tako 
pomembna prvina, da narekuje celo zunanjo podobo krajine. V hribovitem svetu so zato 
domačije in obdelovalne površine na prisojnih legah, gozd pa na osojnih. Podobno je tudi v 
gričevjih panonskega in sredozemskega sveta, kjer so na prisojnih pobočjih vinogradi. 
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Slovenija leži v zmerni zemljepisni širini in na prehodu med Sredozemljem in Evrazijo. To in 
precejšnja višinska razčlenjenost vplivata na značilnosti podnebja pri nas. Visokogorje ima 
gorsko podnebje, preostali del Slovenije pa zmerno toplo vlažno podnebje, ki ga delimo na 
submediteransko in zmerno celinsko. Osrednja Slovenija je prehodno območje med tema 
dvema tipoma podnebja. V prostorski razporeditvi letnih padavin obstajajo velike razlike. 
Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Na Z in JZ pade več kot 2500 mm 
padavin letno, ta območja sodijo med najbolj namočena v Evropi. Najmanj padavin je ob meji 
z Madžarsko (manj kot 900 mm). Kraji v bližini morja dobijo največ padavin jeseni, kraji v 
SV Sloveniji pa poleti, slednji predvsem v obliki ploh in neviht s točo in močnim vetrom. 
Temperatura zraka se med letom značilno spreminja. Najvišja je julija in najnižja januarja, v 
visokogorju pa februarja. Zaradi velikih sezonskih razlik v osončenosti je za Slovenijo 
značilen velik temperaturni razpon. V sredozemskem svetu na temperaturo zraka vpliva tudi 
morje, ki blaži temperaturne razlike. Največje razlike med sezonskimi temperaturami so v SV 
Sloveniji, kjer je vpliv celinskega podnebja največji.  
 
Razmeroma neugodne, a pestre naravne razmere neposredno vplivajo na razpršeno poselitev 
in veliko število majhnih naselij, specifično strukturo rabe zemljišč, visoko stopnjo naravne in 
biotske raznovrstnosti, kulturno raznovrstnost, bogastvo površinskih in podzemnih voda, 
raznolikost kulturne krajine. 
 
Slovenija se z 2 milijonoma prebivalcev (0,5 odstotka prebivalstva EU) in gostoto 
poseljenosti 98 prebivalcev/km2 uvršča med relativno redko poseljene države članice. Za 
poselitveni vzorec je značilna zgoščena poselitev dolinskih (ravninskih) delov, kjer na slabih 
20 odstotkih ozemlja živi skoraj 60 odstotkov vsega prebivalstva. V hribovitem predalpskem 
ter dinarsko - kraškem svetu je poselitev redka, prevladujejo manjša razpršena naselja, kjer se 
prebivalstvo stara. Podobno pa velja tudi za območja ob državni meji. 
 
 

2.2 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 
razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in 
prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v naravo 

2.2.1 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve 
 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami opredeljuje 
izhodišča, cilje, načine in pogoje izvajanja in ne prostorsko umeščenih aktivnosti. Ker v 
poročilu ne obravnavamo posameznih lokacij (in te s programom tudi niso opredeljene), v 
spodnjem besedilu povzemamo značilnosti določitve in prikaza namenske rabe prostora ter 
delitve osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora v Sloveniji.  
 
Krovni dokumenti, ki usmerjajo prostorski razvoj Slovenije in rabo prostora, so Zakon o 
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07), Uredba o prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list 
RS, št. 76/04): 
 
1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije je osnovni državni dokument. Predstavlja okvir 

za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v 
evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.  
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2. ZPNačrt in Uredba o prostorskem redu Slovenije določata pravila za urejanje prostora oz. 
za prostorsko načrtovanje, med drugim tudi za določanje osnovne in podrobne namenske 
rabe prostora.  

 
Namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov. Prostorski red 
občine določi za celotno območje občine območja osnovne namenske rabe prostora, ki se 
opredelijo glede na fizične lastnosti prostora in predvideno namembnost določenega prostora. 
Ena izmed kategorij namembnosti so tudi območja mineralnih surovin.  
 
Mineralne surovine 
 
Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine 
v okviru razmestitve dejavnosti v prostor in v zasnovah posameznih sistemov lokalnega 
pomena v prostoru. Območja mineralnih surovin se natančneje prikažejo v prostorskem načrtu 
občine, kjer se kot kategorije osnovne rabe prikažejo površine pridobivalnega prostora. 
Območja mineralnih surovin, ki so varovana s predpisi s področja rudarstva, so zajeta v zbirki 
pravnih režimov in jih je pri načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu 
občine treba upoštevati. Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja in sanacije se v prostorskem 
redu občine lahko določijo s podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote (Uredba o 
prostorskem redu Slovenije, Ur.l. RS, št. 122/04).  
 
Kartografsko so območja mineralnih surovin prikazana v osnovni namenski rabi prostorskega 
načrta posamezne občine in sicer kot območja nadzemnega pridobivalnega prostora in 
območja podzemnega pridobivalnega prostora. Območja za raziskovanje mineralnih surovin 
so prikazana v prostorskih redih v sklopu območij varovanj in omejitev (Pravilnik o pripravi 
prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki, 
Ur.l. RS 20/03).  
 
Varovana območja 
 
V prostorskih sestavinah se grafično prikažejo tudi območja varovanj in omejitev. Območja 
varovanj in omejitev so tista zavarovana, ogrožena in druga varstvena območja, ki so 
opredeljena z zakonom oziroma z izvršilnim predpisom, sprejetim na podlagi zakona. Med 
območja varovanj in omejitev sodijo tudi območja ohranjanja narave: naravne vrednote 
(državnega in lokalnega pomena), zavarovana območja (parki, itd.), posebna varstvena 
območja (Natura 2000), ekološko pomembna območja. 
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S

Slika 2: Primer prikaza namenske rabe prostora na širšem območju pridobivalnega 
območja dolomita v občini Dolenjske Toplice (pSCI Ajdovska planota). 
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2.2.2 Razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve  
 
Geološka oz. kamninska zgradba pogojuje nastanek nahajališč mineralnih surovin. Kar 93% 
površja Slovenije je iz sedimentnih kamnin, 3% iz magmatskih in 4% iz metamorfnih kamnin. 
Najpogostejši sedimentni kamnini sta apnenec (1/4 površja) in dolomit (1/7 površja).   
 

 
Slika 3: Geološka karta Slovenije (vir: ARSO, digitalni podatki - shp). 
 
Mineralne surovine se lahko izkorišča s podzemnim ali nadzemnim rudarjenjem. Večji del 
vidne škode povzročajo površinski kopi, kamnolomi, gramoznice, peskokopi in glinokopi. 
Podzemno rudarjenje (npr. rudniki premoga, železove rude, bakrove rude, itd.) povzroča 
posedanje in drsenje tal ter lahko preusmerja tok podzemnih voda (Geografski atlas Slovenije, 
1998).  
 
V Sloveniji imamo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske mineralne 
surovine. Podatki v nadaljevnaju so povzeti po biltenu Mineralne surovine v letu 2005.  
 
1. Energetske mineralne surovine 
 
Med energetske mineralne surovine sodijo naslednje skupine: 
• premog (črni, rjavi premog, lignit), 
• nafta in plin (nafta in bitumenske kamnine, surova nafta, kondenzat, naftni plin; vse vrste 

plinov, ki so v zemlji), 
• radioaktivne mineralne surovine (uranova ruda), 
• geotermični energetski viri.  
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a) Premog 
 
Na začetku tretjega tisočletja sta v Sloveniji aktivna samo še dva rudnika premoga, in sicer: 
Rudnik Trbovlje-Hrastnik (rjavi premog) ter Premogovnik Velenje (lignit). V devetdesetih 
letih so pričeli v Sloveniji z zapiranjem podzemnih premogovnikov. Zaprli so premogovnike 
Laško, Zagorje, Senovo in Kanižarica. V evidenci sta tudi že pred časom opuščena rudnika 
rjavega premoga Zabukovica in Liboje. Ob koncu osemdesetih let so zaradi nerentabilnega 
poslovanja in zmanjševanja porabe rjavih premogov pričeli zapirati Rudnik rjavega premoga 
Laško. Za edini aktivni rudnik rjavega premoga – Rudnik Trbovlje-Hrastnik je bil v letu 2000 
sprejet in kasneje dopolnjen Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00; št. 42/03). To je podlaga za 
postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2012, ob sočasnem pridobivanju premoga za 
energetske potrebe najkasneje do 30. oktobra 2007, in za izvajanje okoljevarstvenega nadzora 
po dokončanem zaprtju rudnika. Premogovnik Velenje je eden redkih rudnikov na svetu, kjer 
podzemno pridobivajo lignit. Prostor delijo na Velenjsko in Šoštanjsko polje. 
 
Edini premogovnik v bilanci zalog in virov črnega premoga v Sloveniji je opuščeni rudnik 
črnega premoga v Sečovljah. Zaloge rjavega premoga so kot bilančne zaloge opredeljene le 
zaloge edinega še aktivnega Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Med nekdanjimi raziskovalnimi 
oziroma sedanjimi potencialnimi prostori z zalogami rjavega premoga sta področji Krmelja in 
Lendave-Petišovcev. Med že od prej potencialnimi prostori z zalogami rjavega premoga 
beležimo področji severovzhodne Slovenije ter okolico Senovega do Podsrede. Nekdanja 
raziskovalna oziroma sedanja potencialna prostora lignita sta nahajališči Globoko in Ilirska 
Bistrica. Že od prej potencialni prostor pa je območje Krško-Brežiškega polja.  
 
b) Nafta in zemeljski plin 
Raziskave in izkoriščanje nafte se je v severovzhodni Sloveniji pričelo v času druge svetovne 
vojne. Tu je še vedno tudi največja možnost najdb novih naftnih, predvsem pa plinskih polj. 
Največja perspektivnost se kaže v okolici Petišovcev, v globinah večjih od 3000 m (sedaj so 
vrtine na tem območju globoke do 2500 m, paket potencialnih naftno/plinonosnih plasti 
terciarja sega do globine 4500 in 5000 m), ter na območju Ljutomer-Ormož-Dravsko 
Središče. 
 
V prihodnje naj bi se raziskave in izkoriščanje nadaljevale v severovzhodnem delu Slovenije, 
tako da bi obdržali raziskovalni prostor velikosti okoli 2500 km2 in tudi obstoječi pridobivalni 
prostor. 
 
c) Radioaktivne mineralne surovine 
Med energetske mineralne surovine prištevamo tudi uran. V Sloveniji so izkoriščali uran na 
območju Žirovskega vrha do sredine leta 1990. Rudnik urana Žirovski vrh, Javno podjetje za 
zapiranje rudnika urana, Todraž pri Gorenji vasi, je v fazi zapiranja. V Sloveniji je več 
nahajališč uranove rude v okolici Škofje Loke (Valentin, Tomaž, Sopotnica) ter potencialna 
območja v Zasavju, na Pohorju in v Karavankah.  
 
d) Geotermični energetski viri 
Geotermična energija je toplotna energija, ki je nakopičena v kamninah, tekočinah in plinih 
Zemljine notranjosti. V Sloveniji se uporablja za ogrevanje prostorov, toplice (kopanje in 
plavanje vključno z balneologijo), ogrevanje rastlinjakov, industrijsko procesno toploto, 
geotermalne toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje ter klimatizacijo. Geotermalno vodo kot 
energetski vir izkoriščajo na 27 lokacijah, in sicer: Moravci, Murska Sobota, Terme Lendava, 
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Lendava Trgovski kompleks, Ptuj, Mala Nedelja, Banovci, Zreče, Olimia – Atomske Toplice, 
Rogaška Slatina, Snovik, Dobrna, Topolšica, Medija, Šmarješke Toplice, Laško, Rimske 
Toplice, Dolenjske Toplice, Terme Čatež, Agraria Čatež, Bled, Vrhnika, Trbovlje, Cerkno, 
Dobova, Portorož, Maribor. Prednostna območja pri nas so severovzhodna, osrednja in 
vzhodna Slovenija.  
 
2.  Kovinske mineralne surovine 
Za oba rudnika kovinskih mineralnih surovin, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju iz Idrije 
in Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju iz Mežice, sta bila sprejeta sklepa o prenehanju 
obratovanja ter dokončnem zapiranju.  
 
3. Nekovinske mineralne surovine 
Slovenija po naravnih danostih ni bogata z nekovinskimi mineralnimi surovinami višje tržne 
vrednosti, ki bi jih lahko izvažala. V Sloveniji pridobivamo naslednje nekovinske mineralne 
surovine: kalcit, jezersko kredo, bentonit, tuf (pucolan), roženec, kremenov pesek, industrijski 
dolomit, keramično glino, opekarsko glino, surovine za apnarsko in cementno industrijo 
(apnenec, lapor), naravni kamen, tehnični kamen (apnenec, dolomit, metadiabaz, keratofir, 
andezit, andezitni tuf, serpentinit, tonalit) ter prod in pesek.  
 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je precej zmanjšala proizvodnja nekovinskih 
mineralnih surovin, pri čemer pa se je večina rudnikov ohranila. Zaprli so Rudnik kaolina v 
Črni ter opustili izkoriščanje v nekaj površinskih kopih (npr. glinokop Dolga vas pri Lendavi, 
jezerska kreda v Radovni). 
 
 
a) Karbonatna surovina – kalcit  
Karbonatno surovino – kalcit pridobiva podjetje Calcit iz Stahovice pri Kamniku v 
nahajališču Stahovica. 
 
b) Jezerska kreda 
V pridobivalnem prostoru površinskega kopa Brezovo, ki ga izkorišča TKK, Proizvodnja 
kemičnih izdelkov Srpenica, so bilančne zaloge z geološkimi raziskavami ugotovljene za zelo 
dolgo obdobje. Gospodarska družba predvideva, da se bo pridobivanje jezerske krede v 
površinskem kopu Brezovo dolgoročno verjetno opustilo, na kar kaže tudi izostanek 
pridobivanja v zadnjih dveh letih. 
 
c) Bentonit 
Bentonit pridobiva podjetje Montana iz Žalca v nahajališču Zaloška Gorica pri Žalcu 
(petrovški pridobivalni prostor).  
 
d) Tuf 
Tuf izkorišča prav tako le podjetje Montana iz Žalca v nahajališču Zaloška Gorica pri Žalcu 
(petrovški pridobivalni prostor).  
 
e) Roženec 
Roženec pridobiva le podjetje Kremen Novo mesto v pridobivalnem prostoru nahajališča 
Jersovec II. Možnosti povečanja bilančnih zalog roženca so v nekdanjih raziskovalnih 
(sedanjih potencialnih) prostorih nahajališča Jersovec III in Ogorelke, kjer pa zaenkrat še ne 
bo sprememb v stanju prostorov.  
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f) Kremenov pesek in prod 
Kremenov pesek in prod pridobivajo štiri proizvodna podjetja, in sicer: Kema Puconci, 
Kremen in specialni gradbeni materiali, Termit, Rudarsko podjetje kremenovih peskov in 
oplemenitenje nekovin, Kremen Novo mesto, Opekarna Rudnik Brežice.   
 
g) Surovine za cementno in apnarsko industrijo (industrijski lapor in industrijski 
apnenec) 
Lapor za cementno industrijo se nahaja v pridobivalnih prostorih Lafarge Cementa – 
Cementarne Trbovlje in Salonita Anhovo. Apnenec za cementno in apnarsko industrijo se 
nahaja v zgoraj omenjenih prostorih ter v pridobivalnih prostorih IGM Zagorje, Solkanske 
industrije apna, Calcita iz Kamnika, IAK iz Kresnic in Apnenca iz Zidanega Mosta.  
 
h) Industrijski dolomit 
Industrijski dolomit pridobivajo podjetja Peskokop Podsmreka, Gratex iz Laškega in Vegrad 
iz Velenja.  
 
i) Keramična glina 
Keramično glino pridobivajo v svojih pridobivalnih prostorih štiri gospodarske družbe, in 
sicer: 
Ljubečna Klinker, Celje, Martex, Volčja Draga, Opekarna Rudnik Brežice (last Salonita 
Anhovo),  Gorenje Notranja oprema.  
 
j) Opekarska glina 
Opekarsko glino (tudi lapor in fliš za glino v primeru Okroglice II) pridobiva v svojih 
pridobivalnih prostorih pet gospodarskih družb, in sicer: Goriške opekarne, Renče, Tondach 
opekarna, Križevci pri Ljutomeru, Wienerberger opekarna Ormož,  Opekarna Pragersko,  
Opekarna Novo mesto.  
 
k) Naravni kamen (apnenec, pisani apnenec, lehnjak, tonalit, flišni peščenjak, skrilavi 
gnajs, čizlakit) 
Naravni kamen, v preteklosti imenovan tudi okrasni ali arhitektonsko-gradbeni kamen, je 
opredeljen v skupno 31 nahajališčih. Večja proizvodna evidentirana podjetja so: Marmor 
Sežana (apnenec), Marmor Hotavlje (pisani apnenec in lehnjak), Mineral Ljubljana (tonalit, 
pisani apnenec in čizlakit), Ingen Sečovlje (flišni peščenjak).  
 
l) Tehnični kamen – magmatske in metamorfne kamnine 
V Sloveniji se zaradi manjše razširjenosti magmatske in metamorfne kamnine kot tehnični 
kamen izkoriščajo v manjši meri. Proizvodnja teh kamnin je skoraj zanemarljiva glede na 
proizvodnjo vseh vrst mineralnih surovin za gradbeništvo. Proizvodnja ima le ozek lokalni 
pomen. Po podatkih je bilo skupno v letu 2005 pridobljenih okoli 100.000 ton tehničnega 
kamna magmatskih in metamorfnih kamnin. Tehnični kamen – metadiabaz pridobiva le 
Cestno podjetje Murska Sobota v nahajališču Sotina.  
 
Tehnični kamen – keratofir pridobiva le Cestno podjetje Kranj, Družba za vzdrževanje in 
gradnje cest, v pridobivalnem prostoru nahajališča Kamna Gorica, kjer pridobivajo tudi 
tehnični kamen – dolomit.  
 
Tehnični kamen – andezit in andezitni tuf pridobiva podjetje Trik iz Celja v nahajališču Zagaj. 
V letu 2005 je tehnični kamen – andezitni tuf pričel pridobivati tudi podjetnik Peter Bezovšek 
v nahajališču Lenart pri Gornjem Gradu. 

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 9



 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja 

 
Tehnični kamen – serpentinit pridobiva le podjetnica Matilda Mesarič v nahajališču Frajhajm 
pri Polskavi.  
 
Za tehnični kamen – tonalit, ki ga v manjšem obsegu občasno izkorišča podjetnik Janez 
Skrbinjek iz Slovenske Bistrice, ni podatkov, ker je bil kamnolom leta 2001–2005 v 
mirovanju, z izjemo leta 2004, ko je znašala proizvodnja okoli 1000 ton. 
 
m) Tehnični kamen – apnenec 
V Sloveniji je bil v letu 2005 tehnični kamen – apnenec opredeljen v skupno 30 nahajališčih. 
Pri tem so upoštevana samo nahajališča s podeljeno rudarsko pravico. Razen teh upoštevanih 
nahajališč posamezna še niso zajeta v evidenco, ker jih upravljajo nekatere krajevne 
skupnosti, komunalna ali gozdno-gospodarska podjetja in podjetniki. Ta nahajališča nimajo 
ustrezno overjenih zalog in virov ter niso zajeta v nobeni evidenci oziroma niso pod 
nadzorom pristojnih inšpekcij, so ilegalna.  
 
n) Tehnični kamen – dolomit 
Bilančne zaloge in viri tehničnega kamna – dolomita so v primerjavi z apnencem manjše, 
čeprav je število vseh legalnih nahajališč v Sloveniji večje. Leta 2005 je bilo skupno 
registriranih 96 nahajališč. V primerjavi s tehničnim kamnom – apnencem se ta vrsta 
mineralne surovine pogosteje izkorišča, še zlasti če upoštevamo, da obstoja poleg legalnih 
kamnolomov še večje število občasno aktivnih pollegalnih in nelegalnih kamnolomov (ne 
peskokopov) tehničnega kamna – dolomita.  
 
o) Prod in pesek 
Po evidenci stanja zalog proda in peska kot surovine za gradbeništvo za leto 2005 
povzemamo, da so bili zbrani podatki o zalogah in proizvodnji za skupaj 36 legalnih 
nahajališč. Za pollegalna in nelegalna nahajališča proda in peska ne razpolagamo s podatki o 
zalogah te mineralne surovine niti o kakovosti oziroma uporabnosti.  
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2.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo 
 
Posegi se glede na seznam posegov iz priloge 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja razvrščajo v 18 različnih poglavij 
glede na namensko rabo. V prilogi 2 je glede na posamezni poseg določeno območje 
neposrednega in daljinskega vpliva (v metrih) posega in skupine (rastline, živali, habitatni tipi 
- HT), na katere so vplivi možni. Posege, ki so možni v okviru gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, se uvršča v poglavje XIII. Območja mineralnih surovin priloge 2. tega pravilnika.
 
Tabela 1: Posegi po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja -  POGLAVJE XIII. OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN. 
POSEG V 
NARAVO 

FIZIČNO 
PREKRIVANJE 

OPOMBA OBMOČJE 
NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Določitev 
oziroma 
razširitev 
pridobivalnih 
in 
raziskovalnih 
prostorov 
nahajališč 
mineralnih 
surovin (prod, 
pesek, glina, 
trda kamnina, 
gramoz, 
kamen) 

VSE SKUPINE 0 20 

vodne ptice, 
ribe in 

piškurji, kačji 
pastirji, 

mehkužci, 
tekoče vode, 

obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
mokrotna 

travišča pod 
gozdno mejo, 
barja, plazilci 
(sklednica), 

sesalci (bober 
in vidra) 

500 

Določitev 
oziroma 
razširitev 
pridobivalnih 
in 
raziskovalnih 
prostorov 
nahajališč in 
mineralnih 
surovin (prod, 
gramoz, 
drobljenec) v 
strugi 
vodotoka 

vodne ptice, ribe 
in piškurji, kačji 
pastirji, sesalci 

(bober in vidra), 
mehkužci 

0 20 0 0 
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2.4 Opis programa 
 
V Državnem programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami so opredeljeni usmeritve, 
cilji in dejavnosti države v obdobju 2007 - 2016, od raziskav in izkoriščanja mineralnih 
surovin do sanacije zaradi izkoriščanja degradiranih površin na ozemlju Republike Slovenije. 
Obvezno izhodišče za izdelavo državnega programa so stopnja varovanja okolja pred 
obremenitvami in varstveni režim zavarovanih mineralnih surovin. Državni program je 
sestavljen iz splošnega načrta in načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami 
(5. člen Zakona o rudarstvu, Ur. l. RS, št. 98/04). Splošni načrt državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki je predmet okoljskega poročila, je strateški del 
državnega programa gospodarjenja. 
 
Splošni načrt državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje opis in 
ovrednotenje stanja zalog in izkoriščenosti posameznih mineralnih surovin, podrobnejšo 
razdelavo ciljev iz državnega programa ter ukrepe za njegovo izvedbo in izhodišča za načrt 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, ob upoštevanju posebnosti po 
posameznih območjih in posameznih mineralnih surovinah (6. člen ZRud). Splošni načrt 
državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za 
izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti (10. člen ZRud). 
 
Državni program temelji na zakonskih osnovah pravnega reda Slovenije, stanju in trendih 
sektorja izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji in svetu (predvsem v Evropski uniji), 
raziskanosti mineralnih surovin (zalog in virov), obvladovanju tehnologije raziskav in 
izkoriščanja. 
 
Splošni načrt državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je pripravil 
Geološki zavod Slovenije februarja 2006. 
 

2.4.1 Usmeritve programa 
 
Program vsebuje preambulo, uvod (opredelitev pojmov, zakonski okvir), izhodišča državnega 
programa (vrsta mineralnih surovin, analiza stanja in trendov, stanje v Sloveniji, trendi v EU 
in svetu ter mednarodne obveznosti, razvojne možnosti, povezave z drugimi sektorji, odprta 
vprašanja, operativna izhodišča), cilji državnega programa (splošni cilji, programske 
usmeritve), način in pogoji izvajanja (načela izvajanja programa, organiziranost in pristojnosti 
Sektorja za rudarstvo, prostorski vidik, ravnanje z okoljem, kakovost delovanja in produktov, 
raziskave in razvoj, organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za 
gradbeništvo, obveznosti nosilcev rudarske pravice,gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami, akcijski plan državnega programa), sklep in prilogi (Mineralne surovine v 
Sloveniji v letu 2004 in kartografski del).
 
Izhajajoč iz temeljne usmeritve Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, da »gospodarjenje vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju 
dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja«, pri čemer je 
temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami 
uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki, so izpeljane 
splošne in programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami.  
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2.4.2 Splošne usmeritve  
 

 Preudarna raba naravnih virov (mineralnih surovin): 
Racionalna/preudarna raba zajema okoljski vidik (varovanje okolja in dostopa do 
mineralnih surovin, reciklažo, sanacijo), ekonomski vidik (pristop na osnovi 
življenjskega cikla) ter družbeni vidik (družbena sprejemljivost). 
 

 Konkurenčna sposobnost sektorja,  
Ukrepi države za stabilno gospodarjenje v znanem, s konkurenco primerljivim 
okoljem bodo povečali konkurenčno sposobnost. 

 
 Komunikacija in partnerstvo s ciljnimi, zainteresiranimi skupinami in 

posamezniki 
Partnerstvo v sodelovanju med proizvajalci, državo (državnimi institucijami), 
nevladnimi organizacijami ter lokalnim prebivalstvom se bo vzpostavilo s primerno 
komunikacijo. 
 

 Usklajenost z usmeritvami drugih sektorjev na nivoju države.  
Za učinkovito izvajanje je potrebna usklajenost z gospodarskimi in okoljskimi 
politikami znotraj države Slovenije ter usklajenost z evropskimi in ostalimi 
mednarodnimi usmeritvami in direktivami. S temi usmeritvami bomo dosegli varnost 
za ljudi in okolje, povečali učinkovitost, znižali stroške, spodbudili raziskave in 
razvoj. 

 

2.4.3 Programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami so 

 
 Uravnotežena oskrba mineralnih surovin iz domačih virov 

Izkoriščanje mineralnih surovin je na več načinov razvojni dejavnik okolja, v katerem 
poteka. Razvojne dejavnosti so lahko tudi terciarne ali kvartarne, povezane s podporo 
izkoriščanju ali z njegovo dopolnitvijo. Za optimalno zadovoljevanje lastnih potreb je 
potrebna vzpostavitev evropsko primerljivega legalnega okvira izkoriščanja 
mineralnih surovin. Okvir ima predvsem naslednje opore: (a) dostop do prostora za 
raziskovanje in izkoriščanje, (b) stabilnost investicije in zaščita nosilcev rudarske 
pravice, (c) mednarodno primerljiva davčna obremenitev, (d) dogovor z lokalno 
skupnostjo.  Za zagotavljanje uravnotežene optimalne oskrbe je potrebno letno 
usklajevanje med nosilci rudarske pravice in državo. Usklajevanje poteka na podlagi 
letnega, zakonsko opredeljenega poročanja nosilcev rudarske pravice. Za 
uravnoteženo oskrbo z mineralnimi surovinami za gradbeništvo, ki jih lahko 
gospodarski subjekti konkurenčno pridobijo na več lokacijah na posameznem območju 
ali regiji, je možno s pomočjo različnih instrumentov organizirati med gospodarskimi, 
okoljskimi in družbenimi vidiki uravnoteženo mrežo lokacij izkoriščanja.  

 
 Zagotavljanje strateških surovin, predvsem energetskih 

Na podlagi odločitev o pomembnosti posameznega naravnega vira, ki je širše 
družbeno opredeljen kot strateški, je potrebno zagotavljati ustrezne količine za potrebe 
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porabnikov predvsem z narodno-gospodarskega stališča. V primeru mineralnih 
surovin so to zlasti energetske mineralne surovine.  

 
 Usklajenost delovanja z drugimi sektorji 

Usklajevanje z drugimi sektorji je nujno, predvsem tistimi z močnejšim vplivom na 
prostor (okolje, naravo) po horizontali pa tudi po vertikali. Po slednji se program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, in s tem predlog sektorja, povezuje z 
usmeritvami prostorskega razvoja Slovenije.  

 
 Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in lokalno skupnost 

Spodbujati je potrebno varovanje vseh sestavin okolja v celotnem rudarskem ciklu, 
predvsem pa v času izkoriščanja čez meje zakonskih obveznosti, in dogovore z 
lokalno skupnostjo. Osnovno varovanje je izpolnjevanje že sprejetih zakonskih 
obveznosti (presoja vplivov na okolje). Poleg tega je potrebno vpeljati ustrezen sistem 
zaščite in varovanja naravnih virov (mineralnih surovin) za njihovo morebitno 
izkoriščanje v prihodnosti (v okviru potencialnih prostorov).  

 
 Kar najboljše poznavanje in varovanje potenciala ter izkoristljivosti mineralnih 

surovin 
V tej usmeritvi sta poudarjena: (a) ohranjanje in razširjanje znanja, povezanega z 
izkoriščanjem mineralnih surovin (rudarstvo, geotehnologija, geologija, ekonomija, 
tehnološke, organizacijske in okoljske vede) in (b) ustrezna državna informacijska 
podpora. Izkoristljivost mineralnih surovin se poveča s kakovostjo produktov in 
procesov. Kakovostni izdelek je tržno konkurenčen, družbeno sprejemljiv in okolju 
prijazen, prav tako pa tudi kakovostni proces celotnega rudarskega cikla.  

 
 Uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine 

ter druge posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del 
krajine 
Domača (avtohtona) mineralna surovina naj se uporablja za: (a) tradicionalne izdelke 
domače obrti, (b) tradicionalne industrijske izdelke (opekarstvo), (c) izdelke ali 
gradnjo, s katero se varuje avtohtonost krajine (strešniki, škarpe, kamnite obloge, 
robniki in podobno), (d) priporočljiva je uporaba najmanj 30 % domačih materialov za 
oblaganje zgradb (naravni kamen), za gradnje, ki nimajo avtohtonega videza, ter (e) 
ohranjanje avtohtone kulture bivanja.  Rudnik (površinski ali podzemni), ki še ima v 
bližnji prihodnosti možnost ekonomskega obratovanja, naj država subvencionira za 
krajše obdobje. Subvencija je lahko namenjena tudi optimalni izrabi zalog, kajti 
dostikrat z zapiranjem rudnika preostale zaloge postanejo dokončno neizkoristljive. Ne 
glede na konkurenčnost oziroma ekonomičnost naj država s subvencijami poskrbi za 
tisti del rudarstva – izkoriščanja mineralnih surovin, ki predstavljajo sestavni del 
krajine (specifični kamnolomi, glinokopi, gramoznice, soline in drugi podobni 
rudarski obrati).  

 

2.4.4 Način in pogoji izvajanja usmeritev 
 
Temeljni pogoji za uresničitev navedenih ciljev so:  
 • učinkovito in pregledno udejanjanje zakonodajnega okvira  
 o dograditev in polna uveljavitev Zakona o rudarstvu,  
 o pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin,  
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 o zaprtje nelegalnih površinskih kopov,  
 o sanacije večjih (večine) nelegalnih površinskih kopov.  
 • usklajenost z drugimi prostorsko orientiranimi usmeritvami države, lokalne skupnosti, 

gospodarstva in javnosti,  
 • spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij:  
 o tehnologije izkoriščanja,  
 o poznavanja potenciala mineralnih surovin,  
 o vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi.  
 • državna informacijska podpora.  
 
Z izpolnitvijo teh pogojev bo v naslednjem 10-letnem obdobju udejanjen Državni program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki bo v Načrtu gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami vseboval podrobneje obdelane usmeritve in cilje.  
Izpolnitev temeljnih pogojev za uresničitev navedenega cilja, kot je dograditev in polna 
implementacija Zakona o rudarstvu (ZRud), je opredeljena v samem zakonu v XIII. poglavju 
»Prehodne in končne določbe«, kjer so roki za uveljavitev posameznih členov (in s tem 
podzakonskih aktov) od 6 mesecev do 5 let, s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, kakor 
tudi predpisi vlade. Potreben je letni pregled izvajanja ZRud, ki bi ga podal Sektor za 
rudarstvo v svojem letnem poročilu.  
Pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin se je preko 
Rudarske inšpekcije izvajal že v preteklosti, zato je potrebno s to dobro prakso nadaljevati.  
Potrebno je tudi nadaljevati in zaključiti programe ekološke sanacije rudarskih objektov, 
namenjenih za pridobivanje ogljikovodikov.  
Zaprtje nelegalnih površinskih kopov je ena najpomembnejših nalog, ki mora potekati 
usklajeno med ministrstvom, zadolženim za rudarstvo in ministrstvi, zadolženimi za 
okolje/naravo, urbanizem ter prostorsko planiranje, oziroma med njihovimi inšpekcijskimi 
službami. Postaviti je potrebno jasno pravno osnovo, po kateri bo taka dejavnost kazensko 
preganjana in sanirana. Nadalje je potrebno izdelati kataster vseh nelegalnih površinskih 
kopov ter tudi monitoring.  
Nelegalni površinski kopi morajo biti ali (a) legalizirani ali (b) sanirani. Na tej podlagi se 
izvajajo sanacije nelegalnih površinskih kopov po kriterijih (podani v nadaljevanju) prostorov 
sanacije in rekultivacije. Sanacija lahko traja največ dve leti.  
 

2.4.4.1 Načela izvajanja programa 
Programske usmeritve temelje na načelih trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno uveljavljati 
in izvajati pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami. Načela delimo na splošna in 
specifična: 

• Splošna načela 
o zadovoljevanje potreb družbe, 
o integracija razvoja industrije/družbe in varovanja okolja, 
o med-generacijska enakost, 
o znotraj generacijska enakost. 

 
• Specifična načela 

o okoljska načela 
 ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 
 minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 
 načelo »onesnaževalec plača«,  
 načelo previdnosti,  
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 ekološka učinkovitost.   
o družbeno-politična načela 

 udeležba javnosti, 
 komunikacija in vzgoja, 
 proces odločanja na podlagi soglasja, 
 večja institucionalna učinkovitost in sposobnost zagotoviti najbolj smotrno 

izkoriščanje od začetka do konca (raziskave, odpiranje, pridobivanje, 
zapiranje, sanacija), optimalna velikost proizvodnje, da lahko ustrezno 
zavaruje okolje in ljudi, 

 nacionalna suverenost nad mineralnimi surovinami.  
o gospodarska načela 

 upoštevanje polne proizvodne cene,   
 konkurenčnost (vsaka pokrajina/regija mora imeti vsaj dve možnosti 

preskrbe s konkurenčno mineralno surovino). 
 

2.4.4.2 Prostorski vidik 
Potrebni so dovolj veliki prostori za dejansko ali morebitno gospodarjenje z mineralnimi 
surovinami. Te je možno zagotoviti tako, da se:  

 ohrani obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko 
pravico),  

 jih razširi do meje možnega ali ohrani predvidene prostore širitve (kar je 
tudi že v obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeli 
nove prostore, do katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj 
tvori potencialne prostore,  

 zagotovi integracijo prostorov sanacije (rekultivacije) v okolje.  
Prostori, v katerih bi dejansko izkoriščali mineralne surovine, naj bi bili omejeni na optimalno 
velikost. Vsi ostali prostori pa bi bili le rezervacije prostora za morebitno izkoriščanje z 
različno stopnjo varovanja, od največje (raziskovalni prostor) do najmanjše stopnje 
(potencialni prostor). Večje ali manjše stopnje rezervacije bi imele vpliv na reševanje 
morebitnih konfliktov z drugimi dejavnostmi, ki bi jih zanimal isti prostor. Veliki prostori 
rezervacij so prvenstveno namenjeni varovanju naravnih virov mineralnih surovin za 
morebitno rabo/izkoriščanje prihodnjih rodov.  Vsi postopki določanja posameznega prostora 
morajo potekati po načelu soglasja. Regionalna (pokrajinska) raven planiranja je za rudarstvo 
primernejša kot lokalna (občinska),  
 
 
Pridobivalni prostor 
Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki 
sega do določene globine in je z rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se ga 
na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih mineralnih surovin.  
 
Raziskovalni prostor 
Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki v 
globino ni omejen in je z rudarsko pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na 
podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih mineralnih surovin.  
 
Potencialni prostor 
Potencialni prostor mineralnih surovin je prostor, kjer se nahajajo viri mineralnih surovin, 
torej mineralni potencial, ki še ni dovolj raziskan ali pa kjer je (začasno) opuščeno 
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izkoriščanje. Ta prostor naj bi imel skrbnika, ki je lahko gospodarski subjekt, lokalna 
skupnost ali država. Potencialni prostor še ni prostor, namenjen pridobivanju, ampak prostor, 
kjer bi bila druga raba prostora usklajena z interesi rudarske industrije ali države. S 
potencialnimi prostori naj bi ohranili dostopnost do virov mineralnih surovin ob upoštevanju 
določenih meril.  
Vse opuščene ali izločene raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so izbrisani iz evidence 
katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov pri pristojnem republiškem upravnem 
organu, naj se zaradi zapiranja rudnikov ali zmanjševanja obsega proizvodnje preoblikuje v 
potencialne prostore kot obvezno republiško izhodišče v primerih, ko zaloge in viri še niso 
izčrpani. Kot potencialni prostori so opredeljeni raziskovalni prostori z veljavnimi dovoljenji 
za raziskovanje, a brez rudarske pravice za izkoriščanje in/ali raziskovanje.  
Na območjih, kjer po veljavnem prostorskem planu ni predvidenih prostorov za izkoriščanje 
mineralnih surovin, se lahko le-ti začrtajo, če so izpolnjeni gospodarski, okoljski in družbeni 
kriteriji za potencialni prostor. Merila za vzpostavitev potencialnega prostora so:  

 • gospodarska  
 o obseg nahajališča, količina in kakovost mineralne surovine,  
 o možnost gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine,  
 o povpraševanje po mineralni surovini,  
 o redkost mineralne surovine,  
 o dostopnost do nahajališča (infrastruktura),  

 • okoljska  
 o dopustni vplivi na okolje v celotnem ciklu rudarjenja,  

 • družbena  
 o zakonska ureditev,  
 o strateška vrednost mineralne surovine za državo in  
 o družbena sprejemljivost in drugi sociološki vidiki.  

 
Predvideni prostor širitve je prostor, kjer je z odločbo ali dovoljenjem pristojnega upravnega 
organa (toda brez rudarske pravice) predvideno nadaljevanje raziskovanja ali izkoriščanja 
mineralnih surovin. Prostor meji na obstoječi pridobivalni ali raziskovalni prostor. Le-ti 
prostori so bili že obravnavani v prejšnjem dolgoročnem prostorskem planu 1986–2000. 
Predvideni prostor širitve ni zakonsko določen, zato upravni organ o tem prostoru ne more 
izdati odločbe, pač pa predstavlja relevantno podlago za izdelavo prostorskih sestavin 
planskih aktov države in lokalnih skupnosti. Tak status bi morali obdržati tudi v prihodnjem 
dolgoročnem prostorskem planu. Ta prostor je bil določen v izhodiščih dolgoročnega plana 
SR Slovenije 1986–2000. Predvideni prostor širitve je lahko predlagan na pobudo 
zainteresiranih, če izpolnjuje pogoje za nove lokacije.  
Prostor sanacije 
Naloga sektorja rudarstvo je tudi sanacija površin, degradiranih zaradi izkoriščanja mineralnih 
surovin. Take prostore je potrebno sanirati zaradi varovanja narave in ljudi. Pri večini 
tovrstnih sanacij je možno pridobiti določene količine mineralnih surovin, predvsem tistih za 
gradbeništvo. Ti prostori so lahko prioritetne lokacije izkoriščanja mineralnih surovin na 
lokalnem nivoju. V zvezi s tem sodimo, da bi lahko poenostavili postopek pridobitve 
prostorskih dovoljenj za čas izvajanja sanacije degradiranega prostora.  
Prostor sanacije se ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost gospodarnega izkoriščanja 
mineralne surovine ter da se (bilančne) zaloge do konca odkopljejo. Sanacija degradiranih 
površin zaradi izkoriščanja mineralne surovine mora biti izdelana v soglasju s prostorskimi, 
okolje in naravovarstvenimi smernicami ter ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.  
Merila za določitev degradiranega prostora za prostor sanacije so: (1) površina degradiranega 
prostora, višina odkopne stene, (2) varnost in zdravje ljudi in živali, zaraščanje, (3) vidnost v 
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okolju, (4) lokalni in gospodarski interes, (5) območja varstva naravnih vrednot ali 
zadržanega razvoja. Merila se uporabljajo skladno z vrednotami in cilji zainteresirane 
javnosti, predvsem lokalnega prebivalstva. Del prostora sanacije je tudi prostor rekultivacije, 
na katerem sta izkoriščanje in tehnična sanacija že končana in je zemljišče namenjeno 
zasaditvi z avtohtono floro, ali pa za spremembo v drugo vrsto biotopa. Rekultivacija obsega: 
(a) zatravitev, (b) posaditev drevesnih vrst in grmovnic ali (c) spremembo v drugo krajinsko 
obliko naravnega parka, rekreativnega območja, jezera (ribnika) in podobno. Merila za 
določitev prostora rekultivacije so enaka kot za prostor sanacije. Vsi postopki določanja 
posameznega prostora morajo potekati po načelu soglasja. Regionalna (pokrajinska) raven 
planiranja je za rudarstvo primernejša kot lokalna (občinska), ker imajo mineralne surovine 
vedno vsaj regionalni, če že ne državni pomen, zelo redko pa ozko lokalnega.  

2.4.4.3 Ravnanje z okoljem 
Povečana skrb za varstvo okolja se kaže v industriji in prav tako v rudarstvu v različnih 
iniciativah. Nekatere so obvezne (zakonske), druge dogovorjene (s partnerji, kupci, lokalno  
skupnostjo) in tretje prostovoljne (dogovor v podjetju samem). Pri izkoriščanju mineralnih 
surovin je pet orodij za obvladovanje oziroma minimaliziranje vplivov na okolje:  

 • presoja vplivov na okolje,  
 • sistemi upravljanja z okoljem,  
 • okoljsko knjigovodstvo,  
 • okoljska poročila ter  
 • presoja življenjskega cikla.  

2.4.4.4 Raziskave in razvoj 
V Sloveniji so obstojala v preteklosti obdobja zelo različne intenzivnosti vlaganj v raziskave 
vseh vrst trdnih mineralnih surovin. Stanje zadnjih 30 let kaže, da so bila sredstva za različne 
raziskave (geološke, rudarske, tehnološke) črpana v posameznih obdobjih iz različnih virov in 
v dokaj zadostnih količinah.  
Spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij tehnologije 
izkoriščanja, poznavanja potenciala mineralnih surovin ter vplivov izkoriščanja na okolje in 
ljudi, bo povečalo racionalno (iz)rabo mineralnih surovin (izpopolnjevanje tehnologij in 
uvajanje novih, večji izkoristek mineralne surovine, večji poudarek uvajanju reciklaže in 
ponovne uporabe mineralnih surovin), zmanjšalo pritiske na okolje (na izrabo prostora 
izkoriščanja, zmanjšanje okoljske škode zaradi izkoriščanja mineralnih surovin, racionalne 
rabe prostora po izkoriščanju degradiranih površin) ter ljudi (s povečanjem skrbi za zdravje 
zaposlenih in okoliškega prebivalstva). Poznavanje potenciala mineralnih surovin je temeljna 
osnova za številne pravne akte države kot tudi osnova planiranja in s tem gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami. Skupaj z ostalimi, na izkoriščanje mineralnih surovin vezanih 
podatkov, tvori informacijsko podporo na državni ravni. Informacijska podpora države je 
potrebna tako lokalni skupnosti, širši javnosti kot tudi potencialnim investitorjem.  
 

2.4.4.5 Organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo 
Lokacije ekonomsko izkoristljivih energetskih in kovinskih mineralnih surovin so vedno 
vezane na geološke danosti ter jih ne moremo premeščati na družbeno bolj zaželene lokacije.  
Prostorska porazdelitev mineralnih surovin za gradbeništvo je možna v več planskih 
območjih:  

 • območja usmerjenega razvoja: intenzivna gospodarska raba naravnih virov ob 
upoštevanju okoljskih in družbenih vidikov,  
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 • območja zadržanega razvoja: zmanjšana intenzivnost izkoriščanja naravnih virov 
po načelu vzdržnosti,  

 • območja varstva vrednot NATURA 2000: primarno ohranjanje ekoloških 
fiziografskih in kulturnih značilnosti krajine, posebna območja,  

 • razvrednotena območja, območja velike konfliktnosti: območja, kjer razvoj 
zahteva posebno pozornost (prednost pri usmeritvah/politiki).  

 
Območja usmerjenega razvoja naj bi vsebovala čimveč raziskovalnih oziroma pridobivalnih 
prostorov, kot tudi predvidenih prostorov širitve na osnovi dovoljenj pristojnih upravnih 
organov, potencialnih prostorov ter prostorov sanacije okolja. Predlagano vrednotenje je od 1 
do 5, pri čemer je 1 minimum in 5 maksimum spodbujanja sektorske aktivnosti.  

 
 

2.4.4.6 Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami 
V vsebini tega načrta bodo zajeta naslednja določila:  

 • Načrti zajemajo sklope mineralnih surovin, ne posameznih mineralnih surovin. 
Predlog sklopov mineralnih surovin je naslednji: (a) energetske mineralne surovine 
razen premoga, (b) premog, (c) kovinske mineralne surovine, (d) nekovinske 
mineralne surovine, razen tistih povezanih z gradbeno dejavnostjo, (e) mineralne 
surovine za gradbeno industrijo, (f) mineralne surovine za gradbeništvo.  

 • V teh načrtih bo kartografski del v merilu 1 : 25.000. Na kartah bodo zarisani vsi 
prostori: (a) pridobivalni, (b) raziskovalni, (c) potencialni prostor, (d) prostor sanacije. 
Z ozirom na obseg dela bo to kontinuirano delo, kjer bo enkrat letno pregled in 
potrditev načrtov s strani ustrezne komisije, ki jo imenuje pristojno ministrstvo.  

 
Pravilnik o podrobnejši vsebini in sestavinah načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami, izdelan na podlagi 7. člena Zakona o rudarstvu, se upošteva pri 
izdelavi posameznih načrtov.  
 
 

2.5 Predvideno obdobje izvajanja programa 
 
Predvideno obdobje izvajanja programa je od 2007 do 2016, kar je opredeljeno v Zakonu o 
rudarstvu. Pred iztekom tega obdobja bo izdelano poročilo o izvedenih ukrepih ter ocena 
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doseganja ciljev. Na podlagi poročila se program ponovno izdela ali pa vlada odloči o njegovi 
spremembi ali podaljšanju. 

2.6 Potrebe po naravnih virih 
 
Poglavje je povzeto po Okoljskem poročilu Splošnega načrta državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami – osnutek, ki ga je izdelal Geološki zavod Slovenije 
julij 2007.  
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami vodi k zagotavljanju mineralnih 
surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega 
razvoja z ozemlja Republike Slovenije. Mineralne surovine delimo na: 

• energetske mineralne surovine, 
• kovinske mineralne surovine,  
• nekovinske mineralne surovine 

o mineralne surovine za predelovalno industrijo in drugo uporabo (industrijski   
minerali in industrijske kamnine),  

o mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov,  
o mineralne surovine za gradbeništvo. 

• mineralne surovine – ostale. 
 
Za oskrbo z mineralnimi surovinami so potrebni tudi ostali naravni viri, na tem mestu je 
potrebno izpostaviti predvsem prostor. Lokacije izkoriščanja mineralnih surovin so pogosto 
na gozdnim površinah, kjer je pred izkoriščanjem mineralnih surovin potrebna sečnja. Za 
izvajanje dejavnosti je potrebna energija (večinoma elektrika in nafta) in dostikrat tudi voda. 
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Program je usmerjen v oskrbo z mineralnimi surovinami iz nahajališč na slovenskim ozemlju. 
Potrebe narekuje struktura gospodarstva, stanje infrastrukture ter njihov razvoj. Slovenska 
družba, vključno z gospodarstvom se oskrbuje z mineralnimi surovinami po tržnih načelih iz 
slovenskih in tujih nahajališč. 
 
V zgornji preglednici je vidna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v zadnjih letih. V 
preglednici niso zajete količine mineralnih surovin iz rek ter viški pri gradnjah. Prav tako niso 
zajeti količine pridobljene po recikliranju gradbenih odpadkov. Poleg tega je bilo v letu 2006 
izkopanega še 4,5 milijona premoga in pridobljene 290 ton nafte in 4,2 milijonov m3 

zemeljskega plina ter 1.600 ton morske soli. 
 

2.7 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 
 
Poglavje je povzeto po Okoljskem poročilu za splošni načrt Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami (julij 2007), ki je izdelal Geološki zavod 
Slovenije (v nadaljevanju tudi OP).  
 
V sklopu izvedbe programa nastajajo emisije in odpadki. Zaenkrat še ni sistematične 
spremljave vplivov na okolje te dejavnosti na državni ravni.  
 

2.7.1 Odpadki 
 
Pomladi 2006 je bila sprejeta Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o 
spremembi Direktive 2004/35/ES. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, ki so 
potrebni za uskladitev s to direktivo, do 1. maja 2008. Pri strateški presoji količina odpadkov 
ni bila definirana, vsekakor pa je potrebno z odpadki ravnati v skladu z zakonodajo na 
področju odpadkov. Direktiva zajema ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov, v 
nadaljevanju „rudarski odpadki“. Iz področja uporabe te direktive so izključeni: 

 odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin 
ter obratovanju kamnolomov, ki pa ne nastanejo neposredno kot posledica teh 
postopkov; 

 odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin 
na morju;  

 injiciranje vode in ponovno injiciranje izčrpane podzemne vode, kot je določeno v prvi 
in drugi alineji člena 11(3)(j) Direktive 2000/60/ES, do mere, ki jo dopušča ta člen. 

 
Za inertne odpadke in neonesnažena tla, ki so posledica raziskovanja, pridobivanja, bogatenja 
in skladiščenja mineralnih surovin ter obratovanja kamnolomov, in odpadke, ki nastanejo pri 
pridobivanju, predelavi in skladiščenju šote, ne veljajo vsi členi direktive.  
 
Direktiva je v fazi implementaciji v slovensko zakonodajo. V ta namen je bil izdelan pregled 
nastajanja rudarskih odpadkov v prevladujočih površinskih kopih nekovinskih mineralnih 
surovin. Na podlagi rezultatov pregleda lahko zaključimo naslednje: 
 
V Sloveniji imamo predvsem nenevarne rudarske odpadke, ki jih podjetja pretežno uporabijo 
za sanacijo kmetijskih zemljišč in opuščenih delov pridobivalnega prostora. Nekatera podjetja 
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sanirajo tudi kamnolome, od koder je bila mineralna surovina odpeljana nelegalno. V 
Sloveniji nastane približno 4.7 milijonov ton rudarskih odpadkov na leto. Kar 75% rudarskih 
odpadkov predstavljata odkrivka in jalovina. Pri procesih bogatenja pa nastane ¼ vseh 
rudarskih odpadkov. V Sloveniji prevladuje pripravljalno bogatenje, pri katerem ne nastajajo 
nevarni rudarski odpadki. Postopki neposrednega bogatenja se uporabljajo manj pogosto, 
vendar tudi pri teh postopkih ne nastajajo nevarni rudarski odpadki. Količino rudarskih 
odpadkov podjetja zmanjšujejo tudi z novimi metodami pridobivanja (npr. SPD metoda). 
Nekatera podjetja rudarske odpadke uporabljajo tudi v nadaljnji proizvodnji (npr. podjetje 
Termit d.d. izdeluje t.i. »umetno pripravljeno zemljino«). Za dostop do mineralne surovine se 
v samem odkopu odstranita odkrivka in jalovina. Da se jalovina še dodatno izloči, se 
mineralno surovino bogati. Najpogostejši postopki bogatenja so: pranje, drobljenje in 
klasiranje. Rudarske odpadke lahko razvrstimo v štiri skupine. V Sloveniji imamo le dve 
skupini in sicer inertne in nenevarne rudarske odpadke. Nevarnih rudarskih odpadkov in 
mineralnih surovin, ki bi po pridobivanju in predelavi vsebovale nevarne snovi v Sloveniji 
nimamo. Rudarski odpadki, ki nastajajo pri pridobivanju in bogatenju, pri nas ne predstavljajo 
tveganja za okolje ter za zdravje ljudi. Pozornost je treba nameniti le, če so nahajališča v 
bližini orudenj s težkimi kovinami ali v bližini orudenj z radioaktivnimi elementi. Največja 
količina rudarskih odpadkov nastane pri pridobivanju in predelavi tehničnega kamna 
(dolomita in apnenca) ter proda in peska. To so tudi mineralne surovine, ki se pri nas 
pridobivajo v največjih količinah, predvsem za potrebe gradnje avtocest. Gledano v odstotkih 
največ rudarskih odpadkov na enoto nastane pri pridobivanju in obdelavi naravnega kamna, 
kjer je pri površinskem pridobivanju od 5–10 % izkoristek, pri podzemnem pridobivanju pa 
20 %. Ti odstotki se še znižajo, saj pri razrezu v plošče nastaja mulj. Tudi pri pridobivanju in 
predelavi roženca ter kremenovega peska so izgube približno 40 %, saj morata biti ti dve 
surovini za nadaljnjo uporabo zelo čisti in ne smeta vsebovati primesi. Pri pridobivanju in 
bogatenju tehničnega kamna – apnenca so izgube le 5 % oz. manj, saj so apnenci v Sloveniji 
zelo čisti. Pri pridobivanju tehničnega kamna – dolomita so izgube do 12 %, ker so dolomiti v 
Sloveniji (predvsem v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem) precej pretrti. V Sloveniji je leta 
2005 pri pridobivanju in predelavi nekovinskih mineralnih surovin nastalo približno 4.7 
milijonov ton rudarskih odpadkov. Ti rudarski odpadki so razvrščeni med nenevarne in 
inertne rudarske odpadke. 
 
 
Za ostale odpadke je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo:  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 
41/04) 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
3/03, 41/04, 50/04, 62/04) med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in 
drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.  

 Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03 
in 41/04). 

 

2.7.2 Zrak 
 
Vplivi sektorja na zrak je vezan na emisije prahu, hrup ter vibracije. Rudarska podjetja, ki se 
ukvarjajo s površinskim izkoriščanjem dostikrat emitirajo prah, manj pri samem pridobivanju, 
več pri bogatenju, se posebej če imajo postopke suhega sejanja, drobljenje ali mletja. V 
okolici se lahko pojavlja prah na rastlinju, poljih ter hišah, ki leže v smeri vetra. Na 
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posameznih lokacijah, kjer je prah moteč za lokalno skupnost že imajo sistem meritev količin 
prahu. 
 
Hrup pri pridobivanju je povezan z miniranjem v površinskih kopih, ves ostali hrup je 
zanemarljiv. V zadnjem času podjetja zmanjšujejo hrup pri miniranju s spremembo metode 
odkopavanja, zmanjšanjem števila večjih miniranj (ob hkratnem povečanju miniranja manjših 
količin). 
 
Pri miniranju se poleg prahu in hrupa lahko pojavljajo tudi vibracije, seizmični valovi. Jakost 
vibracij je odvisna od jakosti miniranja. Vibracije lahko povzročijo škodo na premoženju (na 
primer: razpoke v stenah hiš). Vibracije in hrup sta pri miniranju močno povezana; z 
zmanjšanjem hrupa se zmanjša tudi količina vibracij. 
 
V OP so predpisani omilitveni ukrepi za preprečitev negativnih vplivov na zrak. 

2.7.3 Voda 
 
Površinske in podzemne vode kontrolirajo po vodovarstveni zakonodaji, vključno s 
predpisanim monitoringom. Incidentov z opaznejšim onesnaženjem zaradi izkoriščanja 
mineralnih surovin ni zaznanih. 
 
Ni znanih večjih onesnaženj vode zaradi pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin. Delno 
je to posledica ne-toksičnosti samih surovin in procesov pridobivanja in bogatenja, predvsem 
pa spoštovanja predpisov s področja varstva okolja. Podjetja imajo, kjer je to zakonsko 
opredeljeno, monitoring vplivov na površinske in podzemne vode. Pri tem gre za vode 
pridobljene znotraj pridobivalnega prostora kot posledica rudarskih del., vode, ki jih 
uporabljajo za celotne proizvodnji proces (vode iz bližnjih vodotokov, kakor tudi izpuste 
/prečiščene/ vode nazaj v vodotoke). Izpusti vode naj ne presegajo mejnih predpisanih 
vrednoti (po količini trdnih delcev kot po toksičnosti). Posebna pozornost varovanju vode je 
potrebna ko z rudarskimi deli odkrijemo večje vodne površine (gramoznice pod nivojem talne 
vode). 
 
V OP so predpisani omilitveni ukrepi za preprečitev negativnih vplivov na vode. 
 

2.7.4 TLA 
 
Rudniki so redko na kmetijskih ali urbanih površinah, večinoma so na odročnejših lokacijah, 
morebitni gozdnih. Večina površinskih kopov ima za sanacijo pripravljena tla, ki so jih 
odstranili v času odpiranja, ker je to ustaljena praksa ter z več vidikov tudi najbolj primerna 
(ni dodatnih stroškov, ker je dovolj prostora za hranjenje; tla so enaka kot prej kar zmanjša 
negativen vpliv in drugo). 
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3 PODATKI O VAROVANIH OBMOČJIH 
 
V Sloveniji je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list 
RS, št. 49/04, 110/04) določenih 286 območij Natura 2000, od tega jih je 260 določenih na 
podlagi direktive o habitatih (pSCI) in 26 na podlagi direktive o pticah (SPA). Območja 
zajemajo 35,5 % površine Slovenije, od tega 639,735 ha oz. 32% na podlagi direktive o 
habitatih (pSCI) in 461,819 ha oz. 23% na podlagi direktive o pticah (SPA) (ARSO, 2006). V 
pripravi je dopolnitev Uredbe o posebnih varstvenih območjih, s katero je predvideno 
povečanje območja Nature. 

 
Slovenija ima trenutno z različnimi varstvenimi kategorijami zavarovanega cca 12% ozemlja. 
Trenutno imamo v Sloveniji 1 narodni park, 3 regijske parke, 41 krajinskih parkov, 52 
naravnih rezervatov in 1217 naravnih spomenikov, katerih skupna površina znaša 2427 km2. 
Predvideno je povečanje deleža zavarovanih območij različnih kategorij za 5% površine 
Slovenije do leta 2008 oz. za 10% površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, 2006). 
 
Po podatkih Priloge 1 Okoljskega poročila za predmetni program v varovana območja  
(Natura 2000, zavarovano območje ali oboje) posega 6 raziskovalnih prostorov nahajališč 
mineralnih surovin, ki tangirajo 7 območij Natura 2000 in 2 zavarovani območji. 27 
potencialnih prostorov nahajališč mineralnih surovin posega na 18 območij Natura in 6 
zavarovanih območij. 38 pridobivalnih prostorov nahajališč mineralnih surovin posega v 27 
območij Natura 2000 in 5 zavarovanih območij. Nekatera območja Natura 2000 in zavarovana 
območja se prekrivajo. 
 
Opozarjamo, da kakor je iz Programa razvidno, seznam potencialnih prostorov ni dokončen 
(»v potencialne prostore naj se preoblikuje vse opuščene ali izločene raziskovalne in 
pridobivalne prostore,,,«). Na podlagi tega sklepamo, da v poštev ne pridejo le območja, 
navedena v prilogi 1 , ampak tudi nekatera druga, ki v obstoječem stanju še niso znana. Prav 
tako seznam varovanih območij ni popoln, ker so bili podatki, uporabljeni za izdelavo tabele 
prostorsko slabo definirani. Zgoraj navedeno število tangiranih območij je zato okvirne 
narave. 
 
Ker v splošnem načrtu Državnega programa lokacije niso prostorsko definirane, v poročilu z 
vidika presoje ni smiselno obravnavati vseh varovanih območij v Republiki Sloveniji. 
 
V nadaljevanju smo prikazali presojo sprejemljivosti vplivov programa na primeru Natura 
2000 pSCI Ajdovska planota (SI3000188). V tem območju je pridobivalni prostor tehničnega 
kamna – dolomita, nahajališče Soteska (peskokop). Kamnolom Soteska v obstoječem stanju 
minimalno posega v območje Natura 2000 pSCI Ajdovska planota (SI3000188) in 
predpostavljamo, da  je širitev v celoti predvidena znotraj istega varovanega območja. S 
primerom želimo konkretneje predstaviti način izdelave poročila in možne vplive posega na 
konkretno varovano območju,  prikazati način opredelitve omilitvenih ukrepov in 
monitoringa. Primer je izbran naključno. V najbližji točki od meje pridobivalnega prostora je 
še eno potencialno posebno ohranitveno območje – pSCI Krka (SI 3000227), oddaljeno nekaj 
manj kot 500m. Vpliva na to območje predvidoma ne bi bilo, zato ga v nadaljevanju ne 
obravnavamo. 
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Strukturi, predpisani s prilogo 8 Pravilnika, smo pri presojanju Programa, ki se nanaša na 
celotno območje Slovenije, smiselno sledili, kjer je bilo mogoče, natančneje pa smo strukturo 
upoštevali pri predstavitvi testnega primera na pSCI Ajdovska planota. 
 

3.1 Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k 
ohranitveni vrednosti območja 

 
Varstveni cilji so bili so v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04) konkretno določeni le za območja SPA. Za območja pSCI smo 
jih izdelovalci opredelili sami - za pomoč nam je služil predlog Operativnega programa za 
upravljanje območij Natura 2000 (2007 – 2013).  
 
Varstveni cilji za zavarovana območja so običajno predpisani v dokumentih, s katerimi so ta 
območja zavarovana. Zavarovana območja so opredeljena z zakoni, uredbami na državnem 
nivoju in z občinskimi odloki na lokalnem nivoju. V prilogi 7 so navedena zavarovana 
območja in predpisi s katerimi so zavarovana. 
 
Usmeritve Načrta glede novih lokacij so povzete v poglavju 2.4.4.2 Prostorski vidik 
 
 
Predlog Operativnega programa - programa upravljanja območij Natura 2000 za 
obdobje 2007 – 2013 (MOP, 2007) je bil izdelan aprila 2007. V prilogi 4.2 Operativnega 
programa so za vsako posamezno območje Natura določeni podrobni varstveni cilji, ki se 
praviloma nanašajo na notranja območja območij Natura in izhajajo iz varstvenih ciljev v 
skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih. Določeni so tudi varstveni ukrepi in druge 
predpisane vsebine.  
 

3.1.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
Varstveni cilji za območje Natura so določeni v Uredbi o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000). Za območje pSCI smo jih izdelovalci opredelili sami. 
 
Tabela 2: Prikaz varstvenih ciljev na varovanih območjih. 
Varovana območja 
 

Varstveni cilji/dejavniki 

Območja Natura 2000 
 
Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Uradni list 
RS, št. 49/04, 110/04) 
 

Za Natura območja povzemamo splošne varstvene cilje 
po Uredbi o posebnih varstvenih območjih, ki v 6. členu 
pravi: 
»(1) Varstveni cilji na območjih Natura se z namenom 
ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti 
nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, določijo 
na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih 
tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno. 
(2) Na Natura območju, kjer je prisotnih več habitatov 
vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura 
območje opredeljeno, se upoštevajo med seboj usklajeni 
varstveni cilji. 
(3) Varstveni cilji iz prvega odstavka tega člena so 
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določeni v prilogi 2 te uredbe.« 
 

SI3000188 pSCI Ajdovska planota 1. ohranitev  mirnih predelov 
2. ohranitev nefragmentiranega  življenjskega prostora  

oz. povezovanje fragmentiranih delov nazaj v celoto 
3. ohranitev biocenoze značilnih vrst ter njihove 

populacijske strukture, brez tujerodnih  vrst in 
biotehnološko spremenjenih organizmov 

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

5. ohranitev raznolikosti  gozdne strukture v različnih 
starostnih fazah 

  
 

3.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 
območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni 
režim 

 
 
Območja na katerih je zaradi ohranjanja narave predpisan drugačen pravni režim se pogosto 
prekrivajo (npr. Natura 2000 in zavarovana območja, EPO, naravne vrednote so pogosto na 
istem območju). Zaradi prekrivanja posameznih območij z drugačnim pravnim režimom, na 
deleže površine Slovenije, navedene v spodnjih poglavjih ne smemo gledati sumarno. 
 

3.2.1 Varovana območja narave 
 
Varovana območja narave vključujejo zavarovana območja in območje omrežja Natura 2000.  
 
Območja Natura 2000 
Območja Natura 2000 (ekološko omrežje EU) so v Sloveniji določena z Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) iz leta 2004 na podlagi direktive o pticah (SPA) 
in direktive o habitatih (pSCI). Območja SPA je Vlada Republike Slovenije določila 
dokončno, območja pSCI pa so v postopku usklajevanja z Evropsko komisijo. Območja SPA 
in pSCI se deloma prekrivajo.  
 
Na območjih Natura (območja SPA in pSCI) je potrebno v skladu s 7. členom Uredbe o 
posebnih varstvenih območjih posege in dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni 
meri: 
 

• Ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst. 
• Ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 

specifične strukture ter naravne procese in ustrezno rabo. 
• Ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 

habitata, ki so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, 
skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali. 
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• Ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovna 
povezanost, če je ta prekinjena. 

 
Na teh območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 33.a 
členom Zakona o ohranjanju narave (ZON). V primeru izvajanja posega je potrebno 
predvideti in izvesti vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na 
habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Pri tem je potrebno še zlasti 
upoštevati varstvene cilje, določene za vsako posamezno območje Natura. 
 
Seznam območij Natura 2000 v Sloveniji je v prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04). Prikaz območij Natura 
2000 je v prilogi 1 predmetnega poročila. 
 
Za območja Natura 2000 so v pripravi tudi notranje cone kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov. Notranje cone predstavljajo območja razširjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov. Dokončne meje notranjih con bodo določene šele z vpisom v evidenco območij, 
pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, na podlagi predpisa o teh evidencah. Predpis 
pripravljajo na Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
 
Zavarovana območja 
 
Slovenija je do leta 2007 v zavarovana območja zajela okoli 12 % površine države. 
Predvideno je povečanje deleža zavarovanih območij različnih kategorij za 5% površine 
Slovenije do leta 2008 oz. za 10% površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, 2006).Trenutno 
imamo v Sloveniji 1 narodni park, 3 regijske parke, 41 krajinskih parkov, 52 naravnih 
rezervatov in 1217 naravnih spomenikov, katerih skupna površina znaša 2427 km2 .  
 
Zavarovana območja so eden od načinov območnega varstva naravnih vrednot in se po 53. 
členu ZON delijo na ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja zavarovana 
območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša zavarovana 
območja pa so: narodni, regijski in krajinski park.  
 
Prikaz zavarovanih območij  na ozemlju RS Slovenije je v prilogi 2. V prilogi 7 je seznam 
vseh zavarovanih območij in odlokov s katerimi so bila ta območja zavarovana (vir: Podatki o 
zavarovanih enotah in območjih narave, marec 2007. MOP-ARSO). Zavarovana so z 
republiškimi ali občinskimi akti. 
 
Na ozemlju Slovenije je več območij, predlaganih za zavarovanje. Prikaz teh območij je v 
prilogi 5.  
 

3.2.2 Naravne vrednote 
 
Sistem varstva naravnih vrednot temelji na varovanju predvsem tistih delov narave, ki jih 
družba nekega časa in prostora spozna za vrednoto. Skupna površina vseh 8096 naravnih 
vrednot, med njimi 3.598 (44.4%) državnega in 4.4498 (55,6%) lokalnega pomena, znaša 
2334,69 km2 (11,52 % površine države) (ReNPVO, 2006). V okviru varstva naravnih vrednot 
so predpisane podrobnejše varstvene usmeritve za vsako zvrst posebej.  
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Naravne vrednote v skladu s 4. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON) obsegajo vso 
naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Na ozemlju RS v skladu s Pravilnikom o 
določitvi in varstvu naravnih vrednot ločimo naslednje zvrsti naravnih vrednot: 
1. Površinske geomorfološke naravne vrednote 
2. Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote 
3. Geološke naravne vrednote 
4. Hidrološke naravne vrednote 
5. Botanične naravne vrednote 
6. Zoološke naravne vrednote 
7. Ekosistemske naravne vrednote 
8. Oblikovane naravne vrednote 
9. Krajinske vrednote 
 
Prikaz naravnih vrednot v Sloveniji je v prilogi 4. 
 
Na ozemlju Slovenije je tudi več območij pričakovanih naravnih vrednot. Prikaz pričakovanih 
naravnih vrednot je v prilogi 5. 
 

3.2.3 Ekološko pomembna območja 
 
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Aprila 2004 
je vlada RS sprejela Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04), ki določa 
ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 
ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 
habitatov na teh območjih.   
 
Ekološko pomembna območja so glede na 32. člen ZON: 
 
1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so 
habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so 
mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja 
uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 
3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 
4. Selitvene poti živali. 
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih 
vrst. 
 
Prikaz ekološko pomembnih območij v Sloveniji je v prilogi 3. 

3.2.4 Varovalni gozdovi 
 
Z Odlokom o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 88/05) so 
bila za celotno Slovenijo opredeljena območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov.  
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V območja varovanih gozdov ni dovoljeno posegati oz. so na njihovih območjih izjemoma 
dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti in so 
skladni z varstvenimi režimi (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim  
namenom;  Ur.l. RS, št. 88/05) ter zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, 
biotopske ali klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene le sanitarne sečnje, posek 
posamičnih dreves in sanacijski ukrepi (slika spodaj).  
 

 
Slika 4: Karta varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom (vir: Zavod za gozdove 

Slovenije). 
 

3.2.5 Vodovarstvena območja virov pitne vode 
 
Za celotno območje Republike Slovenije je vzpostavljen Register o vodovarstvenih območjih 
virov pitne vode, ki ga vodi MOP – Agencija Republike Slovenije za okolje. V navedenem 
registru se vodi 422 aktov o varstvu virov pitne vode, pri čemer vodovarstvena območja 
predstavljajo skupno površino 442.822 hektarov (spodnja slika). 
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Slika 5: Vodovarstvena območja v Sloveniji (vir: Izvajanje vodne direktive v Sloveniji). 

 
Varovalni režim, prepovedi in omejitve se nanašajo tako na gradnjo objektov kot tudi na 
ravnanje s kmetijskimi in drugimi zemljišči in so na posameznem vodovarstvenem območju 
različno strogi, odvisni od odloka, s katerim je opredeljeno. 
 

3.2.6 Poplavna, erozijska in plazljiva območja 
 
Režim umeščanja posegov in dejavnosti v prostor je določen z Zakonom o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 10/04-odl.US in 41/04-ZVO-1, 39/06 – UPB 
ZVO-1).  
 
Na poplavnem območju so v skladu z 86. členom Zakona o vodah prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Ukrep je izvedljiv. 
* Na vodah prvega reda sega priobalno zemljišče 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na 
vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča (14. člen Zakona o vodah). Podrobnejši 
način določanja meje vodnega zemljišča je opredeljen v Pravilniku o podrobnejšem načinu 
določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (URL RS, št. 129/06). 
 
Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, 
globinske in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom Zakona o 
vodah prepovedano: 
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, 
- uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred 

škodljivimi vplivi erozije, 
- zasipavanje izvirov, 
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 
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- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje 
ravnovesnih razmer, 

- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti 

hudourniške struge, 
- vlačenje lesa. 
 
Za plazljivo območje je v skladu z 88. členom Zakona o vodah določiti zemljišča, kjer je 
zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih 
sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v 
zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila 
stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: 
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 

zamakanje zemljišč, 
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo 

podnožje zemljišča, 
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 

zemljišč. 

3.2.7 Zavarovana območja kulturne dediščine 
 
Enote kulturne dediščine so varovane s posebnim režimom, ki ga določa Zakon o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), za evidentirana arheološka najdišča pa tudi 
»Evropska konvencija o varstvu kulturne dediščine« oz. »Malteška konvencija« (Uradni list 
RS, št. 7/99). 
 
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so: 

• vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti, 
• preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina oblike in 

s tem vrednost dediščine, 
• skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine. 

 
Naselbinska dediščina.  
Zlasti se varuje:  
- zgodovinski značaj naselja; 
- naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov); 
- odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom; 
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki);  
- prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.);  
- naravne in druge meje rasti ter robove naselja; 
- podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina); 
- odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega); 
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.). 
 
Stavbna dediščina.  
Zlasti se varuje: 
- tlorisna in višinska zasnova;  
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- konstrukcijska zasnova in gradivo; 
- oblikovanost zunanjščine (arhitekturno členitev, strešine, kritino, stavbno pohištvo, 

gradiva, barvo, detajle itd.); 
- funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem 

prostoru;  
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na javni prostor;  
- ožja okolica (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in 

oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do 
sosednjih stavb.  

 
Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne 
dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin. V stavbno dediščino se lahko posega z 
vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v 
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter določili konservatorskega programa. 
 
Arheološka dediščina.  
Zagotoviti se mora: 
- rezervatno varstvo arheološke dediščine na območjih gradenj, 
- izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in 

podpovršinski pregled, geofizikalne meritve in analize aeroposnetkov) na območju 
urejanja, 

- izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi izkopnimi 
postopki; opozarjamo, da so glede na rezultate arheoloških raziskav lahko zahtevane tudi 
posebne tehnične rešitve ali po potrebi tudi večje spremembe prostorskih izvedbenih 
načrtov, 

- stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu izvedbe lokacijskega načrta 
(o poteku nadzora se investitor predhodno dogovori s pristojnima območnima enotama 
ZVKDS), 

- kritje stroškov površinskih pregledov, morebitnih arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora (dolžnost investitorja po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
7/1999)). 

 
Zahteva po rezervatnem varstvu arheološke dediščine izhaja iz 4. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999), kjer so opredeljeni temeljna vsebina in cilji 
varstva. Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine: 
- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti, 
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s 

tem vrednost dediščine, 
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine. 
 
Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar. Dediščino je treba ohranjati in 
varovati v vseh okoliščinah. 
 
48. člen Zakona pravi: »Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako, da ogrozi 
njun kulturni pomen. Prepovedana je raba spomenika na določen način ali na posamezne 
namene, če bi taka raba ogrožala obstoj ali vplivala na neokrnjenost spomenika. Iz enakega 
razloga je prepovedano tudi premeščanje ali prenašanje spomenika.« 
 
Arheološka dediščina je z Malteško konvencijo (Uradni list RS, št. 7/1999) opredeljena kot 
»vse ostaline, predmeti in vsakršni človeški sledovi iz preteklih obdobij, katerih ohranjanje in 
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proučevanje prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti 
z naravnim okoljem, za katere so glavni viri informacij izkopavanja, odkritja ali drugi načini 
raziskovanja človeštva in z njimi povezanega okolja in ki so na ozemljih, ki so pod 
jurisdikcijo pogodbenic« (1. člen). Republika Slovenija se je z ratifikacijo konvencije 
zavezala, da bo z namenom ohranitve arheološke dediščine preprečila nezakonita izkopavanja 
in zagotovila znanstveno izvajanje arheoloških izkopavanj in pregledov tako, da se pri tem 
uporabljajo nedestruktivne raziskovalne metode med izkopavanji ali po njih, deli arheološke 
dediščine ne ostanejo odkriti in nezavarovani in da je poskrbljeno za njihovo pravilno 
ohranitev, zavarovanje in upravljanje. 
 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP), UL RS, št. 11/99 so bila 
določena t.i. pomembnejša območja kulturne dediščine (OPKD). Za namen priprave strategije 
prostorskega razvoja Slovenije so bila območja dodatno preverjena in podrobneje opredeljena 
kot območja kompleksnega varstva KD v odprtem prostoru (OKVKD) – zgodovinsko okolje. 
Območja OKVKD so vključena v območja t.i. nacionalnih območij prepoznavnosti, ki so 
določena v Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04). 
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3.3 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali 
njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma 
strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja plana 

3.3.1 Pravni režimi in varstvene usmeritve 

3.3.1.1 Območja Natura 2000 
Območja Natura 2000 imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04) in sicer v 7. in 15. členu 
(tabela 11).  
 
Tabela 3: Varstvene usmeritve in pravila ravnanja na območjih Natura 2000 (vir: Uredba o 

posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04). 

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

 

3.3.1.2 Zavarovana območja 
Zavarovana območja imajo splošne varstvene režime opredeljene v ZON in podrobnejše v 
odlokih o zavarovanju, za vsako enoto oz. območje posebej. Akt o zavarovanju sprejme vlada 
ali pristojni organ lokalne skupnosti. Narodni park in zavarovano območje, ki je izjemnega 
pomena za državo ali velikega mednarodnega pomena zavaruje z aktom Državni zbor 
Republike Slovenije z zakonom. Akti o zavarovanju določajo na splošno:  
1. meje zavarovanega območja na preglednem topografskem načrtu v merilu 1:25000 oz. v 
drugem ustreznem merilu, ki omogoča določitev meje na parcelo natančno; 
2. vrsto zavarovanega območja; 
3. določitev načina izvajanja javne službe za upravljanje zavarovanega območja; 
4. morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja; 
5. finančne vire za izvajanje zavarovanja in razvoj lokalnega prebivalstva. 
Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del prostorskih državnih planov in 
prostorskih planov lokalnih skupnosti.  
Splošne varstvene usmeritve so podane v spodnjih odstavkih. 
 
Ožja zavarovana območja 
1. Naravni spomenik (64. člen ZON): naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več 

naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer 
naravne vrednote. 
• Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko 

poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati 
razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa 
zmanjša njen estetski pomen. 
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• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju se med drugim lahko prepove ali 
omeji: 
  1. izvajanje posegov v prostor 
  2. odkopavanje ali zasipavanje terena 
  3. spreminjanje vodnega režima 
  4. povzročanje vibracij in eksplozij 
  5. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
  6 spreminjanje vegetacije 
  7. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
2. Strogi naravni rezervat (65. člen ZON): strogi naravni rezervat je območje naravno 

ohranjenih geotipov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali 
živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo 
naravni procesi brez človekovega vpliva. 

 
• na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki 

ogrožajo ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in 
zadrževanje oseb, razen oseb, ki izvajajo nadzor. 

 
• z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju strogega 

naravnega rezervata. 
 
3. Naravni rezervat (66. člen ZON): naravni rezervat je območje geotipov, življenjskih 

prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, 
pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem 
človeka v naravi tudi vzdržuje. 

 
• Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, 

ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije 
ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali 
živali. 

• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju med drugim lahko prepove ali 
omeji: 
 1. izvajanje posegov v prostor 
 2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
 3. spreminjanje vodnega režima 
 4. odvzemanje naplavin 
 5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij 
 6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
 7. spreminjanje vegetacije 
 8. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 

- Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka se 
upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja. 

 
Širša zavarovana območja (67. in 68.  člen ZON) 
Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska 
raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno 
in funkcionalno med seboj povezane. 
Splošni varstveni režim: 
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- aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju 
glede na vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače 
uredijo: 

- izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave 
- gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov 
- gradnja novih objektov 
- odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
- povzročanje eksplozij ali vibracij 
- gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju 
- spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih delih 
- spreminjanje vegetacije 
- vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
1. Narodni park (69. člen ZON): narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi 
vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je 
prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v manjšem delu 
narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno 
povezan. Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni 
režimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom.  
 
2. Regijski park (70. člen ZON): regijski park je obsežno območje regijsko značilnih 
ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se 
prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. Z 
aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka.  
 
3. Krajinski park (71. člen ZON): krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko 
vrednost.  
 
V prilogi 7 je seznam vseh zavarovanih območij in odlokov s katerimi so bila ta območja 
zavarovana (vir: Podatki o zavarovanih enotah in območjih narave, marec 2007. MOP-
ARSO). 
 
 
Primer območja Natura 2000 – pSCI Ajdovska planota  
 
Režimi so navedeni v tabeli 3. 

3.3.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag 
 
Naravovarstvene smernice za Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami s strani ZRSVN še niso posebej izdelane.  
 
Iz ZRSVN so posredovali tabele s seznami nahajališč mineralnih surovin (potencialni 
prostori, pridobivalni prostori in raziskovalni prostori) in varovanih območij, ki jih ta 
nahajališča tangirajo ter možnimi vplivi na ta območja. Tabele so kot Priloga 1 vključene v 
Okoljsko poročilo za predmetni Program. 
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Pri izdelavi poročila smo uporabili naslednje strokovne podlage: 
- Strokovne podlage za določitev območij Natura 2000 (elaborati so navedeni v 

poglavju 3.7) 
- Monitoring populacij izbranih vrt ptic. Končno poročilo. DOPPS. Ljubljana, 

november 2005 
- Predlog Operativnega programa – program upravljanja območij Natura 2000. 2007 

– 2013. Delovno gradivo, različica 1.5. MOP,. Ljubljana, april 2007 
- Zagmajster M. & Skaberne B. 2006. Pregled končnih odločitev Biogeografskega 

seminarja – Celinska regija, z vključenimi NVO stališči. Darova (CZ), 26. – 28. 4. 
2006 (verzija 28. 5. 2006). 

- Zagmajster, M. 2005. Pregled končnih odločitev Biogeografskega seminarja – 
Alpinska regija, z vključenimi NVO stališči. Kranjska Gora, 30. - 31.5.2005 (verzija 
7.6.2005). 
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3.4 Prikaz območij dejanske rabe prostora 
 
Evidenco o dejanski rabi zemljišč vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
celotno območje Republike Slovenije in sicer v grafični obliki na osnovi ortofoto posnetku 
(DOF), satelitskih posnetkov ali drugih virov. Podatki evidence dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč so javni in dostopni na spletnih straneh ministrstva:http://rkg.gov.si/GERK/.  
 
Leta 2002 je bil izdelana in objavljena raba zemljišč za celotno Slovenijo, ta baza je v fazi 
posodabljanja. V letu 2006 so bile za potrebe projekta GERK na nekaterih območjih vnešene 
spremembe, vendar na podlagi DOF, ki so imeli razpon od leta 1998 – 2005. Konec leta 2006 
so začeli bazo podatkov o rabi zemljišč ponovno obnavljat na podlagi DOF iz leta 2006. 
Projekt še vedno traja, posodobljeni podatki bodo na voljo v drugi polovici leta 2007.  
 
Podrobnejši prikaz dejanske rabe prostora je v prilogi 6.  
 

 
Slika 6: Dejanska raba zemljišč v letu 2002 (vir: http://rkg.gov.si/GERK/). 
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Tabela 4: Statistika o dejanski rabi zemljišč za leto 2002 (vir: http://rkg.gov.si/GERK/).  

 
 
Območja izkoriščanja mineralnih surovin sodijo po kategorizaciji dejanske rabe (MKGP, 
2006) v razred pozidana in sorodna zemljišča in sicer definicija pravi, da so pozidana in 
sorodna zemljišča vsa zemljišča, na katerih so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, 
parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških 
dejavnosti. Leta 2002 so ta zemljišča obsegala 5,34% površine Slovenije.  
 
V poglavju Rudarstvo Geografskega atlasa Slovenije (DZS, 1998)je navedeno, da naj bi 
rudarjenje in njegove posledice prizadevalo okoli 0,05 % (cca 1.000 ha) površine Slovenije, 
od tega odpade na površinske kope večina omenjene površine in sicer cca 815 ha.   
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3.4.1 Primer območja Natura 2000 - pSCI Ajdovska planota 
 

 
Slika 7: Dejanska raba na območju. 
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3.5 Vrste in habitatni tipi, za katere so bila območja Natura 2000 
določena, vključno s podatki navedenimi v SDF obrazcu za podatke o 
Natura 2000 območjih  

 
V poglavju 1 priloge 2 Uredbe  o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/2004, 110/04) so našteta SPA območja in kvalifikacijske vrste za 
posamezno območje, v poglavju 2 priloge 2 te uredbe so našteta pSCI območja in 
kvalifikacijske vrste ter habitatni tipi za posamezno območje.  V prilogi 4 Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 
RS, št. 130/04 in 53/06) so navedene vse kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, ki se pojavljajo 
na Natura 2000 območjih v Sloveniji. 
 

3.5.1 Primer območja Natura 2000 - pSCI Ajdovska planota  
Po podatkih v standardnem obrazcu (SDF) pSCI Ajdovska planota obsega 2.411,05 ha v 
južnoslovenski regiji. Predstavlja velik gozdnat kompleks na kraški planoti zraven 
Kočevskega roga. Za planoto so značilne številne kraške jame, med katerimi so nekatere 
speleobiološko pomembne (znane lokalitete pojavljanja človeške ribice in drobnovratnika).  
 
Tabela 5: Kvalifikacijske živalske vrste na območju SI3000188 pSCI Ajdovska planota. 
Slovensko ime 
 

Latinsko ime EU koda 

rjavi medved Ursus arctos* 1354 
veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum 1304 
navadni netopir Myotis myotis 1324 
človeška ribica Proteus anguinus* 1186 
drobnovratnik Leptodirus hochenwartii 4019 
črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria* 1078 

Legenda:   
* prednostna kvalifikacijska vrsta 

 

Tabela 6: Kvalifikacijski habitatni tipi na območju SI3000188 pSCI Ajdovska planota. 

Ime habitatnega tipa 
 

PA koda  EU koda 

Jame, ki niso odprte za javnost 65 8310 
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagioni)) 41.1C 91K0 

 
V nadaljevanju povzemamo podatke iz SDF za pSCI Ajdovska planota: 
• Veliko večino površine (94%) porašča kvalifikacijski HT Ilirski bukovi gozdovi, 1% 

površin pa je pripisan kvalifikacijskemu HT Jame, ki niso odprte za javnost. Oba 
kvalifikacijska HT na varovanem območju sta v odličnem reprezentativnem stanju. 
Ohranjenost strukture jam je dobra, za gozd pa odlična. Bukov gozd je habitat medveda in 
redkih gozdnih vrst netopirjev. Območje je pomembno tudi zaradi migracijskih koridorjev 
sesalcev. 

• Populacija medveda na tem območju je skoraj izolirana in predstavlja pod 2% celokupne 
slovenske populacije. Ohranjenost njegovega življenjskega prostora je dobra. Populacija 
navadnega netopirja v pSCI predstavlja manj kot 2% slovenske populacije, veliki 
podkovnjaki območja pa predstavljajo 2-15% delež slovenske populacije. Življenjski 
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prostor obeh lokalnih populacij netopirjev je dobro ohranjen, obe sta povezani s 
sosednjimi populacijami. 

• Človeška ribica je na območju zelo redka, jamski hrošč drobnovratnik pa redek. Njun 
življenjski prostor je odlično ohranjen, lokalni populaciji pa skoraj izolirani. 

• Črtasti medvedek je na območju prisoten, velikost njegove lokalne populacije pa ne 
presega 2% slovenske populacije. Njegov življenjski prostor je dobro ohranjen, stanje 
populacije pa značilno. 

 

3.6 Načrti za upravljanje varovanih območij narave in usmeritve, ki 
izhajajo iz njih 

 
Za območja Natura 2000 še ni izdelanih načrtov upravljanja. V javno obravnavo je 
posredovan predlog Operativnega programa – program upravljanja območij Natura 2000 za 
obdobje 2007 – 2013. 
 
Način upravljanja zavarovanih območij je določen z Zakonom o ohranjanju narave (ZON-
UPB2) (Uradni list RS, št 96/04). Povzetek je naveden v spodnjih odstavkih. Podrobnosti 
glede načrtovanja upravljanja in usmeritve so načeloma določene tudi v posameznih 
predpisih, s katerimi so ta območja zavarovana. 
 
Upravljanje zavarovanega območja je opravljanje nalog varstva naravnih vrednot in nalog, ki 
so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bilo območje zavarovano in so določene 
v aktu o zavarovanju. Ustanovitelj (država ali občina) lahko sam neposredno upravlja 
zavarovano območje v režijskem obratu, ustanovi v ta namen javni zavod, poveri upravljanje 
javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja z 
naravnimi viri ali podeli koncesijo za upravljanje. Upravljanje zavarovanega območja se 
izvaja na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu o zavarovanju tako 
določeno. Narodni in regijski park morata imeti načrt upravljanja (53.člen ZON-UPB2, 
Uradni list RS, št 96/04). 
 
Načrt upravljanja zavarovanega območja je programski akt, s katerim se določijo razvojne 
usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše 
usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb 
razvoja lokalnega prebivalstva. Načrt upravljanja zavarovanega območja določi organ, ki je 
sprejel akt o zavarovanju. Načrt upravljanja je tudi podlaga za urejanje prostora in rabo 
naravnih dobrin. 
 

3.7 Opis obstoječega izhodiščnega stanja varovanih območij narave 
 
Slovenija je ena izmed biotsko najbolj raznovrstnih držav, kar potrjujejo številne tuje in 
domače študije. Raznovrstnost se odraža tudi v zelo velikem deležu ozemlja v omrežju Natura 
2000. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji pa potrjuje 
evropske trende ogroženosti biotske raznovrstnosti, čeprav so manj izraziti kakor v razvitih 
srednjeevropskih državah. Ogroženih je na primer 10 % vseh praprotnic in semenk ter 56 % 
vretenčarjev (sesalci, ptiči, plazilci, dvoživke, ribe), najbolj ogroženi habitatni tipi pa so 
podzemski, obalni in morski, stoječe in tekoče vode, suha in vlažna travišča. Ogroženost 
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izvira večinoma iz dveh skupin vzrokov: izgube habitata in neposrednega povečevanja 
smrtnosti osebkov. Za preprečevanje izgube habitata je osnovno načelo ohranjanja biotske 
raznovrstnosti varstvo ekosistemov in naravnih habitatov in-situ. To poteka s skrbjo za 
ohranjanje ekosistemov oziroma habitatov takšnih vrst, ki potrebujejo večjo pozornost kakor 
drugi. Evropska unija v Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih že določa evropsko 
ogrožene vrste in habitatne tipe ter njihovo ohranjanje v okviru omrežja Natura 2000. 
Zmanjševanje neposrednih oblik smrtnosti pa poteka z varstvom vrst (vir: predlog 
Operativnega programa – program upravljanja območij Natura 2000). 
 
71% slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je za ca. 15% več kot je 
evropsko povprečje in kaže v splošnem na njihovo dobro ohranjenost. Kljub temu so bili 
nekateri tipi gozdov, zlasti nižinski poplavni, v preteklosti precej izkrčeni in niso v ugodnem 
stanu ohranjenosti. Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 ca. 20% kmetijskih 
zemljišč v uporabi, med njimi pa so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih 
območjih še v ugodnem stanju ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja pa so 
veliki, tako po naravni poti z zaraščanjem zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi 
intenzifikacije njihove rabe. Izjemno pomembno vlogo imajo v omrežju Natura 2000 jame, ki 
so predmet ohranjanja v preko 70 območjih (od skupaj 260-tih). Celinske vode predstavljajo 
površinsko le dober odstotek omrežja, vendar je njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo 
velik. Veliko voda je sicer v ne najbolj ugodnem stanju ohranjenosti. Človekova bivališča so 
pomembna za razmnoževanje, počivanje oz. prezimovanje nekaterih vrst, zato so v območju 
Natura 2000 bistvena tudi nekatera pozidana območja. Zlasti gre za živali iz skupin ptic (npr. 
bela štorklja, veliki skovik) in sesalcev (npr. netopirji) (vir: predlog Operativnega programa – 
program upravljanja območij Natura 2000). 
 
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, se 
odvijajo na različnih prostorih, ki lahko predstavljajo tudi območja kvalifikacijskih habitatnih 
tipov. Po pregledu Priloge 1 Okoljskega poročila za Program, kjer so navedena varovana 
območja, v katera posegajo nahajališča mineralnih surovin, navajamo skupine kvalifikacijskih 
habitatnih tipov, ki jih najdemo na teh območjih. Na območjih izkoriščanja geotermičnih 
virov, nafte in zemeljskega plina je možno pojavljanje HT iz skupine mokrotnih travišč. 
Območja  kamnolomov najpogosteje poraščajo HT iz skupine gozdov, predvsem bukovih, ter 
travniki in karbonatna ter silikatna skalnata pobočja. Na območjih s karbonatno podlago je 
možen tudi vpliv na jame. V alpskem območju je možen še vpliv na alpske reke in lesnato 
vegetacijo ob njih ter karbonatna melišča v Alpah. Območja pridobivanja soli (soline) 
predstavljajo pomembne HT iz skupine morskih in obmorskih habitatnih tipov. Peskokopi, 
gramoznice, glinokopi ipd. se pogosto nahajajo na območjih mokrotnih in tudi suhih travišč, 
obrečnih gozdov ter tekočih voda. 
 
V okviru izdelave Strokovnih podlag za določitev območij Natura v Sloveniji je bila 
pripravljena ocena stanja  kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov in ohranjenosti posameznih 
izstopajočih območij. Te strokovne podlage v nadaljevanju navajamo: 
- Bertok, M., N. Budihna, M. Povž & T. Seliškar, 2003. Strokovne osnove za 

vzpostavljanje omrežja Natura 2000, Ribe (Pisces), Piškurji (Petromyzontidae), Raki 
deseteronožci (Decapoda). Zavod za ribištvo Slovenije (Končno poročilo).  

- Božič, L. 2003. Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi 
Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. DOPPS, Monografija DOPPS št. 2, 
Ljubljana.   
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- Čelik, T., R. Verovnik, S. Gomboc & M. Lasan, 2005. Natura 2000 v Sloveniji. Metulji. 
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. 

- Čušin, B. (ur). 2004. Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, 
Ljubljana. 

- DOPPS 2006: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 predlogi 
posebnih varstvenih območij – del po direktivi 79/409/EEC – notranja conacija 
habitatov kvalifikacijskih vrst ptic. 

- DOPPS 2005 Monitoring populacij izbranih vrt ptic. Končno poročilo. Ljubljana 

- DOPPS 2006 Monitoring populacij izbranih vrt ptic. Vmesno poročilo. Ljubljana 

- Drovenik, B. & A. Pirnat, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 
2000. Hrošči (Coleoptera). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. 

- Golob, A., 2004. Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji, ki v grobem ustrezajo 
merilom iz habitatnega priročinka EU in njihove značilnosti predlaganih območjih 
Natura 2000. MOPE-ARSO, Ljubljana.  

- Jež, M. 2005. Travniški metulji in Natura 2000 v Sloveniji. Mariborski Agronom, 
10(3):34-36. 

- Jogan, N., M. Kotarac & A. Lešnik, 2004. Opredelitev območij evropsko pomembnih 
negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Končno 
poročilo. Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, 
Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne Priloge.  

- Jonozovič, M. 2003a. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. 
Rjavi medved (Urus arctos). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 

- Jonozovič, M. 2003b. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Ris 
(Lynx lynx). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 

- Kotarac, M., A. Šalamun & S Weldt, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje 
omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 
Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 104 str., digitalne 
Priloge. 

- Kryštufek, B. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežij Natura 2000. Bober 
(Castor fiber). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej Slovenije. 
Ljubljana.  

- Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje 
omrežja Natura 2000:. Netopirji (Chiroptera). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.  

- Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 
2000: Dvoživke (Amphibia). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Center za 
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 144 str., digitalne Priloge.  

- Slapnik, R., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavitev omrežja Natura 2000. Mehkužci 
(Mollusca), Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.  

- Tome, S. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežij Natura 2000. Močvirska 
sklednica (Emys orbicularis). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej 
Slovenije. Ljubljana. 
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3.7.1 Primer območja Natura 2000 - pSCI Ajdovska planota 
Ajdovska planota je dinarska karbonatna planota na skrajnem severovzhodu Dinarskega sveta. 
Zaradi karbonatne podlage se tam pojavljajo številni kraški pojavi, najpomembnejša so brezna 
in kraške jame, ki nudijo prebivališče bogati speleofavni, ki ji pripadata tudi človeška ribica in 
hrošč drobnovratnik, kvalifikacijski vrsti pSCI Ajdovska planota. Večino planote sestavlja 
apnenčast skalni masiv, manjše območje na južnem pobočju pa tvori triasni dolomit. Večina 
jam znotraj območja pSCI je evidentirana na območju platoja Ajdovske planote 
 
Planota je skoraj v celoti porasla z gozdom. Večji del varovanega območja porašča gozd 
bukve in velecvetne mrtve koprive (združba  Lamio orvale-Fagetum), značilen za planotast do 
zmerno strm zakraseli svet. Uspeva na apnencu in spada med najkakovostnejše gozdove pri 
nas. Na dolomitni podlagi strmih južnih pobočij (kjer je tudi peskokop) uspeva toploljubni 
gozd bukve in črnega gabra (združba Ostryo-Fagetum). Tak gozd najdemo na prisojnih legah, 
ki dobijo tudi precej dežja. Biocenotska zgradba toploljubnih bukovo-belogabrovih gozdov je 
precej labilna. Gospodarski pomen združbe je relativno majhen, pa tudi floristično je 
razmeroma revna. Slednje je potrdil tudi floristični popis, ki smo ga izvedli na območju 
bukovo-belogabrovega gozda, na območju širitve peskokopa. Čeprav se zgoraj omenjeni 
združbi med seboj občutno razlikujeta, sta obe zajeti znotraj kvalifikacijskega habitatnega tipa 
Ilirski bukovi gozdovi, ki torej pokriva večino (94%) varovanega območja. 
 
Strma pobočja na jugovzhodnem robu Ajdovske planote porašča hrastov gozd (združba 
Lathyro nigri-Quercum petreae). Na manjših površinah na zahodnem in severovzhodnem 
delu varovanega območja se pojavlja gozd navadnega gabra in bele jelke (združba Abio 
albae-Carpinetum betuli). Potrebuje podobne ekološke razmere kot bukovo-gabrov gozd, a 
uspeva na apnenčasti podlagi.  
 
Gozdovi Ajdovske planote, so habitat številnih prostoživečih živalskih vrst. Na območju je 
pogosta srnjad, jelenjad in divji prašiči ter poljski zajec, veverica, podlesek in polh. Te 
gozdove naseljujejo tudi številne zveri kot so medved, lisica, jazbec, divja mačka in številne 
vrste kun (mala in velika podlasica, dihur, kuna zlatica, kuna belica). Čez Ajdovsko planoto 
poteka severni migracijski koridor medveda. Gozdove, kraške jame in ekstenzivno kmetijsko 
krajino varovanega območja naseljujeta tudi kvalifikacijski vrsti netopirjev veliki podkovnjak 
in navadni netopir. 
 
Med pticami območja prevladujejo ptice gozdne krajine kot so kragulj, kanja, sraka, šoja, 
siva vrana, krokar in razne vrste sov (lesna sova, kozača, čuk). Na strnjeno gozdno okolje na 
obravnavanem območju je po dostopnih podatkih vezanih vsaj 38 vrst ptic, med katerimi 
velja omeniti ranljive vrste sršenar, kragulj, skobec, kozača, srednji in triprsti detel, vrtna 
penica in belovrati muhar ter prizadeti vrsti gozdni jereb in belohrbti detel. Vse vrste detla in 
belovrati muhar so značilni predvsem za stare gozdove, kjer so prisotna trhla drevesa, zato jih 
pričakujemo predvsem na višje ležečem platoju planote, ki ga porašča gozd bukve in 
velecvetne mrtve koprive. Gozdni jereb pa se pojavlja predvsem na nadmorskih višinah nad 
1000 m, zato je njegova prisotnost vprašljiva. Na pobočjih planote so od vrst, navedenih v 
Rdečem seznamu verjetno prisotne vrste sršenar, kragulj in kozača. 
 
Območje, ki je v planskih aktih občine Dolenjske Toplice opredeljeno kot območje 
pridobivalnega prostora se nahaja v južnem dolomitnem pobočju Ajdovske planote. 
 
HT Ilirski bukovi gozdovi in Jame, ki niso odprte za javnost: Prevladujoči gozd na 
območju je floristično revna oblika kvalifikacijskega HT Ilirski bukovi gozdovi, ki se meša z 
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gozdom rdečega bora na dolomitni podlagi ter primesjo bukve in smreke. Jam, ki niso odprte 
za javnost na območju širitve ni. 
 
Človeška ribica in drobnovratnik: Ko dolomit prepereva, razpada v pesek. Dolomit na 
območju pridobivalnega prostora je zaradi intenzivnega tektonskega dogajanja pretrt in 
preperel. Zaradi tega in zaradi nekoliko slabše topnosti dolomita od apnenca na območju 
širitve ne pričakujemo prisotnosti kraških jam in posledično človeške ribice in 
drobnovratnika. 
 
Rjavi medved: Migracijski koridor medveda se nahaja 1,5-2 km zahodno od pridobivalnega 
prostora. Tam medved migrira preko reke Krke iz gozdov Kočevskega roga proti severu. 
Prehod medvedov od Plešivice na planoto Brezova reber poteka približno 1,5 km severno od 
že obstoječega peskokopa (vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto). 
 
Veliki podkovnjak in navadni netopir: Preplet z gozdom porasle kraške pokrajine z 
območjem ekstenzivne kmetijske rabe nudi ugoden habitat za velikega podkovnjaka in 
navadnega netopirja – kvalifikacijski vrsti pSCI Ajdovska planota. Gozdne površine na 
območju predstavljajo del prehranskega habitata teh vrst. Znani zatočišči netopirjev sta Jama 
pod gradom Luknja in Velika prepadna jama, nobena ne leži na območju pridobivalnega 
prostora(vir: Kryštufek, 2003, Netopirji).. 
 
Črtasti medvedek: Habitat vrste predstavljajo predvsem grmišča pred zaraščanjem v gozd, 
gozdne čistine in gozdni robovi z vegetacijo visokih steblik ali grmovno vegetacijo(vir: Čelik 
& sod. 2004).. Gozd, ki leži na pridobivalnem območju ni najbolj primeren habitat te vrste. 
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Slika 8: Prikaz območja Natura 2000 pSCI Ajdovska planota (SI3000188). 
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3.8 Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju 
 
V predmetnem poročilu ni smiselno obravnavati vseh kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.  
Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi območij Natura 2000 v Sloveniji so navedeni v prilogi 4 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, št. 130/04 in 53/06). 
 
V primeru, da akti o ustanovitvi zavarovanih območij vsebujejo opredelitev vrst oz. habitatnih 
tipov, zaradi katerih so ta območja vzpostavljena oz. na katere se vežejo varstveni cilji 
območij, se ključne vrste in habitatni tipi določijo na podlagi teh predpisov. V obratnem 
primeru avtorji poročila sami presodijo, katere vrste in habitatni tipi so ključni za ta območja 
in nadalje obravnavajo vplive nanje, oziroma izhajajo iz naravovarstvenih smernic. 
 
V nadaljevanju prikazujemo ključne značilnosti habitatov in vrst na primeru pSCI Ajdovska 
planota. 

3.8.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
V tabelah navajamo kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na območju znotraj pSCI Ajdovska 
planota. 
  
Tabela 7: Opisi kvalifikacijskih vrst na območju SI3000188 pSCI Ajdovska planota. 
EU 
koda 

Vrsta Opis vrste 
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1354 rjavi medved  
(Ursus arctos)* 

Rjavi medved je bil proti koncu 19. stoletja na današnjem 
slovenskem ozemlju redek, po drugi svetovni vojni pa se je zaradi 
ustreznega gospodarjenja njegova številčnost okrepila. Trenutno je 
številčnost v Sloveniji med 400 in 600 osebki. Na nasprotnem 
bregu reke Krke od predvidenega območja posega leži 
severovzhodni del osrednjega življenjskega območja medveda, kjer 
so medvedi najtesneje povezani s preostalim delom svoje dinarske  
populacije. Medved je uvrščen med ranljive vrste na Rdečem 
seznamu ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji in na dodatek II in IV 
k direktivi o habitatih (kot prednostna vrsta) in tudi med strogo 
zavarovane živali z Bernsko konvencijo. Parjenje pri medvedu 
poteka med majem in julijem. Običajno so spolno aktivni osebki 
tisti, ki so dopolnili 4 leta. Ocenjujejo, da medvedka polega v 
dvoletnih intervalih (Jonozovič, 2003). Med decembrom in 
marcem poleže od 1 do 4 mladičev, v Sloveniji v povprečju med 
1,5 do 1,9 mladiča na medvedko. 3 do 4 mesece po kotitvi mladiči 
z materjo zapustijo brlog. Mladiči se običajno osamosvojijo po letu 
in pol, pred ponovnim parjenjem medvedke.  Medved spada med 
omnivore, njegova prehrana pa se med posameznimi geografskimi 
območji in obdobji znatno razlikuje. Večji del medvedove prehrane 
je rastlinskega izvora, saj z njo v posameznih letnih obdobjih 
zagotovi  tudi do 90% prehranskih potreb. Kljub manjšemu deležu 
pa je za medveda pomembna tudi prehrana živalskega izvora, ki jo 
v večini predstavljajo nevretenčarji in njihove ličinke (ose, 
mravlje), mali sesalci, mladiči velikih rastlinojedov ter mrhovina 
(plen drugih plenilcev). Samostojno lovi le izjemoma.  Jesensko 
obdobje je za medveda prehransko zelo pomembno saj v tem času 
nabere maščobne zaloge za prezimovanje. Medved je zelo mobilna 
vrsta in je dober disperger v primerjavi z nekaterimi drugimi 
vrstami velikih zveri. 
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1304 veliki podkovnjak 
 (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Veliki podkovnjak je največji evropski podkovnjak. V Sloveniji je 
prisoten v vseh fitogeografskih območjih, vendar je njihova gostota 
majhna v alpski regiji in v večjem delu subpanonske regije. Areal 
se prekriva z razširjenostjo jam v Sloveniji, največ najdišč je v pasu 
okoli 100-700 m. Vsa zabeležena kotišča so iz južne Slovenije. 
Najbolj mu ustrezajo topla, južna pobočja in doline s stoječo ali s 
tekočo vodo in s krajinskim mozaikom, ki ga tvorijo listopadni 
gozdovi in aktivni pašniki. Viabilna populacija potrebuje za 
prezimovanje niz jam ali drugih podzemskih objektov z različnim 
temperaturnim režimom in prezračenostjo. Takšna mesta morajo 
biti razpršena po prehranjevalnem habitatu. V Sloveniji so največja 
kotišča na podstrešjih in v zvonikih, ki jih greje sonce. V gorah se 
redko pojavlja višje od 800 m. Hibernira v podzemlju, pri 
temperaturah 7-10 °C, izjemoma pri nižjih. Hibernacija lahko traja 
od konca septembra do sredine maja, dolžina pa je odvisna od 
vremenskih razmer in razpoložljive hrane spomladi. Samice se 
navadno umaknejo globlje v jamo in ostanejo v njej vso zimo. 
Filopatrija je zelo močna. Preleti med prezimovališči so dolgi do 
10 km. Znane so selitve do 35 km stran od kotišča. Je žužkojeda 
vrsta, ki uživa pretežno velike žuželke. Lovi v zraku, redkeje tudi 
na tleh. Osnovni prehranjevalni habitat je mozaik gozda, grmičevja 
in odprtih pašnikov, na katerih živijo koprofagni hrošči. 
Prehranjevalna aktivnost poteka v polmeru 8-16 km. Celotna 
slovenska populacija je zagotovo manjša od 5000 primerkov, 
morda celo manjša od 3000 osebkov. Razpoložljivi podatki so tako 
fragmentarni, da ne dopuščajo trdnih zaključkov glede 
populacijskih trendov. Večjih kolonij na hibernaciji je malo in 
samo v petih je več kot 100 osebkov.  
 

1324 navadni netopir  
(Myotis myotis) 

Živi v odprtih in svetlih toplih gozdovih. Poleti so samci 
samotarski ali se družijo v majhne skupine. Navadno se zatekajo v 
stavbe. Velike porodniške kolonije samic se zatekajo v stavbe ali v 
jame; v njihovi družbi so lahko tudi mladi samci v 2. letu življenja. 
Prezimujejo posamič ali majhnih skupinah. Na začetku zime gredo 
globlje v jamo, spomladi pa se pomaknejo bliže k vhodu. 
Temperatura na prezimovališču je navadno 7-8 °C. Navadno visijo 
prosto, vendar se lahko zavlečejo v špranje. Občasen selivec. 
Razdalja med zimskim in poletnim zatočiščem znaša do 50 km. 
Najraje lovi na sveže pokošenih travnikih, v intenzivnih 
sadovnjakih, v mešanih in borovih gozdovih brez podrasti. 
Povprečno prehranjevalno območje meri 36 ha in je do 12 km 
(navadno 9 km) stran od zatočišča. V Sloveniji so najdišča dokaj 
enakomerno razpršena po celotnem območju države. Vsa znana 
kotišča so iz vzhodne Slovenije, od Bele krajine do Prekmurja. 
Višinski razpon najdišč je ca. 0-900 m, izjemoma do 1600 m. V 
Sloveniji potencialno zelo ogrožen, dejanski obseg grožnje ni znan. 
Glede na podatke o razširjenosti navadnega netopirja po UTM 
kvadratih, se območje posega nahaja v bližini območja 
razširjenosti, prezimovališč in kotišča te vrste, a se z njim ne 
prekriva. (Kryštufek s sod., 2003). 
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1186 človeška ribica 
(Proteus anguinus) 

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

4019 drobnovratnik 
(Leptodirus 
hochenwartii) 

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

1078 črtasti medvedek 
(Callimorpha 
quadripunctaria) 

Habitat vrste predstavljajo predvsem grmišča pred zaraščanjem v 
gozd (Physis 31.8), gozdne čistine in gozdni robovi z vegetacijo 
visokih steblik ali grmovno vegetacijo (Physis: 31.871, 31.872, 
37.7, 86.41). Je enogeneracijska vrsta, odrasli osebki se pojavljajo 
od julija do avgusta. Gosenica je polifagna. V Sloveniji je vrsta 
splošno razširjena in ni ogrožena. Ogrožene so le subpopulacije, 
kjer gozdni rob redno kosijo, oziroma kjer izginjajo medonosne 
travniške rastline. Med glavne vzroke ogroženosti sodi predvsem 
spreminjanje kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje in drugo), 
pogozdovanje negozdnih površin in spremembe v gospodarjenju z 
gozdovi (Čelik s sod., Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja 
Natura 2000-metulji). 
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Tabela 8: Opisi kvalifikacijskih habitatnih tipov na območju SI3000188 pSCI Ajdovska 
planota. 
EU 
koda 

Naziv Natura 2000 Physis Naziv HT 
(ARSO, 2004) 

Opis HT  

8310 Jame, ki niso 
odprte za javnost 

65  Jame Jame, jamski sistemi, podzemne vode in 
podzemni intersticielni prostori. 
Čeprav je obravnavano območje del območja 
pričakovanih podzemskih naravnih vrednot, 
zaradi geološke podlage na pričakujemo 
odkritja novih jam. 

91K0 Ilirski bukovi 
gozdovi (Fagus 
sylvatica 
(Aremonio-
Fagion)) 

41.1C  Ilirska bukovja Bukovi gozdovi Dinaridov, ki segajo tudi v 
obrobje jugovzhodnih Alp in v subpanonsko 
gričevje. V zadnjih dveh območjih so v 
kontaktu s srednjeevropskimi bukovimi 
gozdovi. Pogostejše vrste v podrasti so 
Dentaria spp., Cyclamen purpurascens, 
Hacquetia epipactis, Lamium orvala idr. 
 

 
 

3.9 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na ključne 
habitate ali vrste na območju 

 
Ker je Slovenija dežela velike pokrajinske pestrosti, se srečujemo z zelo različnimi naravnimi 
pojavi. Med ekstremne naravne pojave, ki lahko negativno vplivajo na ključne habitate in 
vrste na varovanih območjih narave štejemo: poplave, usade, zemeljske plazove, podore, žled, 
točo, vetrolome, pozebo, sušo, požare in bolezni gozdnega drevja in drugih rastlinskih vrst. 
Prikaz posameznih območij na ozemlju Sloveniji, ki so lahko prizadeta zaradi naravnih 
pojavov, so prikazana na spodnjih slikah.  
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Slika 9: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč (vir: Geografski obzornik, 2005- letnik 52, 
številka 1). 
 

 
Slika 10: Prikaz poplavnih, erozijskih, labilnih območij, itd., ki pogojujejo omejeno rabo 
prostora (vir: Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja). 
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Poglavje v nadaljevanju je povzeto po Programu priprave Nacionalnega programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (URL: http/www.dz-rs.si, citirano marec 2007). 
 
Poplave 
Na vseh petih porečjih v Sloveniji se manjše poplave dogajajo vsako leto. Za Slovenijo so 
značilni štirje tipi poplav: nižinske in hudourniške poplave, poplave na kraških poljih in 
poplave morja. Poplavno ogroženih je prek 300 000 ha površin, največ je ozkih dolinskih tal 
vzdolž hudourniških grap. Večje in obsežnejše poplave lahko pričakujemo na 94 000 ha 
površin. Najobsežnejša poplavna območja so v nižinsko-ravninskih predelih severovzhodne in 
subpanonske Slovenije ter v predalpskih dolinah in kotlinah, ki odmakajo šavrinsko gričevje 
in hribovje. Najnižje obrečne ravnice ob Ledavi, Muri in Ščavnici prekrivajo obsežna 
poplavna območja. Prav tako je Drava pod Mariborom obdana s prostranim poplavnim 
svetom, na široko poplavljajo kmetijsko zemljo tudi vsi njeni pritoki, še zlasti Pesnica, 
Polskava in Dravinja. Vzhodna in osrednja Dolenjska z Belo krajino imata več manjših 
poplavnih območij ob Kolpi, Krki, Temenici, Mirni in ob njihovih pritokih. Ljubljansko barje, 
ki je na meji med alpskim in dinarskim gorskim sistemom, je najobsežnejše poplavno 
območje. Katastrofalne poplave ogrožajo južni del Ljubljane ter del Celja, Laškega, Krškega, 
Slovenj Gradca, Murske Sobote, Železnikov, Škofje Loke, Litije, Grosuplja, Kočevja in 
mnoga druga naselja. Analize statističnih podatkov kažejo trend povečevanja pretokov voda 
na slovenskih rekah, zato mnogi dosedanji ukrepi za zaščito pred visokimi vodami ne 
ustrezajo več, zaradi česar se povečuje poplavna ogroženost.  
 
Zemeljski plazovi, usadi, podori 
V Sloveniji je plazenje tal zelo pogosto, dogaja se na približno eni tretjini njenega ozemlja. 
Razlikuje se glede na hitrost in globino. Plazovite površine sestavljajo labilna in pogojno 
stabilna zemljišča, ki običajno plazijo ob veliki namočenosti tal ali zaradi neustreznih posegov 
v prostor, ki porušijo obstoječe ravnovesje zemljin. V Sloveniji najdemo zemeljske plazove 
skoraj povsod, razen na območju primorskega in dolenjskega krasa. Ne pojavljajo se v 
pretežnem območju karbonatnih alpsko-dinarskih grebenov in na planotah. Prav tako tudi ne v 
debelozrnatih prodnatih in morenskih nanosih v dolinah Soče, Save, Savinje, Drave in Mure. 
Najbolj pogosti so zemeljski plazovi v permokarbonskih, glinastih in grafitoidnih skrilavcih v 
osrednjih Karavankah od Rateč do Jezerskega, v Posavskem hribovju od Kresnic do Sevnice, 
med Kočevjem in Brodom na Kolpi in tudi v škofjeloškem hribovju do Idrije. Tudi v 
paleozojskih glinastografitnih in sljudastokloridnih skrilavcih Jezerskega in okoli Črne na 
Koroškem so pogosti nevarni plazovi. Prav tako so lahko veliki in nevarni plazovi na 
staroterciarnem flišu na območju od Solkana do Razdrtega in od Črnega kala do Rakitovca v 
Istri. Zelo nevarni so tudi plazovi v oligocenski sivici na Gorenjskem, v Posavskem hribovju, 
v Celjski kotlini in okrog Ormoža ter plazovi v miocenskih in panonskih glinah, ki so v 
okolici Kamnika, na severnem vznožju Gorjancev, okoli Krškega, Podčetrtka, Tuhinjske 
doline ter Goričkega, Haloz, Dravinjskih in Slovenskih goric. V Sloveniji so pogosti tudi 
kamniti plazovi, med katerimi so najnevarnejši skalni podori. Usadov je največ v vzhodni in 
severovzhodni Sloveniji. Za subpanonske usade je značilno, da so preperelinski in trgajo 
predvsem preperelino, včasih le pedološko odejo ali celo samo travno rušo. Usadi se najraje 
trgajo na travnikih in sadovnjakih, med katerimi so njive in vinogradi, od koder se steka več 
padavinske vode, kar travna pobočja dodatno obteži. Gospodarjenje oziroma izraba zemljiških 
površin na ogroženih območjih je seveda možna, vendar le pod določenimi pogoji. 
 
Erozija 
Dosedanje raziskave so pokazale, da se erozijski procesi v Sloveniji odvijajo na skoraj 9000 
km2 ali na 44 % njene površine. Nad 4000 km2 teh površin je na hudourniških območjih, ki 
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jih brazda nad 10 000 hudourniških strug. Na teh površinah je spiranje in odplavljanje 
erozijskega materiala ter zasipavanje rodovitnih zemljišč z jalovimi naplavinami večje od 
obnove rodovitnih tal. Zaradi erozije je močno prizadetih okoli 30 000 ha površin, od tega 
odpade tretjina vseh površin na odprta žarišča globinske ali bočne erozije ter na območja 
udorov in usadov. 
 
Veter - vetrolomi 
V Sloveniji so vetrovi večinoma zmerno močni, izjema so burja, fen, maestral, dolnik, gornik 
in nevihtni piš. Povprečna jakost vetrov na Slovenskem znaša od 1,5 do 2,5 stopnje po 
Beaufortu, izjemoma doseže mesečni povpreček jakosti posamezne smeri 3 stopnje po 
Beaufortu.  V Sloveniji je burja posebno izrazita na območju med Vipavo in Ajdovščino, kjer 
posamezni sunki dosežejo hitrost tudi do 180 km/h. Fen se pojavlja predvsem v dolini Save 
Bohinjke in Save Dolinke, pod Karavankami, Kamniškimi Alpami, v Logarski dolini, pod 
Pohorjem, v dolini Krke v novomeški in ribniški kotlini. Fen nastaja na območju gorskih 
pregrad, čez katere se zrak vzpenja, nato pa pada proti dolinam. Fen lahko povzroči veliko 
škodo na stavbah in v gozdovih, še posebno v smrekovih gozdovih. Sicer pa močnejši vetrovi 
pogosto pihajo na višini gorskih slemen. Ob nevihtah se občasno pojavi tudi vrtinčast vihar 
(tornado, tromba), katerega hitrosti so še mnogo večje, temu primerna pa je tudi škoda, ki jo 
povzroča zlasti na drevju in objektih. 
 
Suša 
Suša je v širšem pomenu besede dalj časa trajajoče pomanjkanje vode, do katerega pride iz 
različnih vzrokov. Na podlagi analiz podatkov za obdobje od 1961 do 1999 leta je mogoče z 
zanesljivostjo trditi, da so v pretežnem delu Slovenije padavine v vegetacijskem obdobju 
dobro razporejene. Pomanjkanje dežja za kmetijske rastline v vegetacijskem obdobju je 
prisotno le v Primorju in v Prekmurju. Pojavljajo se poznopoletne relativne suše in 
poznozimske oziroma zgodnjepomladanske suše. V naravnem okolju v Sloveniji so suše 
izjemno redke, drugače pa je pri kulturnih rastlinah, še posebno tam, kjer je izbor kulture 
neustrezen glede na kamninsko osnovo, vrsto in debelino prsti ter splošne padavinske 
razmere. Vse suše so povezane z razširitvijo subtropskih anticiklonov nad Sredozemljem in 
južno Evropo, pomanjkanje padavin pa še stopnjujejo severni fenski vetrovi, ko na severni 
strani Alp dežuje ali sneži, na južni strani pa pihajo suhi in topli vetrovi. 
 
Pozeba 
Pojem pozeba označuje poškodbe na rastlinah, ki jih povzročijo nizke temperature zraka. 
Nizke temperature zraka ne poškodujejo vseh rastlin in rastlinskih organov enako, saj so 
poškodbe odvisne od odpornosti posamezne rastline, ki je genetska, deloma pa pridobljena z 
utrjevanjem.  
 
Za Slovenijo so značilne spomladanske ohladitve, ki jih navadno povzroči vdor hladnega 
zraka s severa ali vzhoda. Ohladitve advekcijsko-radiacijskega značaja so najbolj nevarne, saj 
ob vdoru hladnega zraka ponoči, ko se nebo zjasni, sledi še močno radiacijsko ohlajanje. Take 
vrste ohladitve so za odpirajoče brste sadnega drevja ponavadi najbolj usodne, saj temperatura 
v prizemnih plasteh ozračja še lahko pade več stopinj pod ničlo. Ohladitve je možno 
pričakovati ves mesec april. Nizke temperature zraka v tem času lahko poškodujejo ali celo 
povsem uničijo pridelek. 
 
Žled 
Žled nastane kot ledena obloga na predmetih ob primrzovanju podhlajenih vodnih kapljic, ko 
je temperatura vode nižja od ledišča, ali ob primrzovanju nepodhlajenih vodnih kapljic na 
zelo hladnih predmetih. Pojavlja se pozimi, predvsem ob odjugah pri prehodu toplih front. 

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 56



 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja 

Žled povzroča največjo škodo na drevju ter na električnih in telefonskih napeljavah. V 
Sloveniji nastaja žled ob srečanju hladnih severozahodnih zračnih gmot, ki se gibljejo pri tleh, 
ter toplejših vlažnih zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda, zato je značilen 
predvsem za jugozahodno Slovenijo. Najbolj je razširjen na visokem krasu in njegovem 
obrobju, bodisi na celinski ali primorski strani. Žled se pojavlja tudi v kotlinah, kjer se 
zadržuje hladni zrak. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, Senožeško hribovje z 
Vremščico, Zgornjo Pivko, vznožja in pobočja visokega krasa, Snežnik, Javornik, Hrušico, 
Nanos, Trnovski gozd in Čičarijo. 
 
Požari 
Požari v naravi so najpogostejši spomladi, ko ljudje po čiščenju travnikov in njiv požigajo 
odpadke. Površine takrat še niso ozelenele in so suhe, še posebej, če je bila zima suha in topla. 
Poleti so požari najpogostejši avgusta. Okoli 33 % požarov se razširi z odprtih kurišč, 
največkrat jih razpiha veter. Zaradi samovžigov nastane le 3,4 % požarov. Pri 24 % vseh 
požarov vzrok ni pojasnjen, pri gozdnih požarih pa vzrok ni znan v 55 % vseh primerov. 
Najnevarnejši so vršni požari, ki prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg izgube 
lesne mase so okrnjene ali v celoti izgubljene ekološke, socialne in gospodarske funkcije 
gozda. Sestoje, ki jih je poškodoval vršni požar, je treba posekati in obnoviti. Na požarišču se 
obnavlja predvsem pionirsko, ekonomsko manjvredno rastje, s požarom opustošena tla pa 
ogrožajo še druge oblike degradacije. V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi v 
submediteranskem delu države. Število požarov je največje februarja, marca, julija in avgusta. 
Največ požarov je na sežanskem gozdnogospodarskem območju, ki zajema Kras, obalni in 
priobalni del ter slovensko Istro. Gozdarska stroka lahko z gojenjem gozdov, ki so manj 
občutljivi za gozdne požare, zmanjša njihovo požarno ogroženost (predvsem z zagotavljanjem 
večjega deleža listavcev v gozdovih). Sonaravno preoblikovanje gozdov v smislu uvajanja za 
ogenj manj občutljivih gozdnih sestojev se postopno izvaja, vendar poteka zelo počasi. 
 

3.9.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
Na območju ni večjih znanih naravnih motenj. 
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4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI  

4.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov posega v naravo na 
varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost 
ter povezanost, vključno s kumulativnimi vplivi  

 
Pri ocenjevanju vpliva fizičnega prekrivanja, neposrednega in daljinskega vpliva plana je 
potrebno v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 
v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06) oceniti vpliv na varovana 
območja. Matrike na nivoju splošnega načrta Državnega programa za gospodarjenje z 
mineralnimi surovinami ni možno izdelati, saj je obravnavani program strateški dokument, ki 
nima prostorsko opredeljenih aktivnosti. Zato smo pri izdelavi poročila uporabili poseben 
pristop. Najprej smo predstavili splošen pregled možnih vplivov na varovana območja, v 
nadaljevanju pa na primeru pSCI Ajdovska planota prikazali presojo sprejemljivosti vplivov 
programa. Ker gre za ponazoritev, ocene vplivov nismo podajali, saj gre za hipotetično 
razmišljanje. Ob morebitni realizaciji bi bil znan obseg posameznih posegov, ki bi bili tudi 
umeščeni v prostor. Takrat bi bila možna natančna presoja vplivov v skladu s Pravilnikom o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06).    
 
Kumulativni in sinergijski vplivi: Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami, se navezuje na druge programe, ki jih predpisuje Resolucija o 
nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012, predvsem so to Operativni program 
ravnanja z gradbenimi odpadki (vključno z odpadki, ki vsebujejo azbest), Program uvajanja 
najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) v industrijske obrate, Program zmanjševanja 
tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi in Operativni program varstva 
pred hrupom. 
 
Kumulativnih in sinergijskih vplivov z drugimi programi na obravnavanem nivoju nismo 
vrednotili, ker je predmetni program strateški dokument, ki nima prostorsko opredeljenih 
aktivnosti.  
 

4.1.1 Opredelitev pomembnih vplivov izvedbe programa na varovana območja 
 
Program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strateški dokument, ki daje smernice za 
operativno delovanje. 
 
S splošnim programom gospodarjenja so določene splošne in programske usmeritve 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Splošne usmeritve so:  

 Preudarna raba naravnih virov (mineralnih surovin), ki zajema tudi okoljski vidik 
(varovanje okolja in dostopa do mineralnih surovin, reciklažo, sanacijo). 

 Konkurenčna sposobnost sektorja. 
 Komunikacija in partnerstvo s ciljnimi, zainteresiranimi skupinami in posamezniki. 
 Usklajenost z usmeritvami drugih sektorjev na nivoju države. 

 
Programske usmeritve (natančneje so opisane v poglavju 2.4 Opis plana): 

 Uravnotežena oskrba mineralnih surovin iz domačih virov. 
Usmeritev je , glede vplivov na varovana območja, dokaj  nevtralna. 
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 Zagotavljanje strateških surovin, predvsem energetskih.  
Izvajanje posegov v okviru zagotavljanja energetskih surovin ima lahko tudi velike 
negativne vplive na naravno okolje, ti vplivi morajo biti presojani v sklopu presoje 
Načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. 

 Usklajenost delovanja z drugimi sektorji (Usklajevanje z drugimi sektorji je nujno, 
predvsem tistimi z močnejšim vplivom na prostor (okolje, naravo)). Ob izvajanju te 
usmeritve so možni predvsem pozitivni vplivi. Usklajeno delovanje z ZRSVN lahko 
veliko pripomore k izpolnjevanju okoljskih ciljev varovanih območij. 

 Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in lokalno skupnost (Spodbujati je potrebno 
varovanje vseh sestavin okolja v celotnem rudarskem ciklu, predvsem pa v času. 
izkoriščanja čez meje zakonskih obveznosti, in dogovore z lokalno skupnostjo). 
Varovanje vseh sestavin okolja v celotnem ciklu pripomore tudi k ohranjanju 
ugodnega stanja varovanih območij.  Ob izvajanju te usmeritve bodo opazni pozitivni 
vplivi.   

 Kar najboljše poznavanje in varovanje potenciala ter izkoristljivosti mineralnih 
surovin. Ob izvajanju te usmeritve lahko pričakujemo pozitivne vplive, saj se z 
varovanjem prostorov, kjer je potencial za izkoriščanje mineralnih surovin, posredno 
varuje tudi obstoječe stanje na varovanih območjih (preprečeni so gradbeni 
posegi,…).   

 Uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine ter 
druge posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del krajine. 
Ob izvajanju te usmeritve bodo opazni pozitivni vplivi.  Dober primer so Sečoveljske 
soline, kjer izkoriščanje soli omogoča vzdrževanje ugodnih habitatov za mnoge vrste 
ptic. 

 
Dolgoročno bodo usmeritve programa pripomogle k ugodnemu stanju ključnih in 
kvalifikacijskih vrst ter habitatnih tipov. Upoštevanje usmeritev programa ne predstavlja 
poslabšanja ugodnega stanja za kvalifikacijske vrste. Pričakujemo, da se bo ob upoštevanju 
usmeritev Programa in omilitvenih ukrepov, predlaganih v poglavju 4.3, postopno 
pripomoglo k ugodnemu stanju vrst.  
 
V primeru težnje po ohranitvi pridobivalnih in raziskovalnih prostorov na varovanih območjih 
je velika verjetnost negativnih vplivov na ta območja. V Natura območjih in zavarovanih 
območjih naj se postopno zmanjšuje obseg dejavnosti. Možnost širjenja izkoriščevalnih 
površin je potrebno presojati za vsak posamezen primer posebej (primer: širitev kamnoloma 
Suhor v območje Natura 2000: Po mnenju Zavoda RS za varstvo narave (št. 6-III-131/2-O-
06/JB, datum 24.4.2006), predmetni plan ne bo imel bistvenega vpliva na kvalifikacijske vrste 
na območjih Natura 2000 pSCI Kočevsko (SI3000263) in SPA Kočevsko-Kolpa (SI5000013), 
zato zanj ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo 
na varovana območja po Pravilniku o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06)).  
 
V Programu so predpisani tudi načini in pogoji za izvajanje programskih usmeritev. Z 
izpolnitvijo teh pogojev bo v naslednjem 10-letnem obdobju udejanjen Državni program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Večina izmed njih je, kar se tiče vplivov na 
varovana območja, nevtralnih. V nadaljevanju izpostavljamo tiste, ki bodo po naši oceni lahko 
imeli vplive, bodisi pozitivne ali tudi negativne: 
• Pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin. Pregled in 

učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin se je preko Rudarske 
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inšpekcije izvajal že v preteklosti, zato je potrebno s to dobro prakso nadaljevati (pozitivni 
vpliv).  

• Zaprtje nelegalnih površinskih kopov in sanacija (večine) večjih nelegalnih površinskih 
kopov. Zaprtje nelegalnih površinskih kopov je ena najpomembnejših nalog, ki mora 
potekati usklajeno med ministrstvom, zadolženim za rudarstvo in ministrstvi, zadolženimi 
za okolje/naravo, urbanizem ter prostorsko planiranje, oziroma med njihovimi 
inšpekcijskimi službami. Postaviti je potrebno jasno pravno osnovo, po kateri bo taka 
dejavnost kazensko preganjana in sanirana. Nadalje je potrebno izdelati kataster vseh 
nelegalnih površinskih kopov ter tudi monitoring. Nelegalni površinski kopi morajo biti 
ali (a) legalizirani ali (b) sanirani. Na tej podlagi se izvajajo sanacije nelegalnih 
površinskih kopov po kriterijih (podani v nadaljevanju) prostorov sanacije in rekultivacije. 
Sanacija lahko traja največ dve leti (pozitivni vpliv). 

• Potencialni prostor. Potencialni prostor mineralnih surovin je prostor, kjer se nahajajo viri 
mineralnih surovin, torej mineralni potencial, ki še ni dovolj raziskan ali pa kjer je 
(začasno) opuščeno izkoriščanje. Potencialni prostor še ni prostor, namenjen pridobivanju, 
ampak prostor, kjer bi bila druga raba prostora usklajena z interesi rudarske industrije ali 
države. S potencialnimi prostori naj bi ohranili dostopnost do virov mineralnih surovin ob 
upoštevanju določenih meril. Vse opuščene ali izločene raziskovalne in pridobivalne 
prostore, ki so izbrisani iz evidence katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov pri 
pristojnem republiškem upravnem organu, naj se zaradi zapiranja rudnikov ali 
zmanjševanja obsega proizvodnje preoblikuje v potencialne prostore kot obvezno 
republiško izhodišče v primerih, ko zaloge in viri še niso izčrpani. Kot potencialni prostori 
so opredeljeni raziskovalni prostori z veljavnimi dovoljenji za raziskovanje, a brez 
rudarske pravice za izkoriščanje in/ali raziskovanje. Okoljsko merilo za vzpostavitev 
potencialnih prostorov je: vplivi so dopustni v celotnem ciklu rudarjenja. Možni so 
negativni vplivi, v nadaljevanju so podani omilitveni ukrepi. 

• Sanacija. Naloga sektorja rudarstvo je tudi sanacija površin, degradiranih zaradi 
izkoriščanja mineralnih surovin. Pri večini tovrstnih sanacij je možno pridobiti določene 
količine mineralnih surovin, predvsem tistih za gradbeništvo. Ti prostori so lahko 
prioritetne lokacije izkoriščanja mineralnih surovin na lokalnem nivoju. V primeru, da se 
ti prostori nahajajo v varovanih območjih, so možni negativni vplivi. V nadaljevanju so 
podani omilitveni ukrepi. Prostor sanacije se ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost 
gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine ter da se (bilančne) zaloge do konca 
odkopljejo. Sanacija degradiranih površin zaradi izkoriščanja mineralne surovine mora biti 
izdelana v soglasju s prostorskimi, okolje in naravovarstvenimi smernicami ter ob 
upoštevanju vseh ostalih zahtev. Del prostora sanacije je tudi prostor rekultivacije, na 
katerem sta izkoriščanje in tehnična sanacija že končana in je zemljišče namenjeno 
zasaditvi z avtohtono floro, ali pa za spremembo v drugo vrsto biotopa.  

• Spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področja tehnologije 
izkoriščanja in vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi (pozitivni vpliv).  

 
Programske usmeritve temelje na načelih trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno uveljavljati 
in izvajati pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami. Okoljska načela, ki jih upošteva 
program so: 
• ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 
• minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 
• načelo »onesnaževalec plača«,  
• načelo previdnosti,  
• ekološka učinkovitost.   
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V Programu je zapisano tudi, da so potrebni dovolj veliki prostori za dejansko ali morebitno 
gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Izmed možnih načinov zagotavljanja le teh 
izpostavljamo dva, za katera menimo, da lahko ob neustreznem izvajanju na varovanih 
območjih (neupoštevanje razširjenosti kvalifikacijskih vrst in HT ter njihovih notrajih con) 
dolgoročno privedeta do poslabšanja ugodnega stanja varovanih območij:  

• ohraniti obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko pravico),  
• razširiti jih do meje možnega ali ohraniti predvidene prostore širitve (kar je tudi že v 
obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeliti nove prostore, do 
katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj tvori potencialne prostore.  

 
 
Izhodišča, cilji ter načini in pogoji izvajanja teh ciljev, ki so opredeljeni v načrtu 
Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami načeloma prispevajo k 
ohranjanju varovanih območij. Vendar program predstavlja tudi okvir za posege, ki bi 
lahko negativno vplivali na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Ob upoštevanju 
predlaganih priporočil in omilitvenih ukrepov bodo vplivi na varovana območja 
nebistveni (ocena C). 
 
V nadaljevanju so prikazana različna področja gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
Opredelili smo najbolj pomembne vplive glede na različne skupine mineralnih surovin. 
Posamezne skupine mineralnih surovin so del Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami, zato se v predmetnem poročilu le načelno dotaknemo te vsebine. 
Natančno morajo biti vplivi opredeljeni in presojani v okviru Načrta gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami. 
 
Mineralne surovine se lahko izkorišča s podzemnim ali nadzemnim rudarjenjem. Večji del 
vidne škode z največjimi posledicami povzročajo površinski kopi: kamnolomi, gramoznice, 
peskokopi in glinokopi. Podzemno rudarjenje (npr. rudniki premoga, železove rude, bakrove 
rude, itd.) povzroča posedanje in drsenje tal in lahko preusmerja tok podzemnih voda.  
 
Površinski kopi 
Glede na razpoložljive podatke (digitalne podlage za Karto nahajališč mineralnih snovi s 
koncesijo za leto 2005, Slavko Šolar, po e-pošti, 7.5.2007) je bilo v letu 2005 na območjih 
Natura 2000 61 površinskih pridobivalnih prostorov in na zavarovanih območjih 18.  Ponekod 
se območja z različnim režimom varovanja (Natura in zavarovana območja) prekrivajo, zato 
13 nahajališč, ki posega v zavarovana območja istočasno posega tudi na območja Natura 
2000. 
 
Obratovanje površinskih kopov vpliva na naravo neposredno kot uničenje vegetacije in 
habitatov vrst, uničenje posameznih osebkov na območju kopa ter posredno kot povečana 
obremenitev okolja s hrupom in onesnaženje zraka s prašnimi delci. Vplivi so prisotni 
predvsem v času eksploatacije, pri pripravi materiala in transportu. Specifičen vpliv 
posameznih kopov je opisan v nadaljevanju. 
 
Vpliv na prostoživeče živali je lahko izražen predvsem kot motnja vsakodnevnega ritma živali 
in obredov kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, gnezdenje, prehranjevanje in podobno. 
Vzrok je obremenjenost območja s hrupom in povečana prisotnost človeka v neposredni 
okolici.  
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Vpliv na sesalce je lahko zaznan kot uničenje življenjskega in prehranjevalnega prostora in 
kot povečana obremenitev s hrupom. Negativen vpliv na netopirje je lahko velik v primeru 
nočnega obratovanja, saj gre za nočno aktivne vrste. Nezaščiteni kopi pomenijo tudi 
neposredno nevarnost za poškodbo pri divjad (zdrsi v jame, razpoke, luknje napolnjene z 
vodo - utopitve). Kamnolomi in peskokopi so pogosto umeščeni znotraj strnjenih gozdnih 
sestojev, zato imajo lahko velik negativen vpliv na velike zveri (še posebej, če se nahajajo na  
osrednjem območju življenjskega prostora velikih zveri). 
 
V času odstranitve vegetacijskega pokrova je lahko zelo hud vpliv predvsem na ptice, še 
posebej v primeru, če se ta izvaja v gnezditveni sezoni. Uničenje vegetacije pomeni uničenje 
gnezditvenega in prehrambenega habitata ptic. Ptice so zelo občutljive na hrup, povečanje 
hrupnosti vodi v zmanjšanje gostote populacije na širšem območju. Vpliv je možen pri vseh 
vrstah površinskih kopov. Obremenitev s hrupom je ponavadi najvišja pri kamnolomih, kjer 
poleg strojne mehanizacije (bagri, nakladači, tovorna vozila), kope odpirajo tudi z 
miniranjem. Dodaten vir hrupa pri kamnolomih, gramoznicah in peskokopih so naprave za 
drobljenje in separacijo materiala. Na območjih kamnolomov in peskokopov vegetacijski 
pokrov pogosto tvorijo strnjeni gozdovi.  Gramoznice in glinokopi so pogosto umeščeni na 
območjih z višjo podtalnico ali ob vodotokih. Po opustitvi rabe pogosto predstavljajo 
sekundarne vodne habitate. 
Ob odstranitvi humusnega sloja je uničen večji del živalskih populacij vrst, ki so deloma ali v 
celoti vezane na življenje v tleh, kot so mali talni vretenčarji in talni nevretenčarji. Hkrati to 
pomeni uničenje habitata vseh tam prisotnih vrst in neposredno uničenje predstavnikov slabo 
mobilnih vrst. 
 
Onesnaženje z razlitjem goriva ali drugih nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije in 
transportnih vozil lahko pomeni neposredno nevarnost za vodonosnik na lokaciji oz. v njegovi 
bližini. Onesnaženje vodonosnika vpliva na vodno združbo in vodne organizme. Neposreden 
negativen vpliv je možen predvsem pri glinokopih in gramoznicah (so ponavadi locirani na 
območjih z visoko podtalnico in ob rekah). Pri kamnolomih in peskokopih je ta vpliv 
ponavadi daljinski. Navedeno je tudi vzrok, da so pri glinokopih in gramoznicah možni 
obsežnejši in pogostejši negativni vplivi na vodne in obvodne organizme. Med te organizme 
lahko uvrstimo predvsem nevretenčarje iz skupin kačji pastirji in vodni hrošči, ribe, dvoživke 
in vodne ptice. 
 
Potencialna nevarnost v času eksploatacije v kamnolomu je tudi možnost nepričakovanega 
odpiranja jam ob obratovanju kamnoloma, kar lahko privede do negativnega vpliva na 
populacijo jamskega hrošča drobnovratnika in netopirjev (v jamah so kotišča!).  
 
Na območju neposrednega vpliva so pri vseh površinskih kopih možni negativni vplivi na 
habitatni tip in sicer zaradi npr. poglabljanje gozdnega roba zaradi erozije, usedanje prahu na 
vegetacijo, izpodrivanje obstoječih vrst s pionirsko vegetacijo ob gozdnem robu in podobno. 

V sklopu kamnoloma in peskokopa ponavadi obratujejo tudi stroji za separacijo materiala. V 
primeru, da odpraševanje pri separaciji ni urejeno, je možno obsežno prašenje v okolico. 
Negativen vpliv na vegetacijo je lahko zaznan predvsem kot usedanje prahu na liste, kar lahko 
privede do zamašitve listnih rež.  
 
Sanacije površinskih kopov so ponavadi predvidene sočasno z eksploatacijo. Po končani 
sanaciji se sčasoma pestrost habitatov na območju poveča. Predvsem je potrebno pozornost v 
času izdelave sanacijskega načrta nameniti razgibanosti terena. Tega je možno povečati z 
naklonom etažnih brežin in manjšo višino etažnih brežin (pod 10m). Za uspešno rekultivacijo 
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mora biti plast zemljine dovolj debela (še posebej na etažah kamnoloma). Rekultivacijo je 
potrebno izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo, vrstna sestava naj bo čimbolj pestra.  
 
Po končani eksploatacije gline ali peska (glinokopi, gramoznice) ostanejo ponavadi trajne 
vodne površine (mlake), muljasta obrežja in odvodnjevalni jarki. V takih habitatih se pogosto 
pojavljajo vrste, ki so redke, prizadete oziroma ogrožene. Po sanaciji se biodiverziteta 
območja lahko poveča. 
 
Zavedati se je potrebno, da sanacija ne pomeni vzpostavitev prvotnega stanja, saj to dejansko 
ni možno, še posebej ne pri kamnolomih in peskokopih. Vzpostavitev naravnega okolja v 
smislu kolonizacije in zaraščanja prizadetih površin predstavlja dolgotrajen proces, ki lahko 
traja deset let ali več. 
 
Ločeno od ostalih podatkov smo pridobili lokacijo pridobivalnega prostora Murske depresije 
– nafta in zemeljski plin (leto 2005). V tem območju se nahajata dve območji Natura 2000. 
Ob eksploataciji nafte je uničen vegetacijski pokrov, okolica pa je obremenjena s hrupom in 
prahom iz strojne mehanizacije in transporta. V primeru razlitja nafte so možni obsežni 
negativni vplivi na vodne površine in vodne organizme. Ob izgorevanju naftnih derivatov se v 
zrak sproščajo plini, ki lahko v večjih koncentracijah negativno vplivajo na vegetacijo. 
 
Podzemni kopi 
Glede na razpoložljive podatke (digitalne podlage za Karto nahajališč mineralnih snovi s 
koncesijo za leto 2005, Slavko Šolar, po e-pošti, 7.5.2007) v letu 2005 na varovanih območjih 
(Natura 2000 in zavarovanih območjih) ni bilo nahajališč mineralnih snovi, ki bi se 
pridobivala s podzemnimi deli. V primeru, da bi se v prihodnje izkazala potreba za podelitev 
koncesije za podzemno izkoriščanje v varovanih območjih, je potrebno izvesti presojo 
vplivov na varovana območja za konkreten primer. 
 
Podzemno odkopavanje mineralnih surovin povzroča spodkopavanje in potapljanje 
zemeljskega površja, kar vpliva tudi na spreminjanje hidroloških značilnosti vodotokov na 
površju. Negativne posledice ugrezanja tal neposredno vplivajo na vegetacijo in biotsko 
pestrost flore in favne na površju. Sprememba hidroloških značilnosti vodootkov lahko 
negativno vpliva na vodne kvalifikacijske vrste (predvsem rake, ribe, piškurje, vodne 
nevretenčarje). Zaradi povečanja vodnih površin je lahko vpliv na nekatere vrste tudi 
pozitiven (dvoživke, vodne ptice).  
 
Nazoren primer vpliva na okolje zaradi podzemnih kopov je Šaleška dolina. Zaradi 
premogovništva se je pogreznil in ojezeril velik del kotlinskega sveta v vzhodnem delu 
doline, nastala so tri večja umetna jezera: Škalsko, Velenjsko in Družmirsko, vsa pa so tudi 
fizionomsko zelo preoblikovala dolinsko dno. Zaradi premogovniškega ugrezanja so se 
najbolj spremenili desni pritoki Pake (Lepena, Sopota in Velunja), ki se vanjo ne izlivajo več 
neposredno, ker so vmes nastala nova jezera (Šterbenk.E.& sod. 2000). 
 
Raziskave mineralnih surovin 
Raziskave mineralnih surovin potekajo na območjih, ki so opredeljena kot raziskovalni 
prostori. Raziskave se izvajajo s pomočjo vrtin, včasih tudi s kopi. Značilno za raziskovalne 
prostore je to, da so aktivnosti na njih majhnega obsega in kratkoročne ter da poteka sprotna 
sanacija (kratokoročni vplivi). Vplivi raziskav so predvsem posredni -  na podlagi raziskav 
opredelijo potencialne prostore, kjer je v prihodnosti možno izkoriščanje. 
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Glede na razpoložljive podatke (digitalne podlage za Karto nahajališč mineralnih snovi s 
koncesijo za leto 2005, Slavko Šolar, po e-pošti, 7.5.2007) je bilo v letu 2005 na varovanih 
območjih 5 raziskovalnih prostorov. Vsa so ležala znotraj območij Natura 2000, znotraj 
zavarovanih območij jih ni bilo. 
 
Ločeno od ostalih podatkov smo pridobili lokacije pridobivalnega prostora Murske depresije 
za  nafto in zemeljski plin ter geotermične energetske vire (leto 2005). V območju 
raziskovalnega prostora nafte in zemeljskega plina leži 11 območij Natura 2000 in 35 
zavarovanih območij (od tega 25 točkovnih). 10 zavarovanih območij (od tega je 5 točkovnih) 
se prekriva z območji Natura 2000. V območju raziskovalnega prostora geotermičnih 
energetskih virov pa leži 23 območij Natura 2000 in 87 zavarovanih območij (od tega 61 
točkovnih). 29 zavarovanih območij (od tega je 12 točkovnih) se prekriva z območji Natura 
2000. 
 
Območja, kjer se nahajajo viri mineralnih surovin, ki še niso dovolj raziskana ali pa kjer je 
(začasno) opuščeno izkoriščanje so potencialni prostori. Potencialni prostor še ni prostor, 
namenjen pridobivanju, ampak prostor, kjer bi bila druga raba prostora usklajena z interesi 
rudarske industrije ali države. S potencialnimi prostori naj bi ohranili dostopnost do virov 
mineralnih surovin ob upoštevanju določenih meril. Kot potencialni prostori so opredeljeni 
tudi raziskovalni prostori z veljavnimi dovoljenji za raziskovanje, a brez rudarske pravice za 
izkoriščanje in/ali raziskovanje. Na območjih, kjer po veljavnem prostorskem planu ni 
predvidenih prostorov za izkoriščanje mineralnih surovin, se lahko le-ti začrtajo, če so 
izpolnjeni gospodarski, okoljski in družbeni kriteriji za potencialni prostor. Z Zakonom o 
rudarstvu je predvideno, da so v državnem programu precej natančno opredeljeni cilji, pogoji 
raziskovanja in izkoriščanja kakor tudi obsežna podatkovna baza o potencialnih lokacijah 
nahajališč mineralnih surovin.  Slednje bo zajeto v načrtu gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami.  V presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe splošnega načrta 
gospodarjenja na varovana območja, potencialnih prostorov zato ne obravnavamo. Možni 
vplivi potencialnih prostorov naj bodo obravnavani v okviru presoje načrta gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami. 
 
Tabela 9: Ocena vplivov na doseganje varstvenih ciljev območij Natura 2000. 

Varstveni cilji Ocena vplivov 

Vsem varstvenim ciljem je skupno, da njih 
doseganje zagotavlja ohranitev ugodnega 
stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 
na posameznem Natura območju. 
 
Varstveni cilji so specifični in obsežni, zato 
jih na tem mestu ni mogoče navesti. Za SPA 
so določeni v prilogi 2 Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04), za pSCI 
so zbrani v prilogi 4.2 Operativnega 
programa za upravljanje območij Natura 
2000 (2007 – 2013) navedeni varstveni cilji 
za vsako posamezno kvalifikacijsko vrsto in 
HT.   
 

Izhodišča, cilji ter načini in pogoji izvajanja teh ciljev, 
ki so opredeljeni v splošnem načrtu Državnega 
programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
načeloma prispevajo k ohranjanju varovanih območij. 
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (vključitvi 
omilitvenih ukrepov v Program) ocenjujemo, da bodo 
vplivi na varovana območja nebistveni (ocena C) 
(lestvica ocen je predstavljena v poglavju 5.3 Metode). 
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4.1.1.1 Primer območja Natura 2000 - pSCI Ajdovska planota 
 
V nadaljevanju so predstavljeni potencialni vplivi na kvalifikacijske vrste v tem območju. 
Namen tega primera ni dejanska presoja tega posega, zato ocen vplivov ne podajamo.
 

Tabela 10: Vplivi na kvalifikacijske vrste v pSCI SI3000188 Ajdovska planota. 

EU 
koda 

Vrsta ali HT Vplivi  

1354 rjavi medved  
(Ursus arctos) 

Območje,  kjer bi bil ob širitvi kamnoloma izveden golosek, za medveda ne 
predstavlja pomembnega dela življenjskega prostora, saj v neposredni bližini 
peskokop že obratuje; višja obremenitev s hrupom ni predvidena.  
Približno 1,5 do 2km zahodno od območja kamnoloma poteka migracijski 
koridor medveda. Med kamnolomom in koridorjem je umeščeno tudi 
naselje. Vpliva na ta migracijski koridor ne bi bilo. Širitev proti 
migracijskem koridorju na severni strani ne bi imela večjega vpliva. 
 

1304 veliki podkovnjak 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 
 in  
navadni netopir  
(Myotis myotis) 

Primarni življenjski prostor teh netopirjev predstavljajo jame in umetni rovi 
(prezimovališče), v toplejših mesecih se zadržujejo tudi v bližini človeških 
bivališč, npr. v cerkvenih zvonovih, podstrešjih itd. Aktivni so predvsem v 
somraku in ponoči, zato jih obratovanje kamnoloma v obstoječem stanju 
bistveno ne moti in tudi ob širitvi predvidoma ne bi vplivalo na njihove 
življenjske navade. Vpliv na vrsti bi bil prisoten predvsem kot izguba dela 
prehranskega habitata, ki pa nima večjega pomena in ga lahko nadomestijo 
podobni habitati v okolici. Vpliv posega bi bil prisoten zlasti v primeru 
nočnega osvetljevanja območja.  

1186 človeška ribica  
(Proteus 
anguinus) 

Na območju širitve ne pričakujemo prisotnosti kraških jam in posledično 
človeške ribice. 
 

4019 drobnovratnik  
(Leptodirus 
hochenwartii) 

Na območju širitve ne pričakujemo prisotnosti kraških jam in posledično 
drobnovratnika. 
 

1078 črtasti medvedek 
(Callimorpha 
quadripunctaria) 

Območje širitve ni primeren habitat vrste. 
 

8310 Jame, ki niso 
odprte za javnost 

Na območju širitve ni tega habitatnega tipa. 
 

91K0 Ilirski bukovi 
gozdovi (Fagus 
sylvatica 
(Aremonio-
Fagioni)) 

Med širitvijo kamnoloma bo trajno uničen del površin tega habitatnega tipa. 
  
Vpliv na vegetacijo (Ilirski bukov gozd) ob kamnolomu in transportni poti je 
lahko zaznan predvsem kot usedanje prahu na liste, kar lahko privede do 
zamašitve listnih rež. Ker je vpliv že prisoten in se bo tudi nadaljeval, 
nastajajo in bodo tudi v prihodnosti povzročene manjše poškodbe vegetacije, 
ki se nahaja ob transportnih poteh.  
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Tabela 11: Prikaz vplivov na dejavnike, ki prispevajo k ohranitvi območja. 

Dejavniki*  Vplivi na dejavnike 

 

1. ohranitev  mirnih predelov  Vpliv hrupa zaradi dejavnosti bi bil v času 
obratovanja prisoten, je pa prisoten tudi že v 
obstoječem stanju. 

2. ohranitev nefragmentiranega  življenjskega 
prostora  oz. povezovanje fragmentiranih 
delov nazaj v celoto. 

Širitev ne bi presekala migracijskih koridorjev 
medveda. Celokupno se fragmentacija 
življenjskega prostora zaradi širitve ne bi bistveno 
povečala. 

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

Vnosa tujerodnih in biotehnološko spremenjenih  
organizmov ne bo.  

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

Vpliv bi bil prisoten v času obratovanja predvsem v 
obliki povišane ravni hrupa, ki pa ne bi bila višja 
od tiste v obstoječem stanju. Negativen vpliv na 
nočno aktivne vrste je možen v primeru nočnega 
osvetljevanja kopa. 

5. ohranitev raznolikosti  gozdne strukture v 
različnih starostnih fazah 

Ob širitvi peskokopa bi bil izveden golosek. 
Gozdna struktura izven območja fizičnega 
prekrivanja se ne bo spreminjala. Po eksploataciji 
bi bilo območje sanirano, obstoječi habitatni tip se 
ne bo ponovno razvil.  

* dejavniki so okoljski cilji programa 
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4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba 
preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve  

 
Državni program vsebuje splošni in programske cilje in ni zasnovan variantno oziroma nima 
predvidenih več scenarijev. Zaradi tega ni možno govoriti o alternativnih variantah. V 
prihodnosti lahko govorimo le o stanju, ko se program izvaja ali ko se program ne izvaja.  
 

4.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa  

 
Presojan Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strateški dokument, ki 
daje smernice za operativno delovanje. V nadaljevanju navajamo strateške omilitvene ukrepe, 
ki so primerni za nivo presoje splošnega dela Programa, konkretnejši omilitveni ukrepi pa 
morajo biti podani na nivoju presoje Načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami in po potrebi na nivoju posameznih posegov. Omilitveni ukrepi so namenjeni 
omilitvi in preprečevanju škodljivih vplivov Programa na varovana območja. 
 
Omilitvene ukrepe je potrebno vključiti v končno besedilo Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
 
Ukrep 1: Omilitveni ukrep za načine in pogoje izvajanja Programa:
V Programu je zapisano, je potrebno ohranjati učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem 
mineralnih surovin in vzpostaviti sanacijo večjih nelegalnih kopov. 
 
Potrebno je predpisati tudi pregled in nadzor nad nelegalnimi kopi in poskrbeti za 
ustrezno sanacijo vseh nelegalnih kopov (večjih in manjših).  
 
Ukrep 2: Omilitveni ukrep za opredelitev potencialnega prostora: 
V okviru opredeljevanja potencialnih prostorov je v Programu zapisano: Vse opuščene ali 
izločene raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so izbrisani iz evidence katastra 
raziskovalnih in pridobivalnih prostorov pri pristojnem republiškem upravnem organu, naj se 
zaradi zapiranja rudnikov ali zmanjševanja obsega proizvodnje preoblikuje v potencialne 
prostore kot obvezno republiško izhodišče v primerih, ko zaloge in viri še niso izčrpani.  
 
Opredeljevanje potencialnih prostorov naj se izvaja izven varovanih območij. Primarno 
načelo je: V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno, skladno z 
drugimi možnostmi, zmanjšuje obseg dejavnosti.  
 
Ukrep 3: Omilitveni ukrep za sanacijo:
V Programu je v poglavju o sanaciji zapisano: Naloga sektorja rudarstvo je tudi sanacija 
površin, degradiranih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin. Ti prostori so lahko prioritetne 
lokacije izkoriščanja mineralnih surovin na lokalnem nivoju. Prostor sanacije se ne sanira 
dokončno, dokler obstaja možnost gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine ter da se 
(bilančne) zaloge do konca odkopljejo.  
 
Na varovanih območjih je treba težiti k čimprejšnji dokončni sanaciji površin. Območja 
sanacije, ki se nahajajo v varovanih območjih, ne morejo biti prioritetne lokacije 

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 67



 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja 

izkoriščanja mineralnih surovin, tudi na lokalnem nivoju ne. Rekultivacijo je potrebno 
izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo ali preustiti območje sukcesivnem zaraščanju 
(glinokopi, gramoznice), vrstna sestava naj bo čimbolj pestra. Zasaditev vegetacije naj 
bo prilagojena obstoječemu krajinskemu vzorcu. Pri izdelavi načrta renaturacije je 
potrebno vključiti strokovnjaka, ki bo podal smernice za način renaturacije in izbor 
primernih rastlinskih vrst. 
 
Ukrep 4: Omilitveni ukrep za ravnanje z okoljem:
Usmeritev programa je: Spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s 
področja tehnologije izkoriščanja in vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi. Pri izkoriščanju 
mineralnih surovin je pet orodij za obvladovanje vplivov na okolje: presoja vplivov na okolje, 
sistem upravljanja z okoljem, okoljsko knjigovodstvo, okoljska poročila ter presoja 
življenjskega ciklusa. 
 
Potrebno je vzpodbujati uporabo tehnologije, ki je opredeljena kot BAT  (best available 
technology). 
 
Način odpiranja kopov je potrebno prilagoditi konfiguraciji zemljišča in območje tudi 
sproti sanirati. Površine kopov naj se odpirajo postopno, na podlagi letnih planov. 
 
Med orodja za obvladovanje vplivov na okolje naj se doda tudi izvedba postopka 
presoje na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). 
 
Posamezne skupine mineralnih surovin so del Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami, zato se v predmetnem poročilu za splošni del Programa le 
načelno dotaknemo te vsebine. Vplivi na varovana območja (izdelava Dodatka v skladu 
s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana 
območja) morajo biti natančno presojani v okviru Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami. 
 
Ukrep 5: Omilitveni ukrep za prostorski vidik:  
V Programu gospodarjenja je zapisano tudi, da so potrebni dovolj veliki prostori za dejansko 
ali morebitno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Izmed možnih načinov zagotavljanja 
le teh izpostavljamo dva, za katera menimo, da lahko ob neustreznem izvajanju dolgoročno 
privedeta do poslabšanja ugodnega stanja varovanih območij, v kolikor bi se to izvajalo v 
njih:  
 • ohraniti obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko pravico),  

• razširiti jih do meje možnega ali ohraniti predvidene prostore širitve (kar je tudi že v 
obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeliti nove prostore, do 
katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj tvori potencialne prostore.  

 
V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno zmanjšuje obseg 
dejavnosti.  
 
Obstoječa nahajališča znotraj varovanih območij, naj se po poteku koncesije sanirajo in 
zaprejo. Koncesijo naj se podaljša le v primeru, ko ni drugih možnosti v tisti regiji 
(območij z rezervami enake mineralne surovine zunaj varovanih območij). Tudi v 
primerih, ko je nek prostor s potencialom širitve v območju Natura 2000, pa se izkaže, 
da na njegovem območju ni notranjih con za kvalifikacijske vrste ali habitatne tipe za 
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tisto Natura območje (oz. so pa bi bil prizadet izredno majhen delež njihove površine), 
ostali prostori pa so toliko oddaljeni, da ne zagotavljajo samooskrbe regije, ocenjujemo, 
da potencialna širitev načeloma ni sporna.V primeru, da se poseganju na varovana 
območja ni mogoče izogniti, je potrebno natančno slediti smernicam, ki jih predpisuje 
institucija, pristojna za ohranjanje narave.  
 
Priporočila:  
• Izogibati se umestitvi pridobivalnih, raziskovalnih in potencialnih prostorov na 

varovana območja. Samooskrbi regije z neko mineralno surovino naj se primarno 
skuša zadostiti na območjih z rezervami enake mineralne surovine zunaj varovanih 
območij. 

• Na zavarovanih območjih velja razmišljati o potencialni rekreacijski ali 
izobraževalni funkciji nahajališč. Možne so ureditve učnih poti, s prikazi kamninske 
sestave tal, vzorčnimi primeri sanacije in podobno. 

• V okviru območja kopa vzpodbujati reciklažo gradbenih odpadkov, saj se tako 
zmanjšuje potreba po primarni surovini.  

 

4.3.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
V primeru širitve kamnoloma v območje Natura 2000 bi bili potrebni naslednji omilitveni 
ukrepi: 

1. Vsa hrupna dela se naj se izvajajo med 7. in 19. uro. Zvočni signali se naj uporabljajo 
le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. 

2. Začasne deponije humusa in odkrivke naj bodo urejene znotraj pridobivalnega 
prostora.  

3. Rekultivacijo je potrebno izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo, vrstna sestava naj 
bo čimbolj pestra. Zasaditev vegetacije naj bo prilagojena obstoječemu krajinskemu 
vzorcu. Razgibanost terena naj se poveča z manjšim naklonom in znižanjem višine 
etažnih brežin (naklon posamezne etažne brežine naj bo maksimum 60%. Višina 
etažne brežine naj se zmanjša na 10 do 15 m). Pri izdelavi načrta revitalizacije je 
potrebno vključiti strokovnjaka, ki bo podal smernice za način revitalizacije in izbor 
primernih rastlinskih vrst. 

4. Zaradi prisotnosti dveh kvalifikacijskih vrst netopirjev za pSCI Ajdovska planota 
nočno osvetljevanje delovišča ni dovoljeno. Za morebitno osvetlitev objektov 
peskokopa in osnovne infrastrukture naj se izberejo svetilke, ki omogočajo 
razsvetljavo talne površine in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Žarnice morajo 
imeti čim manjši delež UV žarkov. Če je iz varnostnih razlogov nujno, naj ostane 
prižgano minimalno število luči, ki naj bodo opremljene s senzorji. 

5. Za zmanjšanje prašenja je nujno potrebno izvajati protiprašne ukrepe kot so 
namestitev in redno vzdrževanje filtrov za prah, vlaženje manipulativnih površin v 
sušnem obdobju, redno pometanje cestišča. 
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4.4 Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba 
nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 
omilitvenih ukrepov 

 
Tabela 12: Časovni okvir izvedbe omilitvenih ukrepov, nosilci izvedbe in spremljanje 
uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov. 
Omilitveni ukrep* Časovni okvir izvedbe Nosilci izvedbe Spremljanje uspešnosti** 

Ukrep 1 Omilitveni ukrep je  
potrebno vključiti v 
Program, izvaja naj se v 
celotnem obdobju 
izvajanja Programa. 

Pripravljalec 
programa 
(Geološki zavod 
Slovenije) in 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo, 
rudarska inšpekcija, Zavod 
za varstvo narave, 
inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave ter 
naravovarstveni nadzornik. 

Ukrep 2 Omilitveni ukrep je  
potrebno vključiti v 
Program, izvaja naj se v 
celotnem obdobju 
izvajanja Programa. 

Pripravljalec 
programa 
(Geološki zavod 
Slovenije) in 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo 
in Zavod za varstvo narave. 

Ukrep 3 Omilitveni ukrep je  
potrebno vključiti v 
Program, izvaja naj se v 
celotnem obdobju 
izvajanja Programa. 

Pripravljalec 
programa 
(Geološki zavod 
Slovenije) in 
Ministrstvo za 
gospodarstvo  

Ministrstvo za gospodarstvo, 
rudarska inšpekcija, 
inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave, ZRSVN 
in naravovarstveni 
nadzornik. 
 

Ukrep 4 Omilitveni ukrep je  
potrebno vključiti v 
Program, izvaja naj se v 
celotnem obdobju 
izvajanja Programa. 

Pripravljalec 
programa 
(Geološki zavod 
Slovenije) in 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo, 
rudarska inšpekcija, 
inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave, ZRSVN 
in naravovarstveni 
nadzornik. 
 

Ukrep 5 Omilitveni ukrep je  
potrebno vključiti v 
Program, izvaja naj se v 
celotnem obdobju 
izvajanja Programa. 

Pripravljalec 
programa 
(Geološki zavod 
Slovenije) in 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo, 
rudarska inšpekcija, 
inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave, ZRSVN 
in naravovarstveni 
nadzornik. 
 

*zaporedna številka ukrepa iz poglavja 4.3 
** Ministrstvo za gospodarstvo v okviru priprave Programa spremlja vključitev ukrepov vanj. Rudarska 
inšpekcija med ostalim spremlja kako izvajalci del pri izvajanju rudarskih del upoštevajo zakone, tehnične 
predpise in druge predpise ter akte, ki veljajo za rudarska dela. Njene pristojnosti so določene v 86. členu Zakona 
o rudarstvu (UL RS, 98/2004).  Zavod RS za ohranjanje narave (ZRSVN) spremlja splošno stanje flore, favne in 
habitatnih tipov. Inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, spremljajo izvajanje uspešnosti v okviru pristojnosti, 
ki so predpisane z 153. členom ZON (UL SR 96/04). V njihovi pristojnosti je tudi prepoved izvajanja nekega 
posega in tudi zahteva po sanaciji območja. Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi ZON in 
drugih predpisov izvajajo tudi naravovarstveni nadzorniki. Ti med ostalim neposredno na terenu spremljajo 
stanje ob izvajanju Programa in po potrebi obveščajo pristojne inšpekcije.  
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4.4.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
Tabela 13: Časovni okvir izvedbe omilitvenih ukrepov, nosilci izvedbe in spremljanje 
uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov. 
 
Omilitveni ukrep* Časovni okvir  Nosilci izvedbe Spremljanje uspešnosti 

1 
 

V času obratovanja  

in sanacije 

Za izvedbo je 
zadolžen upravljalec 
kamnoloma in 
delovodja. 

Nadzor enkrat letno izvaja 
naravovarstveni nadzornik ali 
okoljski inšpektor. 

2 
 

V času obratovanja. Za izvedbo je 
zadolžen upravljalec 
kamnoloma in 
delovodja. 

Nadzor enkrat letno izvaja 
naravovarstveni nadzornik ali 
okoljski inšpektor. 

3 
 

V času sanacije. Za izvedbo je 
zadolžen upravljalec 
kamnoloma. 

Nadzor nad sanacijo izvaja enkrat 
letno naravovarstveni nadzornik. 

Po zaključku sanacije naj 
uspešnost sanacije dvakrat letno 
spremlja investitor, vsakih pet let 
pa tudi rudarski inšpektor. 
 

4 
 

V času obratovanja. Za izvedbo je 
zadolžen upravljalec 
kamnoloma in 
delovodja. 

Nadzor enkrat letno izvaja 
naravovarstveni nadzornik. 

5 
 

V času obratovanja. Za izvedbo je 
zadolžen upravljalec 
peskokopa in 
delovodja. 

Upravljalec mora zagotoviti 
izvajanje monitoringa emisije 
prahu iz filtrov. Nadzor izvaja 
inšpektor za okolje. 

*zaporedna številka ukrepa iz poglavja 4.3.1 

4.5 Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za 
ohranjanje narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje območja 

 
Natura 2000 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo določila območja Nature 2000, ki jo trenutno 
sestavlja 286 območij. Od tega je bilo 26 območij končno določenih na podlagi Direktive o 
ptičih (SPA), 260 območij je bilo predlaganih po Direktivi o habitatih (pSCI) in ti so šli v 
presojo zadovoljivosti k Evropski komisiji. Ta presoja zadovoljivosti predlogov poteka v 
obliki Biogeografskih seminarjev, ki so neke vrste pogajanja, kjer se preverja pokritosti 
habitatnih tipov in vrst izključno na osnovi strokovnih kriterijev oziroma podatkov.  
 
V Sloveniji sta bili po določilih evropske Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst (krajše Habitatna direktiva) določeni dve biogeografski 
regiji – Alpinska in Celinska regija, ki sta se obravnavali ločeno na dveh biogeografskih 
seminarjih:  
- Alpski biogeografski seminar v Sloveniji (Kranjska gora, 30. – 31. maja 2005),  
- Celinski biogeografski seminar na Češkem (Daruva pri Pilsnu, 26. - 28. aprila 2006) 
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V vsaki državi mora biti v okviru posamezne biogeografske regije zagotovljena ustrezna 
pokritost in zastopanost habitatnih tipov(HT)/vrst v območjih pSCI. Na teh seminarjih se 
preverja pokritosti habitatnih tipov in vrst izključno na osnovi strokovnih kriterijev oziroma 
podatkov. 
 
Rezultati biogeografskih seminarjev so za Slovenijo obvezujoči. Poleg manjših popravkov bo 
treba določiti nekaj novih območij. Nekatera so izpadla pri zadnjih usklajevanjih, za nekatere 
pa so v tem času na voljo novi podatki (predvsem za metulje in negozdne habitatne tipe). To 
so na primer: mejna Mura, spodnja Vipavska dolina (laška žaba), del Slovenskih goric, del 
Goriških Brd, ribnik Komarnik in območje spodnje Save. Zavod RS za varstvo narave bo 
pripravil novo inačico predloga Nature 2000, tega pa naj bi do konca leta 2007 sprejela Vlada 
RS. 
 
Zavarovana območja 
V Sloveniji je bilo do leta 2007 v zavarovana območja zajetih okoli 12 % površine države. 
Predvideno je povečanje deleža zavarovanih območij različnih kategorij za 5% površine 
Slovenije do leta 2008 oz. za 10% površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, 2006). 
Trenutno imamo v Sloveniji 1 narodni park, 3 regijske parke, 41 krajinskih parkov, 52 
naravnih rezervatov in 1217 naravnih spomenikov, katerih skupna površina znaša 2427 km2.  
 

4.5.1 Primer območja Natura 2000- pSCI Ajdovska planota 
 
Na širšem območju pSCI Ajdovska planota se nahajata dve območji, predlagani za 
zavarovanje: reka Krka je predlagana za pridobitev statusa naravnega spomenika, del njenega 
toka in območje na njenem desnem bregu pa je predlagano za pridobitev statusa Regijskega 
parka Kočevsko – Kolpa (id. 33).  
 
Glede na to, da obe območji že uživata status območij Natura 2000 in EPO, reka Krka pa tudi 
status naravne vrednote državnega pomena, ob morebitni pridobitvi statusa zavarovanih 
območij ne pričakujemo večjih sprememb.  
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5 NAVEDBA O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 
PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA 
VPLIVA IN PRESOJ 

5.1 Literatura in drugi viri 
 
- Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in 

krajinske pestrosti v Sloveniji, Ljubljana. 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003: Poročilo o stanju okolja 2002 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2006. Okolje je del nas – mi smo del 
okolja. 

- ARSO. Geološka karta Slovenije. 2005 (http://nfp-si.eionet.eu.int/) 

- Bertok, M., N. Budihna, M. Povž & T. Seliškar, 2003. Strokovne osnove za 
vzpostavljanje omrežja Natura 2000, Ribe (Pisces), Piškurji (Petromyzontidae), Raki 
deseteronožci (Decapoda). Zavod za ribištvo Slovenije (Končno poročilo).  

- Božič, L. 2003. Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi 
Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. DOPPS, Monografija DOPPS št. 2, 
Ljubljana.   

- Čelik T., Verovnik R., Rebeušek F., Gomboc S. & Lasan M., 2004. Strokovna izhodišča 
za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. 
Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. 

- Čušin, B. (ur). 2004. Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, 
Ljubljana. 

- DOPPS 2006: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 predlogi 
posebnih varstvenih območij – del po direktivi 79/409/EEC – notranja conacija 
habitatov kvalifikacijskih vrst ptic. 

- Drovenik, B. & A. Pirnat, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 
2000. Hrošči (Coleoptera). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. 

- Geografski Atlas Slovenije – Država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS.  

- Geografski obzornik. Letnik 52, številka 1. 2005. Ljubljana, Zveza geografskih društev 
Slovenije. 

- Golob, A., 2004. Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji, ki v grobem ustrezajo 
merilom iz habitatnega priročinka EU in njihove značilnosti predlaganih območjih 
Natura 2000. MOPE-ARSO, Ljubljana.  

- Hönigsfeld Adamič, M. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 
2000. Vidra (Lutra lutra). Lutra, Ljubljana. 

- Izvajanje vodne direktive v Sloveniji. 2006. Ljubljana, Inštitut za vode RS.  

- Jogan N., Kaligarič M., Leskovar I., Seliškar A., Dobravec J., 2004. Habitatni tipi 
Slovenije HTS 2004, tipologija. Ljubljana, Agencija RS za okolje. 

- Jonozovič, M. 2003a. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. 
Rjavi medved (Urus arctos). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 
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- Jonozovič, M. 2003b. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Ris 
(Lynx lynx). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 

- Kotarac, M., A. Šalamun & S Weldt, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje 
omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, 
ARSO, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.  

- Kryštufek, B. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežij Natura 2000. Bober 
(Castor fiber). Končno poročilo. Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni 
muzej Slovenije. Ljubljana.  

- Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje 
omrežja Natura 2000:. Netopirji (Chiroptera) (Končno poročilo) Naročnik: MOPE, 
ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.  

- Mineralne surovine v letu 2005. UR: Šolar, S. Geološki zavod Slovenije. Ljubljana, 
2006. 

- MKGP, Digitalne podlage rabe tal, 2006, http://rkg.gov.si/GERK/ 

- Mršić, N., 1997:  Biotska raznovrstnost v Sloveniji, Slovenija- »vroča točka Evrope«. 
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. 

- Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000. 2007 – 2013. Delovno 
gradivo, različica 1.4. MOP,. Ljubljana, februar 2007 

- Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 
2000: Dvoživke (Amphibia) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 
Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.  

- Podatki o zavarovanih enotah in območjih narave. Marec 2007. MOP-ARSO (po 
elektronski pošti Tomo Vugrin). 

- Prostorski plan občine Dolenjske Toplice. Kaliopa, citirano: april 2007  

- Program priprave Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
URL: http://www.dz-rs.si (citirano: marec 2007)   

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Ur.l. RS, št. 
2/2006. 

- Slapnik, R., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavitev omrežja Natura 2000. Mehkužci 
(Mollusca), Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.  

- Spletna stran MKGP, citirano maj 2007, http://rkg.gov.si/GERK/ 

- Spletna stran MOP, ARSO, citirano maj 2007, http://www.arso.gov.si/. 

- Šolar, S. V. 2004. Trajnostno gospodarjenje z  mineralnimi surovinami v Sloveniji. 
Geološki zavod Slovenije, Ljubljana. 

- Šterbenk.E.& sod. 2000: Šaleška dolina – primer izboljšanja degradirane pokrjine. 
Zbornik LDS: Naprej k naravi II.  

- Tome, D. et al. 2005: Ptice Ljubljanskega barja. Monografija No. 3, DOPPS, Ljubljana. 

- Tome, S. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežij Natura 2000. Močvirska 
sklednica (Emys orbicularis). Končno poročilo. Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. 
Prirodoslovni muzej Slovenije. Ljubljana. 
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- Zagmajster M. & Skaberne B. 2006. Pregled končnih odločitev Biogeografskega 
seminarja – Celinska regija, z vključenimi NVO stališči. Darova (CZ), 26. – 28. 4. 2006 
(verzija 28. 5. 2006). 

- Zagmajster, M. 2005. Pregled končnih odločitev Biogeografskega seminarja – Alpinska 
regija, z vključenimi NVO stališči. Kranjska Gora, 30. - 31.5.2005 (verzija 7.6.2005). 

- ZGS, OE Novo mesto, februar 2007: podatki o prostoživečih vrstah živali in 
migracijskih koridorjih medveda v širšem območju pridobivalnega prostora mineralnih 
suroin najužnem delu območja pSCI Ajdovska planota, ustno. 

 

5.2 Zakonodaja 
 
V poglavju so našteti samo tisti zakonski in podzakonski akti, ki smo jih pri pripravi poročila 
uporabili. 
• Ptičja direktiva: Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (Council Directive 

79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds - "The Bird Directive").  

• Habitatna direktiva: Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (The Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of 
Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora - "The Habitat Directive") 

• Evropska konvencija o varstvu kulturne dediščine oz. »Malteška konvencija« (Uradni 
list RS, št. 7/99). 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06) 

• Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih 
vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05) 

• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 
106/02, 50/05, 49/06) 

• Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 
41/04 ZVO-1) 

• Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov 
občin v digitalni obliki (Ur.l. RS, št. 20/03 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06) 

• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
3/03, 50/04) 

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 
RS, št. 82/02) 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur.l. RS, št. 2/06). 

• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04) 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) 

• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, 
št. 46/02, 41/04-ZVO1) 
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• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 
(Uradni list RS, št. 68/96) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 
110/04)  

• Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)  

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04) 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04, 
84/05) 

• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03) 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04-ZVO1, 
96/04 -UPB) 

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/95)  

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija  (Uradni list 
RS, št. 55/99) 

• Zakon o urejanju prostora - ZUreP (Ur.l. RS, št. 110/02). 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur.l. RS, št. 7/1999, 110/2002, 126/2003) 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/06 – UPB ZVO-1) 

• Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04) 

 

5.3 Uporabljene metode 
 
Dodatek je zaradi boljše preglednosti sestavljen iz osnovnega poročila in prilog.  
 
Pri ocenjevanju vpliva fizičnega prekrivanja, neposrednega in daljinskega vpliva Programa 
smo v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06) ocenili strateški vpliv na 
varovana območja na celotnem območju Republike Slovenije.  
 
V splošnem načrtu Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so 
opredeljena izhodišča, cilji, načini in pogoji izvajanja ter predvideni tudi nujni ukrepi za 
izpolnjevanje tega cilja. Program je strateški dokument, zato so tudi vplivi in priporočila 
prilagojeni temu nivoju. Program nima prostorsko specifično definiranih usmeritev, zato v 
poročilu ni smiselno obravnavati vseh varovanih območij v Republiki Sloveniji v skladu z 
prilogo 8 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). Matrike ni bilo možno izdelati.  
 
Pri izdelavi predmetnega poročila smo uporabili naslednji pristop: Najprej smo predstavili 
splošen pregled možnih vplivov na varovana območja, v nadaljevanju pa na primeru pSCI 
Ajdovska planota prikazali način presojanja sprejemljivosti vplivov programa (Ker gre za 
ponazoritev, ocene vplivov na primeru nismo podajali. Tudi izdelava matrik za vsako 
kvalifikacijsko vrsto v tem primeru ni smiselna.). Primer je bil izbran naključno in ne 
predstavlja namere investitorja. 
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V času izdelave je potekalo sprotno usklajevanje s predstavniki MOP Sektor za celovite 
presoje vplivov na okolje, izdelovalcem programa Geološkim zavodom Slovenije in 
revizorjem OP. 
 
Posledice učinkov izvedbe programa na varovana območja smo ocenjevali v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). Lestvica vrednotenja: 
A – ni vpliva / pozitiven vpliv 
B – nebistven vpliv 
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 
D – bistven vpliv 
E – uničujoč vpliv 
 
Če ugotavljanje značilnosti učinka ni možno, se tak vpliv označi z oznako X. 
 
Velikostni razred A, B, C »VPLIVI POSEGA NISO ŠKODLJIVI«. 
Velikostni razred D, E »VPLIVI POSEGA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 
 
Za določitev ocene iz lestvice vrednotenja smo se odločili na podlagi možnih vplivov na 
kvalifikacijske HT in vrste ter vplivov na doseganje varstvenih ciljev in dejavnikov, ki 
prispevajo k ohranitvi območij. Ob izvajanju dejavnosti, ki jih obravnava Splošni načrt so 
možni tako pozitivni kot tudi negativni vplivi na varovana območja. Možni vplivi so 
obravnavani v poglavju 4.1. Na podlagi literature, drugih dostopnih podatkov in izkušenj 
izdelovalcev  smo presodili, da so vplivi Programa lahko bistveni, zato so potrebni omilitveni 
ukrepi, ki smo jih navedli v poglavju 4.3. 
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6 NAVEDBE O IZDELOVALCIH POROČILA IN MOREBITNIH 
PODIZVAJALCIH  
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