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2. POVZETEK POROČILA Z OCENO SPREJEMLJIVOSTI
2.1 Ozadje
Občina Postojna pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN). V sklopu načrta se skladno z Zakonom o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09) izdela tudi okoljsko poročilo. Na podlagi okoljskega
poročila bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo celovito presojo vplivov na okolje.
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi namere za pripravo prostorskega akta (občinskega
prostorskega načrta) občine Postojna, ugotovilo, da je obvezen postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Okoljsko poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V njem so opredeljeni, opisani in
ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in
kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se
plan nanaša. Okoljski poročilo v svoji vsebini obravnava naslednje sestavine okolja, na katere lahko
pričakujemo vplive predvidenih novih posegov: tla, površinske in podzemne vode, naravo, kulturno
dediščino, zrak, hrup, elektromagnetno sevanje, odpadke ter družbeno okolje. Obravnavane sestavine okolja
so vsebinsko skladne z zgoraj omenjeno Uredbo. Okoljska izhodišča so bila upoštevana na podlagi
razpoložljivih podatkov o stanju okolja v občini Postojna, posameznih strokovnih študij ter na podlagi
izhodišč in pogojev, ki so jih v smernicah podali pristojni urejevalci prostora. V poglavju 16 Alternative je
natančneje opredeljen postopek usklajevanja OPN ter okoljskega poročila glede na mnenja pristojnih
ministrstev ter nosilcev javnih pooblastil. Pri posameznem poglavju so navedeni tudi zakonsko predpisani
omilitveni ukrepi ter tisti ukrepi, brez katerih določeni posegi ne bi bili izvedljivi zaradi njihovih bistvenih
vplivov na posamezno sestavino okolja. Na podlagi trenutnega stanja okolja smo predlagali tudi monitoring
za posamezne sestavine okolja.
Na območju občine nekaj območij predlagane spremembe namenske rabe prostora nahajata na posebnem
varstvenem območju (območje Natura 2000), kar pomeni, da je potrebno okoljsko poročilo izdelati v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave.
Okoljsko poročilo obravnava 5 območij med katerimi so območja načrtovanega širjenja stanovanjskih
površin, površin posebnih (turističnih) območij, proizvodnih območij, prometne infrastrukture, površine
centralnih dejavnosti, zelenih površin ter razpršene poselitve.
Z ustreznimi metodami so bile vrednotene vse predvidljive posledice plana na okolje, naravne vire, varstvo
človekovega zdravja in kulturno dediščino. V poročilu so obravnavani vsi posegi, ki lahko sami,
kumulativno ali sinergijsko z drugimi plani, pomembno vplivajo na okolje. Lestvica vrednotenja vplivov
predvidenih posegov pri posameznih sestavinah okolja je odvisna od tega, kakšen vpliv bi lahko predvideni
posegi imeli na posamezni element okolja. V primeru opisne ocene A ali B so novi posegi sprejemljivi brez
omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C pa je za sprejemljivost posegov potrebno izvesti omilitvene ukrepe.
Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe enega ali več posegov na posamezno sestavino okolja, njihovi vplivi
tudi z izvedbo omilitvenih ukrepov nebi pripomogli k izpolnjevanju okoljskih ciljev v taki meri, da postane
izvedba posegov sprejemljiva. Takšne ocene okoljsko poročilo ne podaja za noben vpliv izvedbe plana na
posamezne sestavine okolja.
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2.2 Ocena vplivov na okolje
2.2.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Lokacije predvidenih posegov za potrebe stanovanjske gradnje se držijo poselitvenih območij obravnavanih
naselij in so načrtovane na najboljših in ostalih kmetijskih površinah. Predlagane pobude ne posegajo na
strnjena kmetijska zemljišča. Stanovanjske dejavnosti nimajo večjega neposrednega vpliva na tla.
Sprememba namembnosti na predlaganih površinah bo imela vpliv na tla med samo izgradnjo, kasneje pa
lahko nastanejo posredni vplivi. Ker v naseljih na obravnavanem območju kanalizacijsko omrežje še ni
vzpostavljeno oziroma ne obratuje, je skladno s predpisi obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje
odpadnih vod. Vpliv na tla zaradi spremembe namembnosti na predlaganih območjih med gradnjo bo
kratkoročen, po koncu gradnje pa trajen, saj gre za spremembo obstoječe rabe. Na območju motela Erazem
se načrtuje ureditev golf igrišča, čemer bo šlo za neposreden poseg v tla, saj bo potrebna priprava tal in
ureditev igrišča. Pri obratovanju igrišča je potrebno dodajati tudi gnojila za vzdrževanje travnatih površin.
Pri tem naj se ravna preudarno in se gnoji z minimalnimi količinami kolikor je potrebno za vzdrževanje
zelenic. Večina predvidenih posegov v sklopu obravnavanih naselij se ne nahaja ob vodotokih niti v
poplavnem območju. Izjema je širitev pokopališča Liplje, ki se nahaja znotraj poplavnega območja reke
Unice. Vendar hidravlično hidrološka študija ni ugotovila večjih negativnih vplivov na poplavni režim.
Posamezni predlogi OPN so predvidenih v 3. vodovarstvenem pasu vzhodno od naselja Belsko. Skladno z
občinskimi predpisi je novogradnja znotraj širšega varstvenega pasu mogoča, vendar morajo biti usklajene z
možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo. Ostale pobude se ne nahajajo znotraj ali na meji
vodovarstveni območij virov pitne vode, zato za njih niso potrebne posebne omejitve. Obravnavano območje
predstavlja pomemben življenjski prostor velikih zveri in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst netopirjev
ter metuljev. Na območju nekaterih predlaganih sprememb rabe je prisoten habitatni tip, ki se ohranja v
ugodnem stanju (mezotrofni do evtrofni gojeni travniki). Vpliva na velike zveri na obravnavanem območju
ni pričakovati. Škodljive vplive za netopirje lahko predstavlja neprimerna razsvetljava in poseganje v
prehranjevalne habitate in zatočišča. Travniške površine na katere se posega sicer predstavljajo pomemben
prehranjevalni habitat za ptice in metulje, ponekod ob vodah tudi za netopirje. Glede na majhen obseg
dejanskih novih sprememb rabe, pa vrste zaradi tega ne bodo bistveno prizadete.
Naselja se nahajajo v območju kompleksnega varstva kulturne dediščine. Usmeritve za posege znotraj
območij nacionalne prepoznavnosti nalagajo upoštevanje kulturno varstvenih pogojev. Pri tem je potrebno
ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo naselij ter kvalitetne
poglede na prostorske dominante. V sklopu naselij, ki so opredeljena kot območja naselbinske dediščine, so
predvidene posamezne spremembe namenske rabe. Pri poseganju v območja naselbinske dediščine se varuje
predvsem naselbinsko zasnovo, ohranja se zgodovinski značaj naselja in varuje naselbinsko zasnovo ter
odnose med posameznimi stavbami in odprtim prostorom. K onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala
predvsem gradbena mehanizacija, ki bo delovala na gradbišču, in transportna vozila, ki bodo odvažala in
dovažala material. Posamezni objekti bodo, glede na trenutno stanje oskrbe z energenti za ogrevanje,
najverjetneje ogrevani z individualnimi centralnimi sistemi ogrevanja na lahko kurilno olje ali drva. V času
obratovanja ne pričakujemo prekomernih emisij škodljivih snovi v zrak zaradi širitev in obratovanja novih
objektov. Širitev poselitvenih območij ne bo predstavljala novega vira hrupa, saj gre za manjše in med seboj
ločene posege. Povečana raven hrupa bo tako prisotna le v času urejanja območja in gradnje objektov. S
širitvijo poselitvenih območij v občini se raven hrupa v naravnem in življenjskem okolju ne bo bistveno
spremenila. Zaradi novih dejavnosti bodo sicer nastajale dodatne količine komunalnih odpadkov, vendar v
celoti gledano ne bodo bistveno pripomogli k onesnaženosti okolja.
Vpliv umestitve predlaganih posegov na območju mesta Postojna na okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv
pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
2.2.2 Naselja okoli porečja Nanoščice
V sklopu obravnavanega območja gre v večji meri za spremembo namembnosti iz najboljših in ostalih
kmetijskih zemljišč v stanovanjske površine. Lokacije predvidenih posegov za potrebe stanovanjske gradnje
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se držijo poselitvenih območij. Predlagane pobude ne posegajo na strnjena kmetijska zemljišča. Ker v
naseljih na obravnavanem območju kanalizacijsko omrežje še ni vzpostavljeno, je skladno s predpisi
obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Vpliv na tla zaradi
spremembe namembnosti na predlaganih območjih med gradnjo bo kratkoročen, po koncu gradnje pa trajen,
saj gre za spremembo obstoječe rabe. Odstranjeni rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi za sanacijo
degradiranih površin. Pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč pri širitvi poselitve ne bo bistveno prizadeta,
saj so predvideni posegi manjših površin ter ne segajo na strnjena kmetijska zemljišča. Obravnavano
območje je bogato s površinskimi vodotoki, od katerih večina ni stalnih. Predlagana območja sprememb
namenske rabe se ne nahajajo v bližini njihovih strug, niti vanje ne posegajo. Prav tako se vse pobude
nahajajo izven poplavnega območja reke Nanoščice. Izjema je le območje posebnih površin v Zagonskem
mlinu. Na območju Zagonskega mlina že stojijo objekti, ki se nahajajo znotraj območja poplav. OPN tu
dovoljuje le prenovo objektov, ne pa tudi novogradenj. V primeru gradnje objektov je potrebno izdelati
hidravlično hidrološko analizo poplavne varnosti območja. Predlagane spremembe namenske rabe niso
predvidene v vodovarstvena območja virov pitne vode. Območje ob Nanoščici predstavlja pomemben
življenjski prostor velikih zveri, številnih vrst netopirjev in metuljev ter bukovega kozlička. Poleg tega pa je
tudi pomembno gnezditveno in prehranjevalno območje za številne ogrožene ptice. Na območjih predlagane
spremembe rabe se nahaja habitatni tip, ki se prednostno ohranja (mezotrofni do evtrofni gojeni travniki).
Predvideni posegi v območju bodo imeli kratkotrajen oziroma začasen vpliv na naravo v času gradnje.
Zaradi neposrednega prekrivanja nekaterih sprememb rabe z Natura območjem za ptice, bodo te ptice
izgubile del potencialnega gnezditvenega habitata, vendar zaradi zelo majhne površine glede na celotno SPA
območje ne pričakujemo večjih negativnih vplivov na varstveni status vrst. Vse predvidene širitve namenske
rabe v obravnavanih naseljih se izogibajo vplivnim območjem ter enotam kulturne dediščine. Tako lahko
zaključimo, da vpliv izvedbe OPN v omenjenih naseljih ne bo imel vpliva na pojavnost enot in območij
kulturne dediščine v prostoru.
K onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala predvsem gradbena mehanizacija, ki bo delovala na
gradbišču, in transportna vozila, ki bodo odvažala in dovažala material. Posamezni objekti bodo, glede na
trenutno stanje oskrbe z energenti za ogrevanje, najverjetneje ogrevani z individualnimi centralnimi sistemi
ogrevanja na lahko kurilno olje ali drva. V času obratovanja ne pričakujemo prekomernih emisij škodljivih
snovi v zrak zaradi širitev in obratovanja novih objektov. Širitev poselitvenih območij ne bo predstavljala
novega vira hrupa, saj gre za manjše in med seboj ločene posege. Povečana raven hrupa bo tako prisotna le v
času urejanja območja in gradnje objektov. S širitvijo poselitvenih območij v občini se raven hrupa v
naravnem in življenjskem okolju ne bo bistveno spremenila. Zaradi novih dejavnosti bodo sicer nastajale
dodatne količine komunalnih odpadkov, vendar v celoti gledano ne bodo bistveno pripomogli k
onesnaženosti okolja.
Vpliv umestitve objektov v naseljih okoli porečja Nanoščice v prostor z vidika vplivov na okolje ocenjujemo
kot nebistven vpliv (B).
2.2.3 Mesto Postojna
Stanovanjska, posebna in centralna območja dejavnosti ne bodo bistveno vplivala na kakovost tal. Zaradi
omenjenih posegov se tudi ne bo zmanjšala pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč. Pri gradnji in kasneje
pri obratovanju objektov ni pričakovati večjih vplivov na onesnaženje tal. Odstranjeni sloj tal naj se
namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. Umestitev Evropskega muzeja Krasa na območju
Otoške gmajne je predvidena v območje gozdov in predstavlja alternativo lokaciji v Rakovem Škocjanu.
Načrtuje se gradnja muzejskega objekta, parkirišč in približno 4 km učnih poti. Objekti ne bodo vkopani
temveč je predvidena gradnja na površini. Pri takšni gradnji se izvede poseg v tla na način, da se zravna
teren in temelji približno meter globoko. Ureditev parkirišč bo zahtevala odkop nosilne zemljine,
uravnavanje terena in asfaltiranje površine. Kljub temu ocenjujemo, da umestitev predlaganih dejavnosti
predstavlja minimalni obseg poseganja v tla. Predvidena širitev proizvodnih dejavnosti v Velikem otoku
sega na območje kmetijskih zemljišč. Tla so ponekod mokrotna, zato bo ureditev površin zahtevala nasutje
terena z gramoznim materialom. Obstoječa cona je komunalno opremljena, nova cona pa naj bi se priključila
na obstoječo komunalno infrastrukturo. Širitev območja Kazarje je predvideno kot navezava na obstoječe
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središče Epicenter. Izvedba območja ne bo imela bistvenega vpliva na kakovost tal. Delno je območje že
pozidano, na novo se bodo uredile stanovanjske in zelene površine ter turistična nastanitev ob rekreacijskem
parku. Izgradnja novih objektov ima trajen vpliv na tla, saj se spremenijo fizikalne lastnosti tal. Za območja
sprememb namenske rabe med Reško in Titovo cesto se določajo stanovanjske površine z večstanovanjsko
in individualno gradnjo (pod Kremenco), stanovanja za posebne namene ter ureditev peš in kolesarskih
povezav s centrom mesta. Ob Titovi cesti je možna gradnja objektov namenjenih centralnim, poslovnim
dejavnostim in stanovanjem. Ob izvozu z avtoceste je predvidena ureditev prometnega terminala ter
parkirišča za tovornjake. Območje posebnih dejavnosti ob Reški cesti se nameni za turistične objekte,
osrednji turistični informacijski center z dopolnilno gostinsko ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe
javnega prometa ter gradnjo garažne hiše za turistične obiskovalce. Reliefne značilnosti v občini Postojna
omejujejo kmetijsko rabo površin, hkrati pa onemogočajo nadomeščanje izgubljenih kmetijskih površin
zaradi gradnje. V primeru obravnavanih prostih površin na območju mesta Postojna gre za območje, kamor
se mesto prostorsko lahko še širi. Izvedba poselitve predlaganega območje med Reško in Titovo cesto je
možna, ob upoštevanju določenih omilitvenih ukrepov, ki bodo zmanjšali negativne posledice izvedbe
posegov na kmetijska zemljišča ter njihovo pridelovalno funkcijo.
Večina predlaganih posegov je načrtovanih izven poplavnih predelov in odmaknjeno od površinskih
vodotokov, tako da njihova umestitev na kakovost površinskih vodotokov in poplavno ogroženost ne bo
imela vpliva. Izjema je predvidena širitev zelenih površin v sklopu ureditve predela Kazarje, ki se deloma
nahaja znotraj razlivnih površin reke Pivke. Gradnja objektov v tem predelu ni predvidena. V območju med
Titovo, Reško cesto ter avtocesto se nahajajo posamezni vodotoki, nekateri od njih niso stalni. Površinski
vodotoki z območja se stekajo v smer proti jugu in se izlivajo v potok Stržen, ta pa naprej v reko Pivko. Pred
pričetkom vsakršne gradnje je potrebno na območju zagotoviti ustrezno zaščito omenjenih vodotokov, da
nebi prišlo do onesnaženja. Nekatere širitve segajo znotraj vodnega vira Malni in sicer v predlagani 4.
vodovarstveni pas. Vplive omenjenih posegov znotraj vodnega vira je težje oceniti, ker ni določenih
varstvenih režimov. Glede na to, da je večina predvidenih posegov znotraj 4. oziroma širšega
vodovarstvenega pasu, kjer so predvideni blažji varstveni režimi, pa je skladno z obstoječo zakonodajo
vplive vseeno možno deloma opredeliti. Posege je potrebno načrtovati na način, da bo možen priklop na
obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Ker gre za najbolj urbanizirano območje, ki ima že visoko stopnjo antropogenih motenj, pričakujemo da
vpliva na velike zveri in netopirje ne bo. Na območju Velikega Otoka se pojavljajo tudi nekatere zavarovane
vrste metuljev, območje pa je tudi delno znotraj varstvenega območja, pomembnega za ptice. Na območjih
predlagane spremembe rabe se nahaja več habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. Najpogosteje se
pojavlja habitatni tip mezotrofni do evtrofni gojeni travniki. Na območju predlagane spremembe rabe
Otoška gmajna se nahaja gozdni habitatni tip ilirski bukovi gozdovi. Ob primerni izbiri dejavnosti in
upoštevanju nekaterih omilitvenih ukrepov v zvezi z Evropskim parkom Krasa življenjski prostori ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst in prednostni habitati ne bodo ogroženi. Ob širitvi proizvodne cone na Velikem
Otoku je potrebno upoštevati ukrepe za preprečevanje onesnaževanja in s tem vpliva na organizme. Tu so
prisotna tri Natura območja s številnimi kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi. Nekateri izmed
posegov ležijo v posameznih naravovarstvenih območjih, pri čemer je potrebno upoštevati zakonske
predpise in omilitvene ukrepe. Tako ne pričakujemo bistvenih vplivov na spremembo lastnosti in
naravovarstveno vrednost teh območij.
Izmed vseh predlaganih območij sprememb namenske rabe v objekte ali območje kulturne dediščine sega le
pobuda za umestitev evropskega muzeja krasa ter pobudi za spremembo namembnosti v stanovanjsko
območje zahodno od Velikega otoka, ki segata znotraj vplivnega območja naselbinske dediščine Veliki
otok-vas. Zaradi umestitve omenjenih stanovanjskih površin se veduta na naselje in pogledi z njega ne bo
bistveno spremenila. Znotraj območja, predlaganega za umestitev evropskega muzeja krasa, se nahajata dve
enoti arheološke dediščine ter evidentirano predlagano arheološko najdišče Podrisovec z vplivnim
območjem. Možna je predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov spomenika ter dostopnost
javnosti na način, ki ne ogroža spomenika. Pri tem so dopustni le zavarovalni posegi s soglasjem in po
konservatorskem programu Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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Umestitev predvidenih dejavnosti ne bo imelo vpliva na prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje.
Novozgrajeni objekti na obravnavanih območjih bodo imeli vpliv na kakovost zraka predvsem zaradi
ogrevanja v zimskem času, zaradi prometa, potencialno pa tudi zaradi proizvodnje. V času urejanja novih
območij za proizvodno dejavnost bo hrup predvsem posledica uporabe različne gradbene mehanizacije in
transporta, povezanega z gradnjo. Zaradi gradbenih del v dnevnem času v neposredni bližini stanovanjskih
objektov je lahko dnevni kazalec hrupa zaradi obratovanja gradbišča pri teh objektih presežen. Investitor
mora v takem primeru na Ministrstvo za okolje in prostor podati vlogo za začasno ali občasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom. Pri širjenju novih zazidalnih površin bodo nastajali gradbeni odpadki v času
gradnje novih objektov. S širitvijo različnih dejavnosti v naseljih ter na njihovem robu se bo hkrati povečala
tudi količina nastalih komunalnih odpadkov, zato je potrebno poskrbeti za upravljanje z dodatno količino
odpadkov. Pri proizvodnih procesih v predelovalnih dejavnostih lahko nastajajo tudi nevarni odpadki, s
katerimi je potrebno ravnati skladno z zakonodajo. Ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov ter
navedenih omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da ne bo prišlo do bistvenih vplivov na okolje zaradi novih
proizvodnih dejavnosti ter z njimi povezanimi novimi količinami odpadkov.
Vpliv umestitve predlaganih posegov na območju mesta Postojna na okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv
pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
2.2.4 Naselja južno od avtoceste
Posegi v sklopu obravnavanega območja, ki imajo lahko največji vpliv na tla, je proizvodna cona v
Prestranku. Gradnja stanovanjskih objektov nima bistvenega vpliva na tla. Vsakršna gradnja pomeni trajen
vpliv na tla, saj se spremenijo fizikalne lastnosti tal. Odstranjeni rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi
za sanacijo degradiranih površin. Ker na obravnavanih območjih ni vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, je
skladno z veljavno zakonodajo obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice,
čistilne naprave). Po izgradnji objektov in ustrezni komunalni ureditvi območja večjih vplivov na tla ne bo.
Severno in južno od naselja Prestranek posamezne površine predstavljajo krčitve zazidljivih zemljišč in
spremembo namenske rabe nazaj v kmetijska zemljišča. Pri umeščanju proizvodnega območja v Prestranku
je pri posegih v tla potrebno upoštevati veljavno okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na vplive in emisije v tla
zaradi vrste dejavnosti. Na območju smučišča Kalič se predvideva obnova obstoječih ter ureditev novih
gostinskih in nastanitvenih objektov. Večjih posegov v tla ne bo. Smučišča se ohranjajo v obstoječem
obsegu. V naseljih, kjer kanalizacijsko omrežje še ni vzpostavljeno je potrebno komunalne odpadne vode iz
novih objektov začasno zadržati v pretočnih greznicah oziroma malih čistilnih napravah. Ravnanje z
komunalnimi odpadnimi in padavinskimi vodami je predpisano z veljavno zakonodajo. Posegi tudi ne segajo
v bližino vodotokov, tako da bistvenega vpliva njihove izvedbe na površinske vodotoke ne gre pričakovati.
V obravnavanem območju se nahaja vodni vir Korantan, ki ima zakonsko opredeljene varstvene pasove
virov pitne vode, in vodni vir Malni, ki teh pasov nima zakonsko opredeljenih. Gre za vodni vir iz katerega
se s pitno vodo oskrbuje večina prebivalstva občine. Znotraj tega vodnega vira so predvidene širitve
stanovanjskih območij in zelenih površin, znotraj vodnega vira Korantan pa stanovanjske površine ter zelene
površine na predelu obstoječega kamnoloma v Hruševju. Območje slednjega je predvideno kot prireditveni
prostor in hkrati kot sanacija kamnoloma. Glede na strokovne podlage za varovanje lokalnih vodnih virov
lahko zaključimo, da posegi, ob upoštevanju določenih omejitev, ne bodo bistveno vplivali na kakovost
vodnega vira Korantan. Glede na dejstvo, da vodovarstveni pasovi vodnega vira Malni še niso natančno
določeni in zakonsko opredeljeni, je težko predvideti ukrepe za odvajanje komunalne odpadne vode. Tako je
možno predvideti začasne ureditve. Od naštetih predvidenih dejavnosti na Kaliču imajo na vir pitne vode
lahko največji vpliv odpadne komunalne vode iz gostinskih ter nastanitvenih objektov, zato je nujno
potrebno ustrezno urediti odvajanje ter čiščenje tovrstnih voda. V Prestranku se predlagano območje
proizvodnih dejavnosti nahaja med glavno cesto ter železnico in meji na Natura območje, kjer so
kvalifikacijske vrste ptice. Večina posegov se nahaja znotraj območja zveri, saj gre za območje, ki zavzema
večji odstotek celotnega območja občine Postojna. Na območjih predlaganih sprememb rabe so prisotni tudi
prednostni habitatni tipi. V večini primerov gre za habitatni tip mezotrofni do evtrofni gojeni travniki, na
območju Kaliča pa habitatni tip ilirski bukovi gozdovi. Travniške in gozdne površine so sicer pomemben
prehranjevalni habitat številnih živalskih skupin, vendar glede na majhen obseg novih stavbnih zemljišč in
predvidene gradnje, nobena izmed vrst zaradi tega ne bo bistveno prizadeta. V obravnavanem območju se
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nahajajo tri Natura območja in eno zavarovano območje. Nekatere predlagane spremembe namenske rabe
segajo na predlagano zavarovano območje regijskega parka Snežnik, na štirih ekološko pomembnih
območjih ter na območju naravnih vrednot. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in omilitvenih ukrepov ne
pričakujemo bistvenih vplivov na naravovarstvena območja. Ker se posamezne širitve nahajajo v območjih
arheološke dediščine je potrebno v skladu z zakonskimi predpisi pred posegom opraviti predhodne
raziskave. Pri umeščanju novih zazidljivih površin v območja naselbinske dediščine je pri tem potrebno
ohranjati zgodovinski značaj naselja in varovati naselbinsko zasnovo ter odnose med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom.
Izvedba predvidenih posegov ne bo imela bistvenih vplivov na onesnaženje zraka. Umestitev površin za
pridobivanje energije v Razdrtem ter Rakitniku kvečjemu pripomoreta k zmanjšanju emisij v ozračje, saj gre
za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. V naselju Stara vas južno od avtoceste in v njeni neposredni
bližini ter severno od železnice je predvidena umestitev novih stanovanjskih površin. Zaradi izjemno gostega
prometa po avtocesti in zaradi železniškega prometa je mejna raven hrupa (III. območje varstva pred
hrupom, stanovanjske površine) na teh območjih skoraj zagotovo presežena. Ta odsek avtoceste tudi ni
protihrupno urejen saj gre za nove pobude. Ob obstoječem prometu po avtocesti so mejne vrednosti kazalcev
hrupa lahko presežene tudi v 100 in več metrskem pasu od avtoceste. Pred umestitvijo novih območij je
potrebno izvesti meritve hrupa in predvideti ustrezne protihrupne ukrepa za zaščito obeh območij. Pri
širjenju novih zazidalnih površin bodo nastajali gradbeni odpadki v času gradnje novih objektov. S širitvijo
različnih dejavnosti v naseljih ter na njihovem robu se bo hkrati povečala tudi količina nastalih komunalnih
odpadkov, zato je potrebno poskrbeti za upravljanje z dodatno količino odpadkov. Pri proizvodnih
dejavnostih na območju Prestranka v proizvodnih procesih v predelovalnih dejavnostih lahko nastajajo tudi
nevarni odpadki, s katerimi je potrebno ravnati skladno z zakonodajo. Ob upoštevanju veljavnih zakonskih
predpisov ter navedenih omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da ne bo prišlo do bistvenih vplivov na okolje
zaradi novih proizvodnih dejavnosti ter z njimi povezanimi novimi količinami odpadkov.
Vpliv umestitve predlaganih posegov v naseljih južno od avtocestnega odseka skozi občino Postojna na
okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Tabela 1: Vpliv občinskega prostorskega načrta na posamezne sestavine okolja
NASELJA POD VZNOŽJEM
HRUŠICE IN NANOSA

NASELJA OKOLI POREČJA
NANOŠČICE

MESTO
POSTOJNA

NASELJA JUŽNO OD
AVTOCESTE

TLA*

B/B

B/B

C/C

C/B

POVRŠINSKE VODE

C

A

C

A

PODZEMNE VODE

B

A

C

C

NARAVA**

C/C

C/C

C/C

C/C

KULTURNA DEDIŠČINA

C

C

C

C

ZRAK

B

B

C

C

HRUP

B

B

C

C

EM SEVANJE in SVETLOBNO
ONESNAŽENJE

C

C

C

C

ODPADKI

B

B

C

C

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE

C

B

C

C

SKUPNA OCENA

C

B

C

C

* vpliv na tla / vpliv na kmetijska zemljišča
** vpliv na ogrožene oz. zavarovane živalske vrste ter HT, ki se prednostno ohranjajo / vpliv na posebna varstvena območja, ekološko pomembna
območja, zavarovana območja in naravne vrednote

Zgornja tabela prikazuje vplive predvidenih posegov v prostor na posamezne elemente okolja. Skupna ocena
se nanaša na vplive predvidenih posegov na elemente okolja znotraj posameznih poselitvenih območji.
Skupna ocena je dodeljena na podlagi vplivov enega ali več posegov, ki zahtevajo previdnost pri poseganju
v prostor in kjer je nujno upoštevati omilitvene ukrepe.
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Povezave z drugimi plani zaradi vrednotenja kumulativnih in sinergijskih vplivov
V postopku izdelave Okoljskega poročila za OPN Postojna so bili zaradi vrednotenja kumulativnih in
sinergijskih vplivov upoštevani planski dokumenti in prostorsko ureditveni pogoji tako občine Postojna, kot
nekateri pomembnejši plani in programi sosednjih občin.
Upoštevanje okoljskih izhodišč in drugih obveznih podlag za pripravo plana ter usmeritev, izhodišč in
pogojev iz smernic
Pri pripravi OPN in okoljskega poročila so bile upoštevane smernice in usmeritve, ki so jih podali nosilci
urejanja prostora in javnih pooblastil. Upoštevanje smernic v okoljskem poročilu ter v osnutku odloka za
OPN občine Postojna je navedeno na koncu poglavja, kjer se obravnava posamezno sestavino okolja.
Možne alternative
V postopku izdelave okoljskega poročila so bile alternativne rešitve predlagane za lokacije parkirišč.
Celotna priprava Občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila v sklopu postopka celovite presoje
vplivov na okolje je zahtevala vsebinska usklajevanja s posameznimi ministrstvi ter pristojnimi nosilci
urejanja prostora. Končni rezultat je obravnavani Občinski prostorski načrt Občine Postojna. Potek
usklajevanj z namenom zmanjševanja vplivov OPN na okolje je prikazan v poglavju 16 Alternative.
Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi so podani na koncu vsakega poglavja in so prilagojeni natančnosti občinskega
prostorskega načrta. V posameznih poglavjih so zaradi lastnosti sestavine okolja in vplivov posega na okolje
ukrepi podani v večji natančnosti.
Spremljanje stanja okolja
Posamezni načini spremljanja stanja okolja so podani na koncu poglavja za vsako okoljsko sestavino okolja
in so prilagojeni natančnosti izdelave OPN Postojna.

Sklepna ocena sprejemljivosti plana
Ocenjujemo, da je predviden Občinski prostorski načrt občine Postojna, ob upoštevanju veljavnih
predpisov, omilitvenih ukrepov, z vidika varstva okolja sprejemljiva.
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3. UVOD
3.1 Ozadje in namen
Občina Postojna pripravlja Občinski prostorski načrt. V sklopu njegove izdelave se skladno z
Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09) izdela tudi okoljsko poročilo. Na
podlagi okoljskega poročila Ministrstvo za okolje in prostor izvedle postopek celovite presoje
vplivov na okolje, ki ga je na podlagi namere Občine Postojna predpisalo z Odločbo št.
35409-155/2008-JL.
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona
sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda,
gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, transporta,
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in
turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje skladno z določbami 51. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08,
108/09), ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja
skladno z Zakonom o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/04). Vlada RS predpiše
vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti,
lokacije in možnih vplivov na okolje. Tovrstni posegi so opredeljeni v Uredbi o vrstah posegov v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09). V
skladu z omenjeno Uredbo je presoja vplivov na okolje vedno obvezna tudi v primeru, če posegi v
prostor dosegajo ali presegajo predpisani prag. Slednje velja tudi, kadar so posegi predvideni na
varovanih območjih, ekološko pomembnih območjih ter naravnih vrednotah, ki so opredeljena na
osnovi Zakona o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/04) in za katere je predpisan
poseben varstveni status, kadar se posega na območje, zavarovano ali varovano v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/, (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08) in kadar se posega v
vodovarstvena območja, opredeljena na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08).
Ne glede na določbe 51.člena Zakona se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan,
če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na podlagi obstoječega stanja
okolja in predvidenih vplivov nanj ter podati omilitvene ukrepe in predloge v zvezi s potekom
izvedbe plana.
Občina Postojna je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja oziroma do
sprejetja Sklepa o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine
Postojna (Ur. l. RS, št. 93/07) vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja občine
(SPRO) in Prostorskega reda občine (v nadaljevanju PRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora - /
ZureP-1/ (Ur. l. RS, št. 110/02 in 08/03). Predloga SPRO in PRO še nista bila javno razgrnjena, zato
se po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju, (Ur. l. RS, št. 33/07) (ZPNačrt) nadaljuje
postopek priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) na podlagi določil tega zakona. Nadaljnji
postopek bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN.
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3.2 Obseg in vsebina okoljskega poročila
Okoljsko poročilo je izdelano skladno z 51. členom Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06,
70/08, 108/09) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Vsebuje informacije, potrebne za celovito presojo
vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje in njegove dele ter upošteva zahteve
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine. Okoljsko
poročilo upošteva vsebino in natančnost plana (OPN) ter obsega tekstualni in kartografski del, ki je
prilagojen merilu občinskega prostorskega načrta.
V okoljskem poročilu so upoštevane tudi zahteve ostalih državnih in evropskih dokumentov
(Nacionalni program varstva okolja, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Direktiva
Evropskega Parlamenta in Sveta 2001/42/ES z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih
načrtov in programov na okolje (Ur. l. št. 197 z dne 21. 7. 2001, str. 30), ki opredeljuje podrobnejšo
vsebino in obseg informacij, ki jih mora zagotavljati okoljsko poročilo).
Okoljsko poročilo je izdelano v skladu z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05), razen za varovana
območja narave, kot je to določeno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06).
Okoljsko poročilo obravnava območja, kjer se z OPN načrtuje sprememba namenske rabe prostora.
Predvideni vplivi izvedbe OPN na posamezne sestavine okolja so obravnavani v naslednjih
poglavjih:
- Tla (vključuje vpliv na kmetijske površine in gozd)
- Površinske vode,
- Podzemne vode (vključuje vpliv na vodne vire),
- Narava,
- Kulturna dediščina,
- Zrak in podnebne spremembe,
- Hrup,
- Elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje,
- Odpadki,
- Prebivalstvo in zdravje.
Poročilo obravnava območja, kjer se s Občinskim prostorskim načrtom predvideva sprememba
namenske rabe prostora:
• naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
• naselja okoli porečja Nanoščice
• mesto Postojna
• območje južno od avtoceste Ljubljana – Koper
Vse navedene obveznosti in dolžnosti so usklajene z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06,
70/08, 108/09) in se nanašajo neposredno na pripravljavca plana, Občino Postojna.
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3.2.1 Vsebina okoljskega poročila in obseg obravnave
Vsebina okoljskega poročila je predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V okoljskem
poročilu so zajete naslednje vsebine:
• Podatki o planu, ime plana in predvideno obdobje izvajanja plana, območje, ki ga zajema plan,
cilji in kratek opis plana, obstoječa namenska raba prostora ter njen obseg in razmestitev
dejavnosti v prostoru, določitev načrtovanih posegov v prostor, njihova kartografska
predstavitev. Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi so navedeni v poglavjih, ki
obravnavajo sestavine okolja zrak ter odpadki.
• Podatki o stanju okolja na območju izvajanja plana, opis obstoječega stanja in obremenjenosti
okolja, prikaz kazalcev stanja okolja na podlagi obstoječih podatkov, obravnava varstvenih,
varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan posebni pravni režim,
povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, podatke o
pridobitvi smernic ter strokovnih podlag za pripravo plana in stopnjo njihovega upoštevanja,
zlasti glede omilitvenih ukrepov.
• Podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in vrednotenje
vplivov plana, okoljski cilji plana z obrazložitvijo načina določitve glede na splošne okoljske
cilje, stanje okolja , upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana, izbrana merila vrednotenja vplivov
plana na okolje z utemeljitvijo izbora in načina uporabe, uporabljene metode ugotavljanja ter
vrednotenja vplivov plana z utemeljitvijo izbora in načina uporabe, se nahaja v poglavjih, kjer so
obravnavani vplivi plana na posamezne sestavine okolja.
• Podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja; ocene vplivov plana so podane za
posege znotraj obravnavanih območij. Vplivi so lahko neposredni, daljinski, kumulativni,
sinergijski, kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni, trajni, začasni, pozitivni, negativni, in se
nanašajo na obravnavane sestavine okolja ter njihova medsebojna razmerja. Če so bili
ugotovljeni bistveni vplivi plana ali s planom načrtovanega posega v okolje in je te vplive
mogoče učinkovito omiliti, so le-ti navedeni v poglavju Omilitveni ukrepi. Kjer je možno je
določen tudi časovni okvir izvedbe posameznega omilitvenega ukrepa. V poglavju Skladnost
načrta z okoljskimi cilji je podana skupna presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske cilje
plana za posamezne sestavine okolja. V poglavju 16 Alternative okoljskega poročila so
predlagane tudi možne alternative k nekaterim predlaganim posegom in razlog za njihov izbor.
• Predvideni načini spremljanja stanja v času izvedbe plana so navedeni v poglavju Monitoring pri
obravnavi posameznih elementov okolja, kjer je predlagano spremljanje posameznih kazalcev, ki
so pomembni za doseganje okoljskih ciljev.
• Navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila se nahajajo na začetku
dokumenta, kjer so navedeni strokovni sodelavci, ki so sodelovali pri izdelavi okoljskega
poročila ali izdelavi strokovnih podlag zanj.
• Ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanaša na varovana območja je izdelan v
posebnem zvezku kot priloga k okoljskemu poročilu. Posebnih varstvenih območij Natura 2000
v občini Postojna, na katerih se posega neposredno ali imajo predvideni posegi daljinski vpliv, je
osem (8) od desetih, ki se nahajajo na območju občine.
• Poljuden povzetek okoljskega poročila z obrazložitvijo je naveden v poglavju 2.
3.2.2 Okoljski cilji in ocena vplivov na okolje
Osnova za vrednotenje vplivov plana so okoljski cilji. Okoljski cilji so prevzete obveznosti,
določene v ratificiranih mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije, ki se nanašajo zlasti
na povzročanje čezmejnih vplivov na okolje ter globalno onesnaževanje, in varstveni cilji na
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območjih s posebnim pravnim režimom, ki vključujejo usmeritve, izhodišča, omejitve in prepovedi
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine.
Okoljski cilji so opredeljeni v okoljskih izhodiščih, programih in načrtih s področja varstva okolja
(Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur. l. RS, št. 2/06) in Strategija
prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04), dokumentih s področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja.
Okoljski cilji plana so okoljski cilji, ki se nanašajo neposredno na OPN in ustrezajo značilnostim
okolja na območju občine. Pri določitvi okoljskih ciljev so bile upoštevane tudi smernice nosilcev
urejanja prostora, odločbe ter mnenja, izdana s strani resornih ministrstev, nosilcev javnih
pooblastil ali Občine.
Na podlagi okoljskih ciljev ter ugotovljenih vplivov posegov na posamezne sestavine okolja in
obstoječega stanja je bila podana ocena vplivov plana na okolje. Ocena posledic učinkov izvedbe
plana na uresničevanje ciljev celovite presoje se ugotavlja v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Lestvica vrednotenja posledic učinkov izvedbe plana na okoljske cilje je opisno podana v sledeči
tabeli.
Tabela 2: Lestvica velikostnih razredov vplivov plana na okolje
OCENA

OPISNA
OCENA

RAZLAGA
OCENE

A

ni vpliva/
vpliv je pozitiven

stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana bo ostalo nespremenjeno oz. se bo vpliv na
okolje zmanjšal, zato bo vpliv na nek element okolja pozitiven

B

nebistven vpliv

C

nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana se bo, vsaj v eni od sestavin okolja,
nedoločno majhno spremenilo oziroma bo sprememba na meji zaznavnosti
stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana se bo v fizičnem in kakovostnem smislu,
vsaj v eni od sestavin okolja, zaznavno spremenilo, vendar bo ob upoštevanju
podanih omilitvenih ukrepih vpliv nebistven

D

bistven vpliv

Vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso sprejemljivi, vplivi
so zaradi posega bistveno večji, kakovost posameznih sestavin okolja se zaradi
posega lahko bistveno poslabša. Vplivi izvedbe plana kljub omilitvenim ukrepom
ostajajo bistveni in so zato vplivi izvedbe plana na okolje nesprejemljivi.

E

uničujoč vpliv

stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana bo v fizičnem in kakovostnem smislu, vsaj v
eni od sestavin okolja, prevelika (nesprejemljivo velika, npr.: večja od mejne
vrednosti obremenitve določene z zakonodajo, standardom, itd.)

X

ugotavljanje vpliva ni
možno

če ugotavljanje značilnosti plana ni možno se tak vpliv označi z X

3.3 Smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Za potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta so bile pridobljene smernice pristojnih nosilcev
urejanja prostora in javnih pooblastil:
•
Smernice in strokovne podlage za Občinski prostorski načrt Občine Postojna – področje
gozdarstva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 3401-17/2006/5, 5.5.2008
•
Smernice za pripravo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine –
Občina Postojna, Ministrstvo za gospodarstvo, Geološki zavod Slovenije, 350-1/2006-263,
19.6.2006
•
Smernice za pripravo OPN Občine Postojna, Geološki zavod Slovenije, 13.5.2008
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Smernice za „Načrtovano prostorsko ureditev v postopku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Postojna“, Slovenske železnice, Področje za nepremičnine, 820/1-1.6/08-BM,
22.5.2008
Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Elektro-Slovenija
d.o.o., 3188/532/kb, 23.5.2008
Občinski prostorski načrt občine Postojna (OPNOP)-smernice, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, 350-204/2008-9, 3.6.2008
Smernice s področja obrambe za izdelavo prostorskega akta, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 350-334/2006-9, 29.6.2006
Pogoji in usmeritve za pripravo predvidenega izvedbenega akta, Upravljavec kabelsko
komunikacijskega sistema Postojna z okolico Studio proteus, PROJUSMERSP0306,
12.6.2006 (dopis v zvezi z vlogo za podajo smernic, 9.6.2008)
Smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Ministrstvo za
promet, DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje Koper, 37167-1220/2008-7, 6.6.2008
Smernice s področja letalstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Postojna,
Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, 350-51/2008/2, 2.6.2008
Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta za Občino Postojna (za področje
gozdov), Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, 281-3/2008, 3.6.2008
Smernice k osnutku OPN Občine Postojna, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, 350-207/2008-2, 5.6.2008
Smernice k pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Javno podjetje
KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna, 116/A-08/V-K, 5.6.2008
Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Postojna, Ministrstvo za
kulturo, 3501-23/2008, 13.6.2008
Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Postojna, Zavod RS za
varstvo narave, OE Nova Gorica, 5-III-203/8-O-08/ACG, 16.6.2008
Občina Postojna – Strategija prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna –
smernice, Geoplin plinovodi, S06-350/L-PH/SK, 27.11.2006
Smernice s področja prostorskega razvoja za pripravo Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda Občine Postojna, Ministrstvo za okolje in prostor, 350-17-3/2005/6-SPC,
19.7.2006
Smernice, pogojni za Strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna,
Telekom Slovenije, 23/08-BB-652-06, 7.6.2006
Obvezna izhodišča in smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Strategije
prostorskega razvoja Občine Postojna, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, 35001-377/2006, 26.6.2006
Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Prostorskega reda občine Postojna,
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 35001-417/2006, 26.6.2006
Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Postojna, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 350-39/2006/6, 23.6.2008
Občinski prostorski načrt Občine Postojna (OPNOP)-smernice, Geoplin plinovodi, S08-288/
L-ZM/RKP, 24.6.2008
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4. PODATKI O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
4.1 Ime, območje in obdobje izvajanja plana
Občinski prostorski načrt občine Postojna.
Občinski prostorski načrt obravnava celotno območje občine Postojna.
Občinski prostorski načrt občine Postojna se predvidoma sprejme za obdobje dvajsetih (20) let.
4.2 Programska izhodišča načrta
Občinski prostorski načrt (OPN) občine Postojna izhaja iz izhodišč usmeritve razvoja dejavnosti v
prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotovljeni
pogoji za usklajen in trajnosten prostorski razvoj. Izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih,
gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. Z OPN se določi razvoj prostorskih
sistemov poselitve, gospodarske javne infrastrukture ter krajine.
Izhodišča za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
• usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije,
• usklajenost z razvojnimi dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora,
• ustvarjanje čim bolj prepoznavnega reda v prostoru občine
• doseganje skladnega razvoja občine po načelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi,
družbenimi in okoljskimi razmerami ter skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s
področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
• zagotovitev racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih s prvenstvenim izkoristkom prostih
in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij,
• doseči prostorsko usklajene in med seboj dopolnjujoče se se razmestitve različnih dejavnosti v
prostoru (razvoj poselitve, rekreativni in turistično nastanitveni razvoj, ...)
• zagotoviti ustrezno prometno povezavo mest z naselji ter s širšim regionalnim zaledjem,
• spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško
prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost,
4.3 Cilji plana in okoljski cilji z opredelitvijo do drugih planov
Cilji Občinskega prostorskega načrta so opredeljeni v obstoječem planskem aktu in predstavljajo
nadaljevanje z veljavnim krovnim aktom začrtanih usmeritev, kot so razvoj pomembnejših
poselitvenih območij in centrov infrastrukture (urbanistična zasnova mesta Postojna) ter turistično
rekreativnih središč.
Cilj varstva okolja z OPN začrtanega razvoja občine je zmanjšanje negativnih posledic na okolje ter
preprečitev novih. Za to je potrebno:
1. izboljšanje stanja bivalnega okolja oziroma njegovih sestavin (zrak, voda…),
2. sanacija prekomerno onesnaženih in degradiranih območij,
3. ohranjanje biotske raznovrstnosti ter samočistilnih zmogljivosti okolja,
4. zagotavljati lokalno, regionalno, državno in globalno sprejemljive posege v okolje, ki
zagotavljajo zadovoljevanje materialnih potreb, zdravo okolje in naravne vire tudi v bodoče,
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5. sonaravno zasnovano usmerjanje prostorskega razvoja poselitve, infrastrukture in rabe zemljišč
v okviru zmogljivosti okolja.
Občina Postojna bo s konceptom usmerjanja poselitve v prostoru:
• težila k zgoščevanju poselitve na nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij,
• zaokroževala površine znotraj urbanističnih zasnov tako, da bo načrtovala individualno gradnjo
v strnjenih kompleksih, gradnjo v razvojno perspektivnih morfoloških celotah, blokovno gradnjo
pa zaokroževala na lokacijah, ki so že komunalno opremljene,
• poselitev usmerjala v obstoječa naselja, širitev drugih naselij pa izvajala z zaokroževanjem na
njihovem robu,
• preprečevala razpršene gradnje, razen v primerih, ko se več manjših skupin razpršene gradnje
lahko zaokroži v večjo celoto,
• dopuščala gradnjo novih kmetij v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine,
• preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah,
• varovala obvodni prostor vodotokov ter krajinsko zaključena in pred novimi posegi še nenačeta
območja,
• ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno rabo,
• dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjala v prostor,
• dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja usmerjala v predele, kjer ti vplivi
ne bodo imeli negativnih posledic na razvoj drugih dejavnosti.
Vgrajevanje zahtev varstva okolja v zasnove sistemov poselitve, infrastrukture in krajine je bistvena
sestavina trajnostno in sonaravno zasnovanega načrtovanja prostorskega razvoja Slovenije na vseh
prostorskih ravneh in hkrati pomemben vzvod uresničevanja prednostnih in drugih ciljev, zapisanih
v Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06). Z usmerjanjem dejavnosti v smeri
uravnoteženega in zmogljivostim okolja prilagojenega prostorskega razvoja se udejanjijo naslednji
prednostni okoljevarstveni cilji:
1. zmanjšanje zračnih emisij v prekomerno onesnaženih naselij in območjih,
2. zmanjšanje hrupa,
3. zmanjšanje obremenjevanja prsti in vegetacije,
4. izboljšanje in ohranjanje kakovosti vodnih virov (vode črpališč pitne vode, najbolj onesnaženih
vodnih tokov in drugih prekomerno onesnaženih vodnih virov),
5. zmanjšanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki,
6. ohranjanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti.
(vir: Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije, MOP, Urad RS za prostorsko planiranje)
4.3.1 Veljavna občinska zakonodaja
•
•
•

Odlok o Dolgoročnem planu občine Postojna za obdobje 1986-2000 (Ur. l. SRS, št. 8/89 in Ur. l.
RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04)
Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986 – 1990 (Ur. l. SRS, št. 15/87,
3/88, 1/89, 14/89 in Ur. l. RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Postojna (prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 46/05)

4.3.2 Ostali plani in programi v njeni okolici
Občina Pivka:
• Odlok o Dolgoročnem planu občine Pivka za obdobje 1986-2000 (Ur. l. SRS, št. 41/87 in Ur. l.
RS, št. 36/90, 25/93, 11/96, 4/97, 82/98, 75/04)
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Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986 – 1990 (Ur. l. SRS, št. 40/87 in
Ur. l. RS, št. 11/96, 4/97, 82/98, 75/04)

Občina Divača:
• Odlok o Dolgoročnem planu občine Divača za obdobje 1986-2000 (Ur. l. SRS, št. 14/88 in Ur. l.
RS, št. 1/89, 37/89, 5/92, 22/95, 38/96, 27/99, 92/03)
• Odlok o Srednjeročnem planu občine Divača za obdobje 1986 – 1990 (Ur. l. SRS, št. 14/88 in
Ur. l. RS, št. 4/89, 37/89, 23/91, 5/92, 18/93, 22/95, 38/96, 27/99, 92/03)
Občina Vipava:
• Odlok o Dolgoročnem planu občine Vipava za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 2/87, 1/89, 1/90, 4/92, 8/92, 11/93, 9/98, 5/99, 7/99,
9/00)
• Odlok o Srednjeročnem planu občine Divača za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 10/87, 1/90, 4/92, 2/93, 11/93, 9/98, 5/99, 7/99, 9/00)
Občina Ajdovščina:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščine; spremembe in dopolnitve (UG št. 9/98, UL
št. 87/99, 17/03, 96/04)
Občina Logatec:
• Odlok o Dolgoročnem planu občine Logatec za obdobje 1986-2000 (Ur. l. RS, št. 9/91, 33/96,
75/04, 38/06)
Občina Cerknica:
• Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Ur. l. RS,
št. 100/04)
4.4 Opis območja občinskega prostorskega načrta
4.4.1 Splošni opis
Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije na prehodu dinarskega in submediteranskega
(sredozemskega) območja, kar se kaže tako v reliefni razgibanosti kot tudi vremenskimi vplivi, ki
so prisotni na območju občine. Gre za območje Notranjsko-kraške regije. Sosednje občine so
Logatec, Cerknica, Pivka, Divača, Vipava in Ajdovščina. Območje občine sega od visoke dinarske
planote Trnovski gozd, Nanosa in pogorja Hrušice na severu preko Postojnskih vrat (610 m) do
visokih dinarskih planot Javorniki in Snežnik na jugovzhodu območja občine. V dolgem nizu
visokih kraških planot, ki se vlečejo v dinarski smeri, Postojnska vrata predstavljajo najnižji prehod
med Ljubljano in Trstom, zato je toliko bolj pomembnejši za prometno povezavo med osrednjo in
primorsko Slovenijo. Južni ter jugozahodni del občine predstavlja pivško podolje ter razgiban
kraški svet Slavinskega ravnika.
Ob prehodu preko Postojnskih vrat v smeri proti Primorski se odpre ravninski svet. V njem se
prepletajo značilnosti kraškega in rečnega površja. Poplavni svet je značilen za porečje Pivke ter
Nanoščice s pritoki. Ozek ravninski svet predstavlja tudi območje med vzpetinami Hrušice na
severu ter Javornikov na jugu. Tu sta se razvila naselja Studeno in Strmica. Na vzhodu te ozke
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doline se nahaja naselje Planina z obširnim ravninskim svetom Planinskega polja. Preostali svet
predstavljajo visoke in razgibane kraške planote Javornikov, Hrušice, Trnovskega gozda ter
Nanosa.
Nadmorska višina v občini se giblje med 500 in 1300 metri nadmorske višine. Najvišji vrh se
nahaja na Nanoški planoti (Suhi vrh, 1313 m n.v.). Območje Hrušice se dviga do nadmorske višine
1000 metrov, Javorniki pa dosežejo najvišjo točko na nadmorski višini 1268 metrov. Nižinski deli
občine se raztezajo od jugozahodnega proti jugovzhodnem delu občine pretežno na nadmorski
višini 550 metrov. Najnižjo točko predstavlja del Planinskega polja, to je 445 metrov nad morjem.
Terenske razmere na ozemlju občine Postojna so omogočile razvoj prometnih poti le v omejenem
obsegu. Glavna prometna pot predstavlja avtocestna povezava iz osrednje Slovenije preko
Postojnskih vrat naprej proti Vipavski dolini ter obalno-kraški regiji. Od omenjene cestne povezave
se pri naselju Postojna na jug v smeri proti Prestranku in Pivki odcepi druga pomembnejša cestna
povezava. Ostale prometne poti v občini povezujejo kraje na severu ob vznožju kraških planot
Hrušica ter Nanos. Demografski kazalci za občino kažejo, da območje ni ogroženo, saj prebivalstvo
skupno gledano narašča. V večjih urbanih središčih, kot sta Postojna in Prestranek, je opaziti trend
naraščanja prebivalstva, medtem ko se v manjših naseljih, ki so oddaljeni od večjih središč,
prebivalstvo zmanjšuje.

Slika 1: Prikaz območja občine Postojna
(vir: Atlas okolja, ARSO, 2008)
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Celotna površina občine obsega nekaj manj kot 270 km2, kar predstavlja 1,34 % površine Slovenije.
Ob popisu leta 2002 je bilo v občini 14.581 prebivalcev. Večina prebivalstva občine živi v
osrednjem ravninskem delu. Tu se je oblikovalo 40 naselij, od katerih je največje Postojna.
Razgiban kraški ter z gozdom porasli severni, jugovzhodni ter jugozahodni del občine nista
poseljena. Mesto Postojna predstavlja izobraževalno in kulturno središče ter delno zaposlitveno
središče celotne občine. Mesto je zaradi vidne vloge kot zaposlitveno središče pomembno tudi v
širšem območju. Pomembna lokalna središča predstavljata tudi naselji Prestranek in Planina. Ostala
manjša naselja ležijo na severnem delu občine ob vznožjih kraških planot kot gručasta naselja na
vzpetinah (Orehek, Gorenje, Belsko, ...), ob pomembnejših prometnicah kot obcestna naselja na ali
ob robu ravnine (Dilce, Mali otok, Koče, Matenja vas, ...) ter kot naselja na dvignjenem robu
(Planina).
Tabela 3: Pregled občine in pripadajoče prostorske enote ter hišne številke, 31.12.2008
površina
občine

število
katastrske
občine

naselja

prostorski
okoliši

statistični
okoliši

hišne
številke

163

65

3.335

Postojna
269,9
23
40
vir: Statistični urad Republike Slovenije, www.stat.si

Krajinsko sliko občine Postojna sestavljajo tipične kraške oblike reliefa, strnjeni gozdovi na kraških
vzpetinah in planotah, prostrani travniki, grmovne in drevesne živice, obcestne vasi in strnjene vasi
v zaraščanju. Valovit osrednji svet občine je na severni in vzhodni strani v celoti obrobljen z
visokimi in neposeljenimi planotami Hrušice, Nanosa in Javornikov. Nanos (Pleša, 1262 m n.v.), ki
ima močno orientacijsko vlogo v širšem prostoru, tvori prepoznavno in značilno krajinsko sliko
občine. Občina Postojna v celoti leži na kraški krajini in meji na primorsko krajino. Večinski
osrednji del občine spada v območje Kraške krajine notranje Slovenije in sicer v dve širši enoti. To
sta Pivško – Cerkniška planota in Trnovsko – Nanoška planota (vir: Analiza stanja in teženj občine
Postojna, Locus d.o.o., 2006).
Naselja in načini izrabe krajine so posledica naravnih razmer in človekovega dela. Naselje je v
osnovi ponavadi na območju, ki vsestransko upošteva naravne danosti in njihove učinke.
Tabela 4: Obravnavana območja občine Postojna
obravnavano
območje

NASELJA POD
VZNOŽJEM
HRUŠICE IN
NANOSA

območja spremembe
rabe

sprememba

obstoječa
raba

predvidena
raba

EUP

PLANINA

širitev stavbnih zemljišč

G, K1, K2

SS, SK, ZK

PL01, PL02, PL12, PL06, PL10, PL11, PL16

LIPLJE

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

LI02

LOHAČA

širitev stavbnih zemljišč

G

SK

LO01

STUDENO

širitev stavbnih zemljišč

K1, K2

SK

SU01/1, SU01/4, SU02

BELSKO

širitev stavbnih zemljišč

G, K2

ZS, BT, IG, SK

BE05, BE06, BE04, BE03, BE01/2, BE01/1,
BE01/8

BUKOVJE

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

BU01, BU02

GORENJE

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

GE01

STRANE

širitev stavbnih zemljišč

ŠMIHEL POD NANOSOM širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

ST01/1, ST01/3

K1, K2

SK

ŠM01/1, ŠM01/4, ŠM02

VELIKO UBELJSKO

širitev stavbnih zemljišč

G, K1, K2

S, ZK

VU01/2, VU02, VU03

MALO UBELJSKO

širitev stavbnih zemljišč

K2

ZS, SK

MU01
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območja spremembe
rabe

sprememba

obstoječa
raba

predvidena
raba

EUP

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

GA01

BREZJE POD NANOSOM širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

BR01

MALA BRDA

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

MB01

VELIKA BRDA

širitev stavbnih zemljišč

K1

BT

VB03

LANDOL

širitev stavbnih zemljišč

K1, K2

SK, ZK

LA01, LA02, LA03

FARA

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

FA 04

DILCE

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK, ZS

DI02, DI01/1, DI01/3

MALI OTOK

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

MO01/2, MO01/3

HRAŠČE

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

HA02, HA05

ZAGON

širitev stavbnih zemljišč

K1, K2

BT, SK

ZA03, ZA01/1, ZA01/2, ZA01/3, ZA02

GORIČE

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK

GO01

STUDENEC

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

SD01
PO16, PO17, PO18, PO22, PO25, PO27,
PO28, PO32, PO51, PO46, PO49, PO43,
PO48

GABRJE

NASELJA OKOLI
POREČJA
NANOŠČICE

MESTO POSTOJNA

OBMOČJE JUŽNO
OD AVTOCESTE

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

POSTOJNA, ZALOG

širitev stavbnih zemljišč

K1, Z

BT, BD, CU, PO,
ZD, SS, IG

VELIKI OTOK

širitev stavbnih zemljišč

G, K1, K2

ZS, IG, SK

PO62, PO01, PO03, PO02

RAZDRTO

širitev stavbnih zemljišč

K1, K2

SS, PO, IG, ZK, E

RA04, RA06, RA05, RA02/1, RA01/2,
RA11, RA 13

HRUŠEVJE

širitev stavbnih zemljišč

G, K1, K2

IG, SS, SK, ZD,
CU

SL01, SL02, SL03, HR02/3, HR03/1,
HR03/2, HR06/1, HR06/2, HR06/3, HR06/5
HR07

OREHEK

širitev stavbnih zemljišč

G, K1

SK, ZD

OR04, OR01/7, OR02

GROBIŠČE

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

GR01/1, GR01/3

RAKITNIK

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK, E

RK01/2, RK01/4, RK01/6, RK03

MATENJA VAS

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK, ZD

MV02/5, MV02/7, MV02/6

SAJEVČE

širitev stavbnih zemljišč

K1, K2

SK

SA01, SA02

RAKULIK

širitev stavbnih zemljišč

K2

SK, SP

RU01, RU02

PRESTRANEK

širitev stavbnih zemljišč

K1

SS, IG

PR11/1, PR11/3, PR18, PR08/3

SLAVINA

širitev stavbnih zemljišč

K1

SK

SV01/1, SV01/4

STARA VAS

širitev stavbnih zemljišč

S

SK, SS

PO55, PO56, PO59

KALIČ

širitev stavbnih zemljišč

G, K2

BT

KA01

Legenda:
oznaka

opis podrobnejše namenske rabe prostora

BT

posebna območja – površine za turizem

BD

Posebna območja – površine drugih območij

G

območja gozdov - gozd

K1

območja kmetijskih zemljišč – površine najboljših kmetijskih zemljišč

K2

območja kmetijskih zemljišč – površine ostalih kmetijskih zemljišč

E

območje energetske infrastrukture

PO

območja prometnih površin – ostale prometne površine

CU

območja centralnih dejavnosti – osrednja območja

CD

območja centralnih dejavnosti – druga območja

IG

območje proizvodnih dejavnosti – gospodarske cone

SS

območja stanovanj – stanovanjske površine

SK

območja stanovanj – površine podeželskega naselja

SP

območja stanovanj – površine počitniških hiš

ZS

območja zelenih površin – površine za oddih, rekreacijo in šport

ZD

območja zelenih površin – druge urejene zelene površine

ZK

območja zelenih površin - pokopališča
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površine razpršene poselitve

4.4.2 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Obravnavano območje predstavlja skrajni severni del poselitve v občini in sega do vznožja kraških
planot Nanosa in Hrušice, kjer se svet prične vzpenjati do nadmorskih višin 1200 metrov in več.
Območje se prične na vzhodu, kjer se nahaja Planinsko polje z naseljem Planina, in poteka v smeri
proti zahodu. Pri naselju Bukovje se obrne v jugozahodno smer ob vznožju nanoške planote.
Obravnavana gručasta naselja večinoma ležijo ob cestnih povezavah na dvignjenih kraških
vzpetinah, ravninskih predelov je malo. Le-ti se nahajajo na predelu naselja Strmca in deloma
naselja Studeno. Večjih površinskih vodotokov ni prisotnih, se pa vode z Nanosa in Hrušice na tem
predelu združijo v struge posameznih vodotokov, ki odtekajo v smeri proti Nanoščici. Planinsko
polje je krajinsko zelo pestro, saj se krajinska slika območja čez leto menja. Meandriranje Unice,
zanimivi vegetacijski členi, drevesni osamelci, kmetijska raba dvignjenih površin ustvarjajo preplet
prvin kulturne krajine in naravne krajinske zgradbe. Pobočja Nanosa in Hrušice so izrazito kraška in
zaraščajoča. Območja Strmce, Landola in Predjame predstavljajo izjemna krajinska območja.
Sprememba namembnosti rabe prostora v sklopu obravnavanega območja obsega naslednja naselja:
• Liplje, Studeno, Bukovje, Strane, Gorenje, Šmihel pod Nanosom
Omenjena naselja so v večini primerov obdana s strnjenimi kmetijskimi površinami, ki se
ponekod zaraščajo. Predlagane širitve naselij se nahajajo na robu strnjene poselitve. V vseh
naseljih se predvideva umestitev stanovanjskih površin na območja, ki so po namenski rabi
opredeljena kot najboljša ali ostala kmetijska zemljišča. Velja poudariti, da na območju
posameznih pobud spremembe namenske rabe težko govorimo o kmetijskih zemljiščih, ker so
le-ta zarasla z grmovjem, kmetijska dejavnost pa se posledično ne izvaja več.
• Planina
K naselju Planina prištevamo tudi Gornjo in Dolnjo Planino, ki ležita ob stari cesti Logatec –
Postojna. Vsa tri naselja ležijo na robu presihajočega jezera Planinsko polje, ki s svojimi pojavi
tvori značilno krajinsko sliko. V vseh treh naseljih se na najboljših in ostalih kmetijskih
površinah načrtuje sprememba namenske rabe v stanovanjska območja. Večinoma so ta območja
v naravi travniki ali pa gre za zaraščajoče površine.
• Belsko
K tem območju spada tudi ureditev okolice motela Erazem ter žage Belsko (podjetja Javor
Pivka). V naselju Belsko se načrtuje sprememba namenske rabe iz ostalih kmetijskih zemljišč in
gozda v stanovanjske ter zelene površine. Širitev območja žage Belsko v območje proizvodnih
dejavnosti in zelenih površin ter posebnih površin za motelom Erazem se načrtuje na območja
gozda, ki pa je po svoji vrstni sestavi močno spremenjen.
• Veliko in Malo Ubeljsko
Naselji ležita v zahodnem delu občine ob vznožju Nanosa. Malo Ubeljsko je obdano s
kmetijskimi površinami, Veliko Ubeljsko pa na zahodu obdajajo gozdne površine Nanosa. V
slednjem se ob naselju na najboljših kmetijskih pa zelene ter stanovanjska površine. V naselju
Malo Ubeljsko se na ostalih kmetijskih površinah načrtuje zelene površine.
4.4.3 Naselja okoli porečja Nanoščice
Omenjeno območje leži v osrednjem delu v Postojnski kotlini. Obravnavana naselja so razporejena
okoli poplavnega območja reke Nanoščice s pritoki in so locirana višje od poplavnih vod bodisi na
vzpetinah ali na terasah in višjih delih dolinskega dna. Večji naselji sta Landol na severnem delu
območja Nanošice ter Hrašče na južnem delu. Proti severu poteka iz naselja Landol cestna povezava
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proti Predjami, Bukovju ter naprej proti Planini. Mimo naselja Hrašče pa poteka cestna povezava iz
Postojne proti Razdrtem. Naselja okoli porečja Nanoščice so Mala Brda, Gabrje, Fara, Landol,
Dilce, Hrašče, Mali otok, Zagon, Goriče in Studenec.
Sprememba namembnosti rabe prostora v sklopu obravnavanega območja obsega naslednja naselja:
• Mala Brda, Landol, Hrašče, Goriče, Studenec, Gabrje, Brezje pod Nanosom, Fara
V omenjenih naseljih se predlagana območja sprememb namenske rabe nahajajo na najboljših in
ostalih kmetijskih površinah na robu ali znotraj obstoječe poselitve. Na njih se predvideva
umestitev stanovanjskih območij. Gre za manjše površine, kjer se predvideva umestitev eno ali
dvostanovanjskih hiš ali pa gre za potrebe širjenja kmetijskih gospodarstev.
• Dilce, Zagon, Velika Brda
V naselju Dilce se na ostalih kmetijskih površinah v sklopu naselja predvideva umestitev
stanovanjskih površin. V južnem delu naselja se ob cesti proti Hruševju predvideva umestitev
zelenih površin znotraj poplavnega območja reke Nanoščice. Na tem predelu se že nahaja ograda
za živino, kar z vidika poplavne ogroženosti ni sporno. Na robovih naselja Zagon se na
najboljših kmetijskih površinah opredeljujejo stanovanjske površine, namenjene gradnji eno ali
dvostanovanjskih hiš. Vzhodno od naselja Zagon se ob Zagonskem mlinu predvideva umestitev
zelenih površin. V sklopu območja se načrtuje hlev za konje. SV od naselja Velika Brda se
območjem objektov kmetijske zadruge spreminja namembnost iz površin za kmetijsko
proizvodnjo v posebna območja za turizem, pri čemer se v SZ delu predvideva manjša širitev.
4.4.4 Mesto Postojna
Mesto Postojna leži na vzhodnem robu Postojnske kotline, neposredno pod prometno pomembnimi
Postojnskimi vrati (612 m n. v.). Je upravno in gospodarsko središče občine in kot tako pomembno
tudi širše v regiji. Zaradi svoje ugodne prometne lege se je mesto skozi različna zgodovinska
obdobja razvijalo ter pridobivalo na pomenu. Tudi turistična dejavnost v Postojnski jami se je
razvila ravno zaradi ugodne cestne povezave ter železniške proge, ki je bila vzpostavljena z letom
1857. Po 2. svetovni vojni se je razvoju zaradi ugodne prometne lege priključil tudi industrijski
razvoj. Veliki otok ter Zalog predstavljata primestni naselji in sta neposredno vezani na mesto
Postojna.
Spremembe namembnosti rabe prostora v sklopu mesta Postojna obsega naslednja območja:
• Postojna, Zalog
V mestu Postojna se s predlaganim prostorskim načrtom predvideva umestitev območja
sprememb namenske rabe med Reško in Titovo cesto, in sicer se določajo določajo stanovanjske
površine z večstanovanjsko in individualno gradnjo (pod Kremenco), stanovanja za posebne
namene ter ureditev peš in kolesarskih povezav s centrom mesta. Ob Titovi cesti je možna
gradnja objektov namenjenih centralnim, poslovnim dejavnostim in stanovanjem. Ob izvozu z
avtoceste je predvidena ureditev prometnega terminala ter parkirišča za tovornjake. Območje
posebnih dejavnosti ob Reški cesti se nameni za turistične objekte, osrednji turistični
informacijski center z dopolnilno gostinsko ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe javnega
prometa ter gradnjo garažne hiše za turistične obiskovalce. Ta predel je za občino razvojno zelo
pomemben. Na predelu Kazarje v sklopu mesta Postojna se načrtuje umestitev turističnega
središča. Območje se nahaja na severozahodnem robu mesta Postojne, na severni strani ga
omejuje reka Pivka, na južni strani cesta Razdrto - Postojna, na vzhodni strani nova stanovanjska
soseska in na zahodni strani gruča stanovanjskih hiš. Predlagano območje je že delno zazidljivo,
komunalno opremljeno in na zazidljivem zemljišču že skoraj v celoti pozidano. Širitev območja
je bila preverjena v dveh različicah. Glede na lego in pomen območja je bila izbrana najbolj
primerna različica to je varianta trgovske, poslovne in turistične dejavnosti ter stanovanjska
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dejavnost (razvojni scenarij). Glede na namensko rabo je večji del območja predviden za
trgovske in turistične dejavnosti ter manjši del za poslovne dejavnosti.
Veliki otok
V sklopu naselja se z OPN predvideva umestitev novih stanovanjskih površin na najboljša
kmetijska zemljišča. K naselju štejemo tudi dve pobudi, in sicer območje proizvodnih
dejavnosti, ki leži severno od obstoječe industrijske cone Veliki otok, ki je razvojno pomembna
za občino. Širitev deloma sega v poplavno območje reke Pivke in leži znotraj Natura območja
Nanoščica-porečje ter Nanoščica. V naravi se v severnem delu pobude nahajajo najboljša
kmetijska zemljišča, v preostalem delu pa gre za preplet ostalih kmetijskih površin ter gozda. Na
območju Otoške gmajne je predvidena umestitev Evropskega muzeja Krasa. Plansko veljavna
namenska raba prostora na območju so gozdovi in v manjšem obsegu kmetijska zemljišča.
Omenjena lokacija predstavlja alternativo lokaciji v Rakovem Škocjanu. Znotraj območja se
predvideva umestitev muzejske, izobraževalne, turistične ter gostinske dejavnosti. Muzej krasa
na tej lokaciji naj bi obsegal muzejske objekte, parkirišča in približno 4 km učnih poti. Objekti
ne bodo vkopani temveč je predvidena gradnja na površini. Vodovodno in električno omrežje sta
trenutno napeljana približno 500 m od predvidene lokacije, kjer bi se gradil objekt.
Kanalizacijsko omrežje na omenjeni lokaciji ni zgrajeno in se ga bo uredilo lokalno, vključno z
lastno biološko čistilno napravo za približno 800 PE.

4.4.5 Naselja južno od avtoceste
Avtocestni odsek občino razdeli na severni in južni del. V tem območju so obravnavana vsa naselja,
ki se nahajajo južno od avtocestnega odseka. Skrajno zahodno na manjšem ravnem delu leži naselje
Razdrto. V smeri proti vzhodu tik ob avtocesti leži naselje Hruševje. Manjša naselja, kot so Orehek,
Sajevče in Slavina, se nahajajo na robu Slavinskega ravnika. Poselitev je najbolj zgoščena v
Pivškem podolju, kjer ležijo naselja Rakitnik, Matenja vas in Prestranek. Ta dolinski del predstavlja
drugo najgosteje poseljeno območje v občini. Pretežni JZ in JV del obravnavanega območja je
neposeljen. Pri poselitvi Pivškega podolja je imela in jo še ima pomembno vlogo reka Pivka.
Sprememba namembnosti rabe prostora v sklopu obravnavanega območja obsega naslednja naselja:
• Grobišče, Rakitnik, Sajevče, Slavina, Orehek
V omenjenih naseljih se z OPN predvideva sprememba namenske rabe iz območja najboljših
kmetijskih površin v površine za stanovanjsko dejavnost. Predvidene pobude za spremembo
namembnosti ležijo na robu ali znotraj obstoječe poselitve. V naselju Rakitnik se načrtuje
umestitev površin energetske infrastrukture.
• Razdrto, Hruševje
V naselju Razdrto sprememba namembnosti predvideva umestitev prometnih površin južno in
severno od parkirišča, ki je namenjeno obiskovalcem Nanosa. Na travniku za cerkvijo Sv.
Trojice se načrtuje širitev pokopališča. Na koncu naselja pred podvozom avtoceste se predvideva
umestitev površin za proizvodne dejavnosti na območje, ki je bilo v preteklosti degradirano z
izkopi zemljine in peska. Plansko veljavna namenska raba prostora so najboljše ter ostale
kmetijske površine. V naselju Hruševje se znotraj naselja načrtuje umestitev centralnih
dejavnosti in zelenih površin. V južnem delu naselja se ob cesti, ki vodi proti naselju Sajevče,
umeščajo stanovanjske površine. Na nasprotni strani se na območju opuščenega kamnoloma
predvideva ureditev zelenih površin, ki bodo služile kot prireditveni prostor. Posegi se nahajajo
na gozdnih ter najboljših in ostalih kmetijskih površinah.
• Matenja vas, Prestranek
V vzhodnem delu naselja Matenja vas se z OPN predvideva sprememba rabe iz najboljših
kmetijskih površin v stanovanjska območja. V naselju Prestranek se z OPN predlagajo krčitve
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posameznih stanovanjskih območij ter zelenih površin in se na novo opredeljuje raba kot
kmetijske površine. Dodatnih novih pobud za spremembo namembnosti v stanovanjska območja
je malo. V južnem delu naselja med glavno cesto ter železnico se določa proizvodno območje.
smučišče Kalič
Nahaja se znotraj območja Javornikov. Tu se že nahaja žičniška infrastruktura, smučarske proge
ter posamezni objekti v sklopu smučišča. OPN za to območje načrtuje delno širitev površin za
turistično dejavnost, obnovitev obstoječih objektov za gostinske, nastanitvene ter ostale namene.
Novih smučarskih prog ni dovoljeno umeščati, dopustne pa so posodobitve obstoječih žičniških
naprav. Trenutna raba so gozdne in ostale kmetijske površine.
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5. TLA
5.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 67/02, 110/07)
Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 55/03)
Zakon o kmetijstvu /Zkme-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 51/06)
Zakon o ohranjanju narave - uradno prečiščeno besedilo /ZON-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/04)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS,
št. 68/96)
Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Ur. l. RS, št. 34/07)
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05)
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/05, 56/07,
29/09)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l.
RS, št. 78/06, 72/07, 32/09)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 45/07)
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l.
RS, št. 98/07)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l.
RS, št. 55/97)
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08)
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08)
5.2 Uvod

Tla so pomemben element okolja, ki zaradi svoje kompleksnosti opravlja različne funkcije - so
osnova za pridelavo hrane, hkrati pa so tudi tamponski sistem med viri onesnaženja (emisije iz
prometa, morebitna manjša razlitja škodljivih snovi) in vodonosnimi sistemi (podtalnica in
površinske vode). Lastnosti tal in njihova občutljivost na vplive iz okolja so odvisni od geološke
podlage, na katerih so nastala, saj ta določa njihovo kemično sestavo in fizične značilnosti.
Varovanje tal je zelo pomembno v zvezi z varovanjem virov pitne vode in zagotavljanjem
ustreznosti tal za pridelavo zdrave hrane.
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5.3 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana
5.3.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in
veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih. Pri določitvi
okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje okoljskega elementa tal v občini Postojna.
Splošni okoljski in varstveni cilji za tla, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in programskih
dokumentov in ki so bili upoštevani kot izhodišče za vrednotenje vplivov izvedbe plana na tla, so
navedeni v tabeli 5.
Tabela 5: Okoljski cilji, kazalci in stanje plana za varstvo tal
CILJI

KAZALCI

STANJE
• po planu v občini delež najboljših kmetijskih

ohranjanje najboljših
kmetijskih površin in
preprečevanje zaraščanja
kmetijskih površin

delež najboljših kmetijskih
površin v primerjavi z vsemi
kmetijskimi površinami

površin znaša 47,5 %, kar predstavlja 12,9 %
vseh površin
• površina zaraščajočih opuščenih kmetijskih
zemljišč na podlagi GGN znaša 500 ha ali 1,9 %
občine Postojna (vir: ZGS OE Postojna), na
podlagi podatkov MKGP pa 227,4 ha ali 0,86 %
• varovalni gozdovi prekrivajo 323,95 ha občine

na strmih pobočjih Nanosa, obrobje Planinskega
polja, območje Planinske koliševke ter Jame
pod Babo
• na območju občine so trije gozdni rezervati:
Unška koliševka, Bršljanovec, Pleša

ohranjanje varovalnih gozdov
in gozdnih rezervatov

delež varovalnih gozdov in v
primerjavi z vsemi gozdnimi
površinami

ohranjanje gozdov s posebnim
pomenom

delež in površina gozdov s
posebnim pomenom v primerjavi
z vsemi gozdnimi površinami

tovrstnih gozdov na območju občine je več:
območje poligona Poček in skladišča na
Mačkovcu, gozdovi krajinskega parka Nanos in
Planinskega polja, območje Predjamskega gradu,
Pugleda in Rakuljščice

ohranjanje obvodne vegetacije
in razlivnih območij
vodotokov ter s tem
zmanjšanje možnosti vodne
erozije

delež površin in območij obvodne
vegetacije ter poplavnih območij
vodotokov ter delež erozijskih
območij zaradi delovanja
površinskih vodotokov

takšnih območij je več: območje vodotokov
Nanoščice, Pivke, Stržena in Unice. Večina teh
strug je bila delno regulirana, obvodna vegetacija
pa je kljub temu dobro ohranjena.

ohranjanje trajnih travnikov

na podlagi podatkov MKGP v Postojni
razmerje med trajnimi travniki in
prevladujejo trajni travniki z 6253 ha ali 92,3 %
vsemi kmetijskimi površinami
glede na vse kmetijske površine

smotrna prostorska umestitev
dejavnosti glede na talne
razmere in preprečitev
nastanka večjih erozijskih
žarišč

število in stanje erozijskih žarišč,
nastalih zaradi posegov v tla

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

na območju občine je šest (6) kamnolomov, za
katere naj se predvidi sanacija, območje občine se
po podatkih MOP, ARSO nahaja na območju
brez do majhnega tveganja za nastanek plazov ali
podorov zaradi potresov, na območju občine se
nahaja en registriran plaz (naselje Strane)

Stran 34 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

CILJI

KAZALCI

STANJE
• Kanalizacijsko omrežje je trenutno zgrajeno v

smotrna prostorska umestitev
dejavnosti glede na
občutljivost kraškega
podzemnega sistema in
pretakanja vode v njem in s
tem preprečevanje
onesnaženja tal

• delež pokritosti občine s

kanalizacijskim omrežjem

• delež PE priklopljenih na

čistilne naprave

• stanje onesnaženosti tal zaradi

industrijske, kmetijske ali druge
dejavnosti

dolžini 32 km samo v mestu Postojna in naselju
Stara vas. Sistemi se gradijo tudi v drugih
naseljih, vendar do sedaj še niso bili dokončani
in ne obratujejo
• mesto Postojna je priključeno na CČN z
zmogljivostjo 15.000 PE, v naselju Hruševje sta
kanalizacija in ČN v izgradnji
• na območju občine v projektu Raziskave
onesnaženosti tal za leta 2005, 2006 in 2007 ni
bilo vzorčnih točk

5.3.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na obremenitev tal zaradi predvidenih novih posegov smo
ocenili na osnovi javno dostopnih podatkov in podatkov pridobljenih s terenskim ogledom. Vplivi
izvedbe plana na tla se vrednotijo na podlagi posledic plana na okoljske cilje plana z uporabo meril
vrednotenja, predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X.
Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov plana na okoljsko sestavino tla je navedena v
spodnji tabeli 6.
Tabela 6: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na tla.
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na stanje tal in kmetijskih površin ne bodo imeli negativnih
vplivov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na stanje tal in kmetijske površine nebistven
vpliv. Zakonsko predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v tleh ne bodo
presežene, načrtovani posegi bodo tudi v skladu z drugimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov
na tla bodo s stališča varstva tal sprejemljivi.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Z načrtom predvideni posegi lahko na tla in kmetijske površine, brez ustreznih omilitvenih
ukrepov, vplivajo tako v fizičnem kot tudi kakovostnem smislu. Stanje najboljših
kmetijskih površin, varovalnih gozdov, nižinskih gozdov, gozdov s posebnim pomenom
ali/in trajnih travnikov se brez izvedbe omilitvenih ukrepov lahko opazno spremeni.
Zakonsko predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v tleh bi bile zaradi izvedbe
posegov lahko presežene, načrtovani posegi pa so lahko tudi v nasprotju s posameznimi
okoljskimi cilji v zvezi s tlemi.

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo na tla ter kmetijske površine vplivali bistveno. Stanje
najboljših kmetijskih površin, varovalnih gozdov, nižinskih gozdov, gozdov s posebnim
pomenom ali/in trajnih travnikov se bo močno spremenilo. Pridelovalna funkcija
kmetijskih površin bo zmanjšana, zakonsko predpisane mejne imisijske vrednosti
onesnaževal v tleh bodo presežene, načrtovani posegi pa so lahko v nasprotju s
posameznimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov na tla ter najboljše kmetijske površine se
lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo
poslabšanje stanja tal.

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 35 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

OCENA

RAZLAGA OCENE

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na tla ter kmetijske površine uničujoč vpliv.
Stanje najboljših kmetijskih površin, varovalnih gozdov, nižinskih gozdov, gozdov s
posebnim pomenom ali/in trajnih travnikov se bo izjemno spremenilo. Pridelovalna
funkcija kmetijskih površin bo bistveno zmanjšana. Stanje tal se bo v fizičnem in
kemijskem ter posledično kakovostnem smislu izjemno poslabšalo, zakonsko predpisane
mejne vrednosti bodo presežene, vpliv posegov bo popolnoma nesprejemljiv, posledice
načrtovanih posegov pa bodo tudi v popolnem nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na tla ter kmetijske površine ni
ni možno
možno.

5.4 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
5.4.1 Splošni opis in kazalci okolja
V grobem lahko območje občine Postojna razdelimo v tri geografska območja. Severni del
predstavljata visokogorski kraški planoti Hrušice in Nanosa, ki sta del niza visokih kraških planot,
ki ločuje celinski del Slovenije od sredozemskega. Jugovzhodni del zavzema gozdnata in povsem
neposeljena visoka kraška planota Javorniki, ki se naprej proti jugu prevesi v območje Snežnika. Od
Nanosa in Hrušice jo loči okrog 4 km širok pas nižjega sveta pri Postojnskih vratih. Preostali del
ozemlja občine sodi v Pivško podolje, to je pokrajin ob reki Pivki, ki jo obdajajo omenjene
visokogorske kraške planote. Vanjo sodi tudi nižinski svet ob reki Nanoščici.
Krajinsko sliko občine Postojna sestavljajo tipične kraške oblike reliefa, strnjeni gozdovi, prostrani
travniki, grmovne in drevesne živice, obcestne vasi in strnjene vasi v zaraščanju. Območje občine
je reliefno zelo pestro ter močno razgibano, kar je posledica prisotnosti različnih površinskih
dejavnikov. V največji meri sta prisotna fluvialni ter kraški relief. Najvišjo nadmorsko višino v
občini ima Suhi vrh na Nanoški planoti (1313 m), ki se vleče naprej proti Hrušici na okoli 1000
metri nad morjem do Javornikov v JV delu občine, ki segajo do 1268 metrov nad morjem. Osrednji
del občine predstavlja pretežno nižinski svet, ki se vleče v smeri od jugozahoda proti severovzhodu,
to je od Razdrtega pa do najnižjega dela na Planinskem polju (445 metrov nad morjem).
V Sloveniji je na področju spremljanja stanja tal uveljavljenih le nekaj kazalcev. To so pokrovnost
in raba zemljišč, poškodovanost gozdov in osutost dreves, poraba sredstev za varstvo rastlin in
poraba mineralnih gnojil (ARSO, 2006). Ti kazalci so primerni za ocenjevanje stanja na področju
rabe tal, manj primerni pa so za presojanje vplivov plana na ravni celovite presoje vplivov na
okolje, še posebej kadar gre za plane, pri katerih pričakujemo vplive le na lokalni ravni. V
nadaljevanju so povzete splošne ugotovitve o stanju tal v občini Postojna.
5.4.2 Hidrogeološka zgradba
Menjavanje prepustnih in nepropustnih kamnin, predvsem apnenca in fliša, in značilnih vodnih
razmer Pivško podolje precej razlikuje od sosednjih kraških pokrajin. V osrednjem dolinskem
predelu se prepletajo značilnosti kraškega in rečnega površja. Pokrajinske razlike, predvsem
kamninske, delijo pokrajino na Zgornjo in Spodnjo Pivko. Slednja obsega najširši del kotline, zato
ji pravijo tudi Postojnska kotlina. Leži ob stalnem toku reke Pivke od Prestranka navzdol, predvsem
pa v porečju Nanoščice. Sestavljena je večinoma iz flišnih kamnin, to je laporjev, peščenjakov in
konglomeratov. Ker so nepropustne je na njih razvit rečni relief z z oblimi griči in vmesnimi
plitvimi dolinami. Dna dolin prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek, ilovica in nekaj proda. Pivka
in Nanoščica ter njuni pritoki se vijejo v počasnem toku s številnimi meandri. Ob njih se
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razprostirajo obsežne aluvialne in večinoma poplavne ravnice. Zgornja Pivka pa je pretežno kraški
svet na apnencih med Prestrankom in Šembijami v občini Ilirska Bistrica. Reka Pivka je s svojim
delovanjem izoblikovala Postojnski jamski sistem, ki leži na severnem robu kotline.
Območje Javornikov je v 9/10 prekrito z apnenci kredne starosti, dolomita je malo. 2/3 površja
Nanosa in Hrušice pokrivajo apnenci, četrtino dolomit ostalo pa fliš. Vse tri planote je izoblikovalo
površinsko delovanje vodotokov, ki so zniževali nagubane predele in zasipavali doline, zato se je
površje uravnavalo, na kar kažejo precej izenačene višine kopastih vrhov. Ko je rečna erozija
odstranila nepropustne kamnine so se na površju prikazale prepustne kamnine, predvsem apnenci.
Raztapljanje apnenca je ustvarilo vrsto kraških pojavov, pokrajina pa je dobila značilno kraško
podobo – v grobem uravnano, a v drobnem razjedeno. Kljub veliki namočenosti so kraške planote
skoraj brezvodna pokrajina. Zaradi kraškega površja je razvodnica na vseh treh planotah nejasna.
V splošnem območje občine večinoma gradijo apnenci kredne in paleocenske starosti, ki se
menjavajo z nepropustnimi flišnimi kamninami eocenske starosti. Kredni apnenec gradi večji del
Nanosa, Postojnski kras, Slavinski ravnik ter zgornji del Pivške kotline. V krednih plasteh so nastali
veliki jamski sistemi, kot so Postojnska, Planinska jama ter Predjama. Zaradi tektonskih premikov
se je ozemlje dvignilo iz morja. Sedimentne kamnine so se nagubale zaradi močnih pritiskov in se
narinile kot planote Nanos, Hrušica in Javorniki. Čela narivov, ki jih gradijo odpornejši apnenci, so
v oblikovanosti reliefa zaradi različnih kamnin zelo izrazita v pokrajini. V občini je izrazit
Predjamski prelom, ki ločuje Nanos od Hrušice, prečka pivško kotlino in se nadaljuje na Javornike.
Prečno na te prelome so nastale natezne razpoke v smeri sever-jug, ki so pomembne za pretakanje
vode v kraškem podzemlju in nastanek jam.
5.4.3 Pedološka zgradba
Pedološka zgradba območja Nanosa, Hrušice in Javornikov je dokaj enakomerna. Na krednih in
jurskih apnencih so se razvile rahlo bazične rjave pokarbonatne prsti in deloma še rendzine na
strmejših predelih. Na slabše topni dolomitni podlagi je prst plitvejša in navadno bolj kisla kot na
apnencu. Zaradi zakraselosti površja je debelina prepereline zelo neenakomerna. Marsikje so na
površju vidne skale, drugod pa sežejo prsti v špranjah in žepih tudi več metrov globoko. V
nižinskem predelu občine, to je v Pivškem podolju, se prepletata dva glavna tipa talne podlage. Ob
vodah najdemo oglejene prsti, ki jih poraščajo mokrotni travniki. Za oglejene tipe tal je značilno, da
so nasičena z vodo in slabo zračna, zato v njih vladajo redukcijske razmere. Značilno sivo ali
sivkasto barvo tlom daje reducirano železo. V delu tal, kjer prihaja do občasne prezračenosti, pa se
pojavi značilna sivo rjava lisavost ali marmoracija. Za višje, sušnejše površje pa sta prav tako
značilni rendzina in rjava pokarbonatna tla. Na Spodnji Pivki in v Postojnski kotlini ovirata večjo
rodovitnost visoka talna voda z močvirji in logi ter poplavna območja. Na kraški Zgornji Pivki pa je
obdelovanje tal težavno predvsem zaradi plitve prsti.
5.4.4 Mineralne surovine
Na območju občine Postojna ni prisotnih nahajališč kovinskih in energetskih mineralnih surovin. V
skladu z izdanimi Smernicami Geološkega zavoda Slovenije se v občini Postojna nahaja en
pridobivalni prostor, za katerega je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje
mineralne surovine. To je kamnolom tehničnega kamna-dolomit v Šmihelu pod Nanosom
(Bukovje) z pridobivalnim prostorom 0,3346 ha ter letno proizvodnjo 100 m 3. Nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje mineralne surovine je Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom.
Evidentiranih je nekaj manjših posameznih kamnolomov in peskokopov, ki pa so brez ustreznih
dovoljenj za izkoriščanje mineralnih surovin. Zanje je potrebno predvideti sanacijo. Nekateri od
njih so že samosanirani ali v fazi sanacije. Takšna območja predstavljajo lokacije Topole, Grič pri
Planini, Strmica pod Ubelco, Belsko, Gorenje in Hruševje. Nekateri kamnolomi na območju občine
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predstavljajo perspektivna nahajališča (ugodne geološko-morfološke danosti) za morebitno
nadaljnje izkoriščanje mineralne surovine. Sem sodi lokacija občasno aktivnega kopa tehničnega
kamna – pobočni grušč v Stranah. Kamnolom Lepena je evidentiran kot naravna dediščina zaradi
jasno izražene narivne ploskve. V občino sega tudi del pridobivalnega prostora kamnoloma Razdrto
(del pa v Občino Divača), kjer je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje tehničnega kamna –
apnenca podjetju CP Koper.
5.4.5 Kmetijske površine
Raba tal je po posameznih območjih občine različna in je odvisna predvsem od naravnih razmer, ki
se razlikujejo glede na lego. Značilno je, da je večji del kmetijske dejavnosti vezanih na nižinske
predele, to je na Postojnsko kotlino. Na visokogorskih kraških planotah razvoj kmetijske dejavnosti
v smislu obdelovanja zemlje ter pridelave poljščin ni mogoče zaradi razgibanega kraškega terena,
površinske skalovitosti ter različno debelih slojev tal. Vseh kmetijskih površin v občini po planu je
7337,5 ha ali 27,2 %, od tega kar 92,3 % predstavljajo površine trajnih travnikov. V občini je
poudarjena vloga pašništva. V preteklosti je bila pomembna predvsem govedoreja, danes pa je v
porasti reja drobnice. Slednja predstavlja za travnike na kraških planotah, ki so ponekod že precej
zaraščeni, najprimernejšo rešitev. Ohranjanje živinoreje v občini je ključnega pomena predvsem
zaradi ohranjanja funkcije kmetijskih zemljišč nižje kvalitete, ki so v občini pomembni gradniki
krajinske zgradbe. V občini lahko kot glavne omejitvene faktorje pri razvoju kmetijske dejavnosti
izpostavimo prav naravne danosti, ki v večini primerov onemogočajo širitve obdelovalnih površin.
Ključni dejavniki pri tem so poleg reliefa tudi nedostopnost nekaterih površin, neenakomerna
globina tal, nakloni zemljišč, lega, mikrorelief in neustrezen vodni režim. Raba tal za območje
celotne občine je podana v spodnji tabeli 7.
Tabela 7: Raba tal glede na celotno površino občine Postojna
Raba

Površina [ha]

Delež [%]

njive in vrtovi

455,9

1,67

trajni nasadi (sadovnjak, vinograd)

152,7

0,59

6.266,0

23,27

641,7

2,38

18.334,4

67,9

pozidana in sorodna zemljišča

935,3

3,46

ostale nekmetijska zemljišča

133,9

0,49

naselja in pozidane površine

66,7

0,25

26.986,7

100

travniške površine
druge kmetijske površine
gozd

skupaj
Vir: MKGP, 08.04.2008

Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov dopustna le, če ni mogoče uporabiti
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo
objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov
funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju. Iz
tabele 7 je razvidno, da kmetijska raba v občini ni prevladujoča in je omejena predvsem na nižinske
predele Postojnske kotline. Kot že omenjeno je v tem predelu obdelava zemlje otežena zaradi
poplavnih območij ob Nanoščici, Pivki, Strženu in njihovih pritokov. Ob večji količini padavin
voda na teh površinah zastaja. Poleg tega pomembno vlogo predstavlja tudi mikrorelief, ki z
razgibanim površjem onemogoča vzpostavitev večjih sklenjenih površin obdelovalne zemlje. Iz
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omenjenih razlogov prevladujejo travniške površine, na katerih se odvija paša. V skladu s
Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04, 45/06) se
na območju občine Postojna nahaja 6.773,42 ha površin z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (OMD). Z novim Programom razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2007-2013 se območje
občine Postojna uvršča med hribovska in gorska območja. Področja z omejenimi možnostmi
kmetijske dejavnosti najdemo ravno na območju kraških planot. Hribovska in gorska območja so
tista, za katere je značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe zemljišč in dražja uporaba
posebne mehanizacije. Za nadaljnji razvoj teh območij je pomembno ohranjanje živosti prostora, saj
le to zagotavlja tudi ohranjanje kmetijske rabe tega prostora. V takšnih območjih je ohranjanje
kmetijske zaželeno, širitev poselitve pa ne. Razgalitev in nesmotrna raba prostora v teh predelih
lahko sproži posamezne erozijske procese, kar ima lahko negativni vpliv na nižje ležeče poseljene
predele.
Okoljski cilj za področje kmetijstva je ohranjanje kmetijskih zemljišč in njihove pridelovalne
funkcije ter preprečevanje nastanka ali širjenja erozijskih območij. Krčenje kmetijskih zemljišč v
večjem obsegu lahko bistveno zmanjša pridelovalno funkcijo kmetijskih zemljišč, posledično pa se
zmanjša količina pridelane hrane ter prihodek pridelovalca. Morebitne škodljive vplive umeščanja
nove namenske rabe v prostor predstavljajo kazalci prizadetosti pridelovalne funkcije kmetijskih
zemljišč in njihova trajna izguba. Poleg tega pa kmetijske površine skupaj z ostalimi sestavinami
narave tvorijo značilno kulturno krajino, ki je odraz človekove rabe prostora v preteklosti in danes.
Cilji, kazalci za spremljanje morebitnih vplivov na kmetijstvo in metodologija vrednotenja ter
ocenjevanja predvidenih posegov na kmetijske površine so navedeni v tabeli 8.
Tabela 8: Cilji, kazalci, metodologija vrednotenja in ocenjevanja za posege na kmetijska zemljišča
Cilji

Izhodišča

–
–

ohranjanje tradicionalne
rabe kmetijskih zemljišč v
ruralnih območjih

Metodologija
vrednotenja
in ocenjevanja

prizadetost pridelovalne –
funkcije kmetijskih
površin

ohranjanje kmetijskih
površin in njihove
pridelovalne funkcije
ohranjanje večjih
kompleksov kmetijskih
zemljišč

Kazalci

–

Zakon o kmetijstvu (Ur. trajna izguba kmetijskih
površin
l. RS, št. 54/00, 45/04,
20/06)
Zakon o kmetijskih
– delež zaraščanja
zemljiščih – uradno
kmetijskih zemljišč
prečiščeno besedilo (Ur.
na podeželju
l. RS, št. 55/03)
– omejena možnost
Program razvoja
rabe kmetijskih
podeželja za Republiko
zemljišč v strmih
Slovenijo (Ur. l. RS, št.
predelih ter dražja
116/04, 45/06)
uporaba posebne
mehanizacije

–

–

–

upoštevanje veljavne
namenska rabe zemljišč
(najboljša in druga
kmetijska zemljišča)
upoštevanje dejanske rabe
zemljišč (njive, travniki,
sadovnjaki, obstoječa
poselitev...)
upoštevanje smernic
MKGP pri izdelavi
strokovnih podlag za
varstvo najboljših
kmetijskih površin
ocene vplivov plana na
segment tla, kamor sodi
tudi kmetijstvo, so
podane pri posameznih
obravnavanih območjih

Vsakršna izguba tako kmetijskih, kot tudi gozdnih površin, je problematična in gre vedno za
vzajemne učinke. Širitev poselitve na kmetijske površine pomeni njihovo izgubo, kar enako velja
tudi za gozdne površine. V primeru gradnje na kmetijskih površinah se nadomestne kmetijske
površine zagotavljajo s krčitvami gozda, na zaraščajočih površinah ali s širjenjem na neobdelovane
površine (travniki, pašniki). Glede na reliefne danosti je nižinski del občine primernejši za
kmetijsko obdelavo. Tako so pozidave kmetijskih površin umestne le, če gre za smiselne širitve že
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obstoječe poselitve ali če ni drugih možnih alternativ. Velik problem na območju občine predstavlja
zaraščanje kmetijskih površin, čemur glavni vzrok lahko pripišemo reliefnim razmeram, ki
onemogočajo mehansko obdelavo kmetijskih površin in nudijo slabe pogoje za izkoriščenost. V
dejanski rabi kmetijskih površin je kot zaraščajoče površine opredeljenih 227,4 ha zemljišč. Ena
izmed posledic zaraščanja kmetijskih zemljišč je tudi povečevanje števila divjadi izven strnjenih
gozdnih površin in njihovo objedanje poljščin, kar lahko privede do večjih škod na še obdelovanih
površinah. Krčitve gozda za potrebe določitve nadomestnih kmetijskih površin na območju občine
Postojna so tako možne, vendar največkrat tovrstne ukrepe otežujejo reliefne razmere. Zato bi
moral biti ključni ukrep kmetijske politike na teh območjih usmerjen k iskanju konkretnih možnosti
za kmetijsko izrabo zaraščajočih se površin. Zaradi težkih razmer za kmetijsko dejavnost v
preostalih predelih občine (relief, naklon, skalovitost, vodne razmere, ...) lahko zaključimo, da je
kmetijska dejavnost omejena le na nižinski del občine. S širitvijo poselitve na kmetijska zemljišča
tako težko zagotovimo njihove nadomestne površine.
5.4.5.1 Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč
Tabela v prilogi B prikazuje razmerje površin kmetijskih zemljišč ob predpostavki, da se vsi
predlagani posegi izvedejo. V njej je prikazana namenska raba, sprememba namenske rabe zemljišč
ter dejanska raba kmetijskih zemljišč. Prvi stolpec predstavljajo zaporedne številke posegov. Pri
predvidenih spremembah namenske rabe je navedeno v kaj se spreminjajo površine (vrste posegov)
ter v kakšnem obsegu. Tretji stolpec predstavlja površino posameznega predvidenega posega, ki
kakorkoli sega na območja kmetijskih zemljišč. V četrtem stolpcu je navedena površina najboljših
ali ostalih kmetijskih zemljišč na katera segajo predvideni novi posegi. V stolpcu, kjer je
obravnavana dejanska raba zemljišč, je navedena šifra trenutne rabe zemljišč ter njihova površina,
na katero posegajo posamezni predvideni posegi. Navedena je tudi številka grafične enote
kmetijskih zemljišč (GERK) na katere segajo predvideni novi posegi v prostor. Pri navedbi površin
posameznih posegov, ki so predvideni na posamezne vrste rabe zemljišč, so bile upoštevane le
površine večje od 300 m2. Postopali smo tako, da smo s preseki predvidenih posegov ter želenega
znaka (GERK, dejanska raba, veljavna raba, hidromelioracije) dobili velikostni red površin za te
posamezne znake, na katere segajo predvidene spremembe namenske rabe.
Skupna površina najboljših kmetijskih zemljišč v občini Postojna glede na plansko rabo prostora
predstavlja 3485,8 ha, površina ostalih kmetijskih zemljišč pa 3851,6 ha. Posegi, ki niso navedeni v
tabeli, so v celoti predvideni na gozdnih zemljiščih ali pa je njihova površina pri enem izmed
prikazanih atributov manjša od 300 m2. Posegi so prikazani in označeni na grafičnih prilogah
(priloga A). Skupna površina vseh predvidenih površin za spremembo namembnosti, ki padejo vsaj
deloma na kmetijske površine, znaša 162,2 ha. Na najboljša kmetijska zemljišča je predvidena
širitev 35,5 ha novih površin, med tem ko na ostala kmetijska zemljišča 40,6 ha. Od tega je 14,7 ha
površin, ki so bile v preteklosti hidromeliorirane. Tako znaša delež predvidenih posegov na
najboljša kmetijska zemljišča glede na vse posege, ki kakorkoli segajo na kmetijska zemljišča, 22,7
%. Delež posegov, ki so predvideni na najboljših kmetijskih zemljiščih glede na skupno površino
najboljših kmetijskih zemljišč v občini, znaša 1,1 %. Za ostala kmetijska zemljišča velja, da ta delež
prav tako predstavlja 1,1 %.
Večji delež posegov na najboljša kmetijska zemljišča je pričakovan, saj so vsa naselja v nižinskem
delu občine in v večini primerov obdana s strnjenimi območji najboljših kmetijskih površin. V
primeru mesta Postojna, Prestranek in številnih drugih manjših naselij ob vznožju Hrušice in
Nanosa širitve naselij na druga zemljišča zaradi reliefnih danosti niso možna. Kmetijska dejavnost
je v nižinskem delu občine sicer prevladujoča, vendar gre pretežno za travniške površine. Največji
poseg na kmetijska zemljišča predstavljajo širitve mesta Postojne na območju, kamor se mesto
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lahko še širi. Ostale širitve na kmetijska zemljišča so večinoma omejene znotraj obstoječih naselij
ali na njihovem robu in v prostor ob avtocesto.
Skladno s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08) je v primeru posegov
na najboljša kmetijska zemljišča potrebno zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča. Občina
Postojna bo v sklopu OPN, ki je predmet obravnave, zagotovila nadomestna zemljišča pod naseljem
Grobišče v k.o. Rakitnik. Približna površina nadomestnih površin znaša 3,8 ha. V okolici se
nahajajo plansko opredeljena najboljša kmetijska zemljišča. Območje je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Prikaz območja nadomestnih kmetijskih površin (modra obroba)
Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna je z namenom nadomeščanja kmetijskih zemljišč izdal
dve odločbi o krčitvi gozda v kmetijske namene in sicer na parceli 183/27 v k.o. Orehek (velikost
0,16 ha) in na parceli 1023 v k.o. Studeno (velikost 0,40 ha). S tem je Občina Postojna zagotovila
ustrezne nadomestitve najboljših kmetijskih zemljišč, ki se jih z OPN spreminja namembnost.
5.4.6 Gozdne površine
Za območje občine Postojna je značilna visoka stopnja ohranjenosti gozdov. Analiza ohranjenosti
gozdov temelji na presoji stopnje spremenjenosti naravne drevesne sestave glede na delež drevesnih
vrst, ki so naravni sestavi gozdne združbe določenega rastišča tuje ali redko prisotne. Območja
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ohranjenih gozdov v občini Postojna lahko prepoznamo na Nanosu, Hrušici in Javornikih ter
deloma tudi na območju Slavenskega ravnika.
Pomemben kazalec stanja okolja glede na razmerje gozdnih, kmetijskih in urbanih površin
predstavlja pokrovnost in raba zemljišč, ki opisuje stanje in razvoj rabe zemljišč v pokrajini in v
gospodarjenju s prstjo kot naravnim virom. Kazalec kaže zelo majhne spremembe v pokrovnosti in
rabi zemljišč med letoma 1995 in 2000 v Sloveniji. Z vidika tovrstnih sprememb je obdobje med
1995 in 2000 kratko, saj uporabljena metodologija zaznava le večje spremembe (nad 5 ha). Gozdovi
so z 58 % prevladujoča kategorija pokrovnosti v Sloveniji, a niso enakomerno razporejeni po vsem
ozemlju. V občini Postojna je opazno opuščanje kmetijskih površin, predvsem travnikov, ki se
zaraščajo. S tem se povečuje delež gozdnih površin, kar na ravni občine v največji meri pripomore k
spremembi pokrovnosti in rabe zemljišč.
Območje občine Postojna pretežno sodi v gozdnato krajino, ki zajema območje Javornika in se
preko gozdov na Planini in Pivki jami preko Grmade povezuje z gozdno krajino Nanosa in Hrušice.
Prav tako v gozdno krajino spada predel Slavenskega ravnika in Loze. Osrednji del, ki ga
predstavlja Postojnska kotlina s spodnjim delom Pivške doline spada v kmetijsko in urbano krajino.
Trenutna površina gozdov po podatkih Zavoda za gozdove (ZGS), OE Postojna, znaša 18.380 ha,
kar pomeni, da je trenutna gozdnatost po podatkih MKGP 68,1 %, po območnem
gozdnogospodarskem načrtu iz leta 2001 pa le-ta znaša 62,9 %. Površina zaraščajočih opuščenih
kmetijskih zemljišč po zgoraj navedenem gozdnogospodarskem načrtu znaša 500 ha, kar pomeni
1,9 % občine. Omenjeni podatki se nekoliko razlikujejo od zadnjih podatkov, objavljenih na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (08.04.2008) ki navajajo, da je gozdnih
površin v občini 18.334 ha ali 67,9 %, zaraščajočih površin pa 227,4 ha ali 0,86 % površine občine.
Do odstopanj lahko prihaja zaradi določitve gozdnega roba (gozdni rob določen na digitalnih
ortofoto posnetkih ali brez njih). V občini Postojna prevladujejo dinarski mešani jelovo-bukovi
gozdovi s primesjo smreke, in plemenitih listavcev ter primorski bukovi gozdovi, kjer je prisotna
prva stopnja poudarjenosti lesno proizvodne funkcije. 89 % vseh gozdov je večnamenskih, ostalo pa
predstavljajo gozdovi s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem ter varovalni gozdovi in
gozdni rezervati. Med ekološkimi funkcijami je po stopnji poudarjenosti na prvem mestu hidrološka
funkcija, saj gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije zavzemajo velike površine v
območjih vodnih zajetij, neposredni bližini vodotokov in nad znanimi kraškimi jamami. Celotno
območje propustnih kamnin (kraška podlaga) spada v drugo stopnjo poudarjenosti hidrološke
funkcije. Od ekoloških funkcij sta na območju občine prisotni še varovalna funkcija na strmih
pobočjih Nanosa in več udornimi jamami ter predelih z veliko skalovitostjo, ter biotopska funkcija
v gozdnih otokih kmetijske krajine. Socialne funkcije so poudarjene zlasti na območju Postojnske
jame, Pivke jame in Predjamskega gradu. Obrambna funkcija gozdov je poudarjena na območju
poligona Poček in skladišč na Mačkovcu.
Na območju občine Postojna se nahajajo tudi gozdni rezervati Bršljanovec, Pleša na Javorniku in
Unška koliševka. Varovalni gozdovi so omejeni na strma pobočja Nanosa, obrobje Planinskega
polja ter območje Jame pod Babo in Planinske koliševke. Ocena ZGS, OE Postojna je, da bo
gozdnatost v občini v prihodnje stabilna oziroma ima celo trend povečevanja, kar s stališča
gozdarstva ni najbolj zaželeno. Gozdni rob mora ostati bolj stabilen, njegove spremembe pa naj
bodo le rezultat načrtovanih posegov v prostor. V ta namen je smiselno, da se v prostorskih aktih
občine določi tudi prepletajoča raba, ki bi omogočila krčitve gozdov v kmetijske namene na za to
sprejemljivih območjih.
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5.4.7 Onesnaženost tal
V projektu Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v letu 2006 in 2007 (Biotehniška fakulteta, Center
za pedologijo in varstvo okolja, december 2007, julij 2008) so pridobili podatke o onesnaženosti,
oziroma kakovosti tal na izbranih lokacijah. V občini Postojna ni bila vzpostavljena nobena točka
merilne mreže onesnaženosti tal v sklopu raziskave. Najbližji podatki so bili pridobljeni za lokacijo
zahodno od naselja Pivka na območju ekstenzivnih travnikov in pašnikov v občini Pivka, ki pa je
od meje občine Postojna oddaljena približno 3 km južno. Tako lahko ugotovimo, da je izredno
težko delati zaključke o stanju tal na širšem območju občine zgolj s podatki, ki so bili dobljeni na
redkih in med seboj tudi zelo oddaljenih merilnih mestih. Zato na podlagi tega težko sklepamo o
stanju onesnaženosti tal na območju občine Postojna. Poglavitni dejavniki, ki pripomorejo k večji
onesnaženosti tal, so kmetijstvo z vnosom gnojil v tla, promet in vnos nevarnih snovi v tla zaradi
industrijske dejavnosti.
Kazalca onesnaženosti tal sta posredno lahko tudi poraba sredstev za zaščito rastlin in poraba
mineralnih gnojil, za kar pa za posamezne občine ni na voljo dostopnih podatkov, so pa ti znani za
območje Slovenije. V sedanji obliki je kazalec zaradi nezanesljivih podatkov treba upoštevati samo
kot začasen in ga bo treba v prihodnje izpopolniti. Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji je
po letu 2000 precej stabilna z manjšimi letnimi nihanji.
5.5 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
5.5.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Pobudi za spremembo namembnosti EUP BE03, BE04 na območju naselja Belsko sta deloma
predvideni na območju gozdov, pri čemer pobudi ne segata v celoti na gozd, pač pa deloma tudi na
kmetijske površine. Pobude v sklopu ostalih naselij se nahajajo pretežno na ostalih kmetijskih
površinah, v manjšem deležu pa tudi na najboljših kmetijskih površinah. Pobude v večini primerov
predvidevajo spremembo namembnosti v območja stanovanjskih površin (največje takšno območje
je SV od naselja Planina, EUP PL12). Posamezne površine v naseljih Dolnja Planina, Bukovje,
Gorenje ter ob cesti med Planino ter Lohačo predstavljajo spremembo namenske rabe nazaj v
kmetijska zemljišča. Skupni obseg tovrstnih površin v obravnavanem območju znaša približno 24
ha zemljišč. Na območju naselja Belsko se na vzhodni strani proizvodnega obrata Javor načrtuje
širitev proizvodnih površin (EUP BE04), na območju motela Erazem pa ureditev posebnih površin
ter zelenih površin za objektom, ki bodo namenjene izgradnji igrišča za golf (EUP BE05, BE06).
Lokacije predvidenih posegov za potrebe stanovanjske gradnje se držijo poselitvenih območij
obravnavanih naselij in so načrtovane na najboljših in ostalih kmetijskih površinah. Vsakršna
izguba tako kmetijskih, kot tudi gozdnih površin, je problematična in gre vedno za vzajemne
učinke. Predlagane pobude ne posegajo na strnjena kmetijska zemljišča. Stanovanjske dejavnosti
nimajo večjega neposrednega vpliva na tla. Sprememba namembnosti na predlaganih površinah bo
imela vpliv na tla med samo izgradnjo, kasneje pa lahko nastanejo posredni vplivi, ki so rezultat
nastajanja odpadnih padavinskih vod na vodotesno utrjenih manipulativnih površinah in odpadnih
komunalnih vod. Ker v naseljih na obravnavanem območju kanalizacijsko omrežje še ni
vzpostavljeno oziroma ne obratuje, je skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08) obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih
vod (čistilne naprave). Izvajalec javne službe mora zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav ter obstoječih greznic. Prav tako mora zagotavljati redno praznjenje nepretočnih
greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi. Odvajanje komunalne
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odpadne vode po javni kanalizaciji mora biti zagotovljeno do rokov, ki so predpisani z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07) ter
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz mali komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 98/07). Vpliv na tla zaradi spremembe namembnosti na predlaganih območjih med gradnjo bo
kratkoročen, po koncu gradnje pa trajen, saj gre za spremembo obstoječe rabe. Vozila se morajo v
času gradnje v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih. Odstranjeni
rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. Razgaljene površine naj
se po koncu gradnje čim prej sanira ter ustrezno uredi.
Na območju motela Erazem se načrtuje ureditev golf igrišča. Pri gradnji golf igrišča bo šlo za
neposreden poseg v tla, saj bo potrebna priprava tal in ureditev igrišča. Pri tem se bo izvajalo
ravnanje in premeščanje zgornjega sloja tal (prsti). Z morebitno odvečno količino rodovitnega dela
prsti je potrebno ravnati načrtno, saj je rodoviten del tal javno dobro. Lahko se ga uporabi pri
urejanju igrišča ali pri sanaciji manjših usadov, plazov in podobno. Pri obratovanju igrišča je
potrebno dodajati tudi gnojila za vzdrževanje travnatih površin. Pri tem naj se ravna preudarno in se
gnoji z minimalnimi količinami kolikor je potrebno za vzdrževanje zelenic.
Pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč pri širitvi poselitve ne bo bistveno prizadeta, saj so
predvideni posegi manjših površin ter ne segajo na strnjena kmetijska zemljišča. Območje poselitve
je z vseh strani obdano s kmetijskimi površinami. Vsakršna gradnja povzroči trajno izgubo tal.
Dostop do obstoječih kmetijskih površin bo tudi po izgradnji na predlaganih območjih spremembe
namenske rabe nemoten. Ocenjujemo, da v primeru posegov v obravnavanem območju ni potrebno
zagotavljati nadomestnih kmetijskih površin.
Vpliv gradnje in širitve na tla ocenjujemo z opisno oceno nebistven (B).
Vpliv predvidenih novih posegov na kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno nebistven (B).
5.5.2 Naselja okoli porečja Nanoščice
V sklopu obravnavanega območja gre v večji meri za spremembo namembnosti iz najboljših in
ostalih kmetijskih zemljišč v stanovanjske površine. Največ pobud je predvidenih v naselju Landol
in Šmihel pod Nanosom. V naselju Dilce je manjša površina opredeljena kot zelena površina (EUP
DI02), kjer pa se že sedaj nahaja pašnik. SV od naselja Velika Brda se območje kmetijske zadruge
Škule iz plansko opredeljene namenske rabe kot površine za kmetijsko proizvodnjo spreminja v
posebna območja. Pri tem gre deloma tudi za širitev tovrstne rabe (EUP VB03). V naseljih
Studenec in Velika Brda se obstoječe zazidljive površine na novo opredeljujejo kot kmetijska
zemljišča v skupnem obsegu 2,03 ha.
Predvideni posegi v sklopu obravnavanega območja naselij okoli porečja Nanoščice bodo imeli
podobne vplive na okoljsko sestavino tla, kot so opredeljeni v poglavju 5.5.1.
Vpliv gradnje in širitve obravnavanih območij na tla ocenjujemo z opisno oceno nebistven (B).
Vpliv predvidenih posegov na kmetijska zemljišča ocenjujemo z opisno oceno nebistven (B).
5.5.3 Mesto Postojna
V mestu Postojna se načrtuje umestitev nove rabe v območje med Reško in Titovo cesto ter
avtocesto. Vzdolž Reške ceste se na najboljših kmetijskih površinah načrtuje umestitev ostalih
prometnih površin (prometni terminal ter parkirišče za tovornjake, EUP PO46) ter površin posebnih
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območij (EUP PO51), vzdolž Titove ceste se umešča površine centralnih dejavnosti (EUP PO32).
Na območju Kremence so predlagane nove stanovanjske površine (EUP PO48). V severozahodnem
delu Postojne v predelu Kazarje predlog sprememb namenske rabe predvideva umestitev posebnih
območij (EUP PO25, PO27) in zelenih površin (EUP PO22, PO28). V naselju Veliki otok se z OPN
predvideva umestitev proizvodnega območja zahodno od obstoječe cone (EUP PO01), zelene
površine (Evropski muzej krasa, EUP PO62) in manjše predele stanovanjskih površin. V severnem
delu mesta pa OPN predvideva umestitev centralnih dejavnosti (EUP PO16, PO17) ter
stanovanjskih površin (EUP PO18).
Manjše površine sprememb namenske rabe, kjer OPN v sklopu območja mesta Postojna predvideva
umestitev stanovanjskih, posebnih in centralnih območij dejavnosti (EUP PO03, PO16, PO17,
PO18) ne bodo bistveno vplivali na kakovost tal. Zaradi omenjenih posegov se tudi ne bo zmanjšala
pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč. Vpliv izvedbe posegov na tla bo prisoten med samo
gradnjo, kasneje pa lahko nastanejo posredni vplivi, ki so rezultat nastajanja odpadnih padavinskih
vod na vodotesno utrjenih manipulativnih površinah in odpadnih komunalnih vod. Pri gradnji in
kasneje pri obratovanju objektov ni pričakovati večjih vplivov na onesnaženje tal. Vozila se morajo
v času gradnje v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih.
Odstranjeni rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. Razgaljene
površine naj se po koncu gradnje čim prej sanira ter ustrezno uredi.
Umestitev Evropskega muzeja Krasa je predvidena na območju Otoške gmajne. Plansko veljavna
namenska raba prostora so gozdovi in v manjšem obsegu kmetijska zemljišča. Omenjena lokacija
predstavlja alternativo lokaciji v Rakovem Škocjanu. Načrtuje se gradnja muzejskega objekta,
parkirišč in približno 4 km učnih poti. Objekti ne bodo vkopani temveč je predvidena gradnja na
površini. Pri takšni gradnji se izvede poseg v tla na način, da se zravna teren in temelji približno
meter globoko. Globljih posegov v tla se tako ne predvideva. Ureditev parkirišč bo zahtevala odkop
nosilne zemljine, uravnavanje terena in asfaltiranje površine. Pri obeh posegih gre za trajni vpliv na
tla, saj se bodo pri gradnji spremenile fizikalne lastnosti tal. Mikrolokacija za umestitev muzejskega
objekta še ni izbrana. Kljub temu ocenjujemo, da umestitev predlaganih dejavnosti predstavlja
minimalni obseg poseganja v tla. Učne poti bodo speljane na način, da se bo v največji možni meri
uporabilo obstoječe gozdne poti. Tako bo poseg omejen na predele, kjer se bodo umeščali potrebni
objekti in infrastruktura ter zagotovilo nemoteno izvajanje dejavnosti muzeja. Kanalizacijsko
omrežje na omenjeni lokaciji še ni zgrajeno in se ga bo uredilo lokalno, vključno z lastno biološko
čistilno napravo za približno 800 PE. V osrednjem in jugovzhodnem delu območja se nahajajo
gozdovi, ki imajo na prvi stopnji poudarjeno ekološko in socialno funkcijo. Dejavnosti, ki se bodo
odvijale v sklopu muzeja, morajo ohranjati omenjene funkcije gozdov v obstoječem stanju, njihov
pomen pa se ne sme zmanjšati. Rekreacijska ali izobraževalna funkcija gozda se lahko z izvedbo
muzeja še okrepi.
Predvidena širitev proizvodnih dejavnosti (EUP PO01) zahodno in južno od cone Veliki otok sega
na območje kmetijskih zemljišč, kjer so glede na dejansko rabo prisotne travniške površine. Tla v
južnem delu predvidene cone ter v bližini Črnega potoka so mokrotne, občasno tudi zastaja
padavinska voda. Ureditev površin bo zahtevala nasutje terena z gramoznim materialom, ki se ga
enakomerno porazdeli po terenu in uravna. Višina nasutja bo predvidoma tolikšna, da bo območje
nove cone v istem nivoju, kot je obstoječa. Neposrednega poseganja v tla zaradi izvedbe cone tako
ne bo, se bodo pa spremenile lastnosti tal. Površinskega zastajanja padavinske vode ne bo več, saj
bo le ta odtekla preko meteorne kanalizacije. S tem pa se bodo v manjšem obsegu spremenili tudi
procesi v tleh v bližnji okolici predvidene cone, ki pa na lastnosti in kakovost tal ne bodo vplivali
bistveno. Obstoječa cona je komunalno opremljena, nova cona pa naj bi se priključila na obstoječo
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komunalno infrastrukturo. Proizvodna sposobnost kmetijskih zemljišč bo sicer zmanjšana, vendar
pa na pridelavo hrane to ne bo imelo vpliva, saj površine niso v intenzivni obdelavi.
Na severozahodnem robu mesta Postojne je predvidena ureditev zelenih in posebnih površin.
Območje Kazarje je delno že zazidljivo, komunalno opremljeno in na zazidljivem zemljišču že
skoraj v celoti pozidano. Širitev območja je bila preverjena v dveh različicah. Glede na lego in
pomen območja je bila izbrana najbolj primerna različica, to je varianta trgovske, poslovne in
turistične dejavnosti. Vsebinsko se območje deli na štiri sklope; sprememba namenske rabe
obstoječega Epicentra v trgovsko, poslovno in turistično središče, širitev središča Kazarje proti
zahodu (turizem), športno rekreacijski park ter turistična nastanitev Ob reki Pivki. Širitev območja
EUP PO25 je predvideno kot navezava na obstoječe središče Epicenter v zaključeno trgovskoposlovno in turistično središče, kjer je predvidena gradnja objektov, preostalo pa bo predstavljal
zabaviščni in tematski park. Območje se po veljavnih aktih nahaja izven zazidljivih zemljišč,
opredeljeno kot najboljša kmetijska zemljišča ter druga kmetijska zemljišča. Zelene površine (EUP
PO22) so opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišča. Izvedba omenjenega območja ne bo imela
bistvenega vpliva na kakovost tal. Delno je območje že pozidano, na novo se bodo uredile posebne
površine ter turistična nastanitev ob rekreacijskem parku. Izgradnja novih objektov ima trajen vpliv
na tla, saj se spremenijo fizikalne lastnosti tal. Območje obstoječega Epicentra je komunalno
opremljeno, novi objekti pa se bodo priključili na obstoječo komunalno infrastrukturo. Proizvodna
sposobnost kmetijskih zemljišč bo sicer zmanjšana, vendar pa na pridelavo hrane to ne bo imelo
vpliva, saj površine niso v intenzivni kmetijski obdelavi.
Spremembe namenske rabe na območju ob Reški in Titovi cesti predvideva namembnost območja
za prometne, centralne ter posebne dejavnosti. Stanovanjske površine se določajo za
večstanovanjsko in individualno gradnjo (pod Kremenco). Ob Titovi cesti je možna gradnja
objektov namenjenih centralnim in poslovnim dejavnostim. Ob izvozu z avtoceste je predvidena
ureditev prometnega terminala ter parkirišča za tovornjake. Območje posebnih dejavnosti ob Reški
cesti se nameni za turistične objekte, osrednji turistični informacijski center z dopolnilno gostinsko
ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe javnega prometa ter gradnjo garažne hiše za turistične
obiskovalce. Ob Reški cesti se ob izvozu z avtoceste še nahaja manjše utrjeno območje, ki občasno
služi kot parkirišče za tovorna vozila. Ob cesti se prav tako že nahaja bencinski servis. Sprememba
namembnosti rabe površin v celoti posega na najboljša kmetijska zemljiščih. Od tega je bilo
območje ob Reški cesti in na Kremenci v preteklosti hidromeliorirano. Glede na dejansko rabo se na
tem predelu nahajajo njive ter trajni travniki. Vsakršna izguba tako kmetijskih, kot tudi gozdnih
površin, je problematična in gre vedno za vzajemne učinke. V primeru gradnje na kmetijskih
površinah se nadomestne površine lahko zagotavljajo s krčitvami gozda, na zaraščajočih površinah
ali s širjenjem na neobdelovane površine (travniki, pašniki). Reliefne značilnosti v občini Postojna
omejujejo kmetijsko rabo površin, hkrati pa onemogočajo nadomeščanje izgubljenih kmetijskih
površin zaradi gradnje. Prevladujejo visokogorski kraški predeli, kjer je relief razgiban in je
obdelava površin za kmetijske potrebe težka ali celo ni možna, ter mokrotne in zamočvirjene
površine. Skladno s smernicami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),
Zakonom o kmetijskih zemljiščih /ZKZ-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 55/03) ter Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) so posegi na najboljša kmetijska zemljišča dopustni le, če ni
mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča
za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi variantnih rešitev glede na njihov funkcionalni,
varstveni in ekonomski vidik ter sprejemljivost v lokalnem okolju. V primeru območja na Logu gre
za predel, kamor se mesto Postojna prostorsko lahko še širi. Na severnem delu širitve niso možne,
ker so tla močvirna, poleg tega pa je poselitev že dosegla reko Pivko, ki predstavlja naravno oviro.
Enako velja tudi za površine zahodno od Zaloga. Južno od avtoceste pa je v prostor umeščeno
športno letališče, potok Stržen in reka Pivka pa s svojimi razlivnimi površinami zopet ustvarjata
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mokroten svet, ki je z vidika naravne ohranjenosti izredno pester. Poleg tega je celotno povirje reke
Pivke poplavno ogroženo in neprimerno za poselitev. Na sever in vzhod se mesto ne more širiti, ker
reliefne razmere tega ne dopuščajo.
Varstvo kmetijskih zemljišč je bilo v Sloveniji sprejeto kot ena izmed pomembnih prostorskih
usmeritev z namenom zagotavljanja nemotenega razvoja ter prehransko varnost v vseh okoliščinah.
V občini Postojna v kategoriji dejanske rabe kmetijskih zemljišč prevladujejo travniške površine, ki
so večinoma neobdelane. Njivskih površin je v deležu skupnih površin dejanske rabe le 1,7 %,
močno prevladujejo gozdne površine z 67,9 %. Kljub vsem zgoraj naštetim dejstvom ocenjujemo,
da je izvedba poselitve predlaganega območje ob Reški in Titovi cesti možna, ob upoštevanju
določenih omilitvenih ukrepov, ki bodo zmanjšali negativne posledice izvedbe posegov na
kmetijska zemljišča ter njihovo pridelovalno funkcijo. Prvi izmed ukrepov za ohranitev omenjenih
kmetijskih zemljišč je pozidava obstoječih plansko opredeljenih zazidljivih površin, ki so še proste
in ki so tako vsebinsko kot prostorsko primerne za umestitev območij proizvodnih ter stanovanjskih
površin (umestitev glede na stopnje varstva pred hrupom). Poleg tega naj se v sklopu že
urbaniziranih območij za gradnjo stanovanjskih površin in ter površin posebnih in centralnih
dejavnosti uporabi in sanira degradirana in zato za kmetijsko dejavnost manj pomembna območja
(zapuščeni mestni predeli, obstoječi prazni objekti, opuščeni vojaški objekti ipd.). V kolikor so
takšne površine premajhne za potrebe dolgoročnega razvoja občine ali takšnih predelov v občini ni,
so posegi na omenjene kmetijske površine možni ob izdelavi variantnih rešitev pozidave, ki
upoštevajo optimizacijo pozidave, omogočajo dostop do kmetijskih zemljišč za obdelavo, v kolikor
je možno predvidijo nadomeščanje izgubljenih kmetijskih površin na drugih območjih. Poleg tega
je potrebno v primeru izvzetja večjih površin kmetijskih zemljišč kot ukrep predvideti tudi
izboljšavo novih ali obstoječih kmetijskih površin v smislu melioracij ali komasacij. Pridelovalna
funkcija kmetijskih zemljišč zaradi širitve območja bo zmanjšana, vendar se kljub temu večji del
območja na Logu ohranja kot kmetijska raba.
V splošnem vsakršen poseg v tla pomeni izvajanje naslednjih aktivnosti, ki imajo lahko vpliv na tla:
• odstranitev krovnih plasti tal in njihov transport na začasno odlagališče na območju gradbišča ali
na območja izven gradbišča (toda ne na sosednjih kmetijskih ali gozdnih zemljiščih),
• izkop nosilne zemljine in matične podlage (dela na temeljih, zavarovanja gradbenih jam, itd.),
• izkopi zaradi komunalnega opremljanja zemljišč (izgradnja infrastrukturnega omrežja),
• dovoz, razprostiranje, utrjevanje materiala,
• gradnja objektov,
• asfaltiranje manipulativnih površin, parkirnih površin in cestnih povezav.
Ti vplivi bodo kratkotrajni in bodo prenehali z zaključkom gradbenih del. Zaradi zmanjšanja vpliva
na okoliške površine tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati na gozdnih in
travniških površinah na robovih območja.
Vpliv gradnje in širitve obravnavanih območij na tla ocenjujemo z opisno oceno nebistven vpliv
pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Vpliv predvidenih novih posegov na kmetijska zemljišča ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so opisani v poglavju 5.6 Omilitveni ukrepi na str. 49 in sicer po posameznih EUP.
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5.5.4 Naselja južno od avtoceste
Poseg v sklopu obravnavanega območja, ki ima lahko največji vpliv na tla, je proizvodno območje
v Prestranku. Gradnja stanovanjskih objektov nima bistvenega vpliva na tla. Vsakršna gradnja
pomeni trajen vpliv na tla, saj se spremenijo fizikalne lastnosti tal. V času gradnje potencialni vir
onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih
vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je ob
upoštevanju pravil na gradbišču verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva. Vozila se morajo v
času gradnje v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih. Odstranjeni
rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. Razgaljene površine naj
se po koncu gradnje čim prej sanira ter ustrezno uredi. Ker na obravnavanih območjih ni
vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, je potrebna skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08) obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih
vod (greznice, čistilne naprave). Izvajalec javne službe mora zagotavljati prevzem blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic ter zagotavljati redno praznjenje nepretočnih
greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi. Po izgradnji objektov in
ustrezni komunalni ureditvi območja večjih vplivov na tla ne bo.
Največ posegov je predvidenih v naselju Razdrto (stanovanjske, prometne, zelene, energetske in
proizvodne površine), Hruševje (stanovanjske, zelene in centralne dejavnosti), Matenja vas
(stanovanjske površine) in Rakitnik (stanovanjske ter energetske površine). V naselju Razdrto se
površine proizvodnih dejavnosti (EUP RA04) umeščajo v degradirano območje bivšega peskokopa,
tako da večjih vplivov na tla zaradi posega ne gre pričakovati. Severno od naselja se načrtuje
manjša širitev parkirišča za potrebe obiskovalcev Nanosa (EUP RA05, RA06). Obe parkirišči v
naravi že obratujeta. Pod vznožjem Nanosa OPN načrtuje umestitev površin energetske
infrastrukture za postavitev ene turbine vetrne elektrarne (EUP RA13). V naselju Hruševje je
predvidena sanacija obstoječega kamnoloma in umestitev spremembe rabe v zelene površine
(prireditveni prostor, EUP HR07). Ob avtocesti je predvidena širitev obstoječega proizvodnega
območja (EUP SL03). V naselju Rakitnik se načrtuje umestitev območje energetske infrastrukture
za potrebe umestitve sončne elektrarne (EUP RK03). Za potrebe umestitve solarne elektrarne je
potrebno namestitev solarnih modulov. Za njihovo postavitev pa ni potrebna izvedba posebnih
betonskih temeljev, saj se le-te lahko izvede s pločevinastimi nosilci na katere se nasuje zemlja. Za
samo delovanje elektrarne ni potrebno imeti posebne infrastrukture, razen dovozne poti za namene
postavitve in vzdrževanja sistema ter možnosti priključitve na visokonapetostno omrežje, preko
katerega poteka distribucija proizvedene električne energije v javno omrežje. Enako velja tudi za
postavitev turbine vetrne elektrarne, pri čemer je glavna razlika temeljenje stebra vetrne elektrarne v
tla. Pri tem se bo izkopala ustrezno dimenzionirana jama, ki bo služila kot temelj na katerega se bo
kasneje vpelo steber vetrnice. Pri tem bo šlo za podobne vplive na tla, kot v primeru gradnje
stanovanjskih objektov. Tako lahko zaključimo, da solarna elektrarna ne bo imela vpliva na
kakovost tal.
Proizvodno območje v Prestranku (EUP PR18) se nahaja v vmesnem prostoru med glavno cesto ter
železniško progo v obsegu 8,33 ha. Vrsta dejavnosti znotraj območja urejanja še ni natančno
poznana. Pri posegih v tla za potrebe gradnje objektov so vplivi podobni kot pri gradnji
stanovanjskih hiš. Potrebno je upoštevati veljavno okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na vplive in
emisije v tla zaradi vrste dejavnosti.
Športno letališče Postojna je opredeljeno že v obstoječem prostorskem planu. V predlaganem OPN
se opredeljuje kot prometne površine. V primeru spremembe namenske/dejanske rabe na območju
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PO 55/1 s spremembami OPN, spremembo PIP ali spremembo kakršnega koli režima, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvezni nosilec urejanja prostora.
Na območju smučišča Kalič se predvideva preureditev gostinskih objektov ter manjša širitev za
potrebe turistične dejavnosti. Parkirne površine so že vzpostavljene. Gradnja novih žičniških naprav
ni predvidena, dopušča se le obnova obstoječih. Tako lahko zaključimo, da večjih posegov v tla
zaradi oživitve turistične dejavnosti ne bo. V času obratovanja gostinskih objektov je potrebno
zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode. Večji del območja leži znotraj
gozdov, ki imajo na prvi stopnji poudarjeno ekološko in socialno funkcijo. Vpliv gradnje in širitve
obravnavanih območij na tla ocenjujemo z opisno oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi
omilitvenih ukrepov) (C).
Vpliv predvidenih širitev na kmetijske površine ocenjujemo z oceno nebistven vpliv (B).
Ukrepi so opisani v poglavju 5.6 Omilitveni ukrepi na str. 49 po posameznih EUP.
5.6 Omilitveni ukrepi
EUP

PO32,
PO46,
PO48,
PO51

PO32,
PO46,
PO48,
PO51

PO62,
KA02

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Ob upoštevanju ukrepov
bo omogočeno
racionalno poseganje na
najboljša kmetijska
zemljišča, izkoriščenje
prostih zazidljivih
površin in sanacija
degradiranih območij. S
tem pa se v največji
možni meri ohranja
pridelovalna funkcija
kmetijskih zemljišč

Ukrep je potrebno
upoštevati pri
pripravi strokovnih
podlag poselitve in
umestitve novih
dejavnosti v
prostor.

Cestne povezave naj se načrtujejo tako, da
Prekinitev dostopa do
se smiselno zagotovi zadostno število
obdelovalnih površin
prehodov za kmetijsko mehanizacijo.

Z upoštevanjem ukrepa
bo omogočen nemoten
dostop do obdelovalnih
površin, s tem pa bo
omogočeno ohranjanje
pridelovalne funkcije
kmetijskih zemljišč.

V času gradbenih
del. Za izvedbo je
odgovoren izvajalec
del.

Območje muzeja
krasa in smučišča
Kalič se deloma
nahaja v gozdu, ki ima
na prvi stopnji
poudarjenosti
ekološko in socialno
funkcijo.

Ukrep je potrebno
upoštevati v fazi
načrtovanja
Upoštevanje ukrepa bo
ohranilo splošno koristne umeščanja
dejavnosti v
funkcije gozda na
prostor. Za izvedbo
obstoječi ravni in v
ukrepa je
obstoječem obsegu.
odgovoren
investitor.

Opis vpliva

Pozidava prostora ob
Reški in Titovi cesti
bi lahko zmanjšala
proizvodno
sposobnost kmetijskih
zemljišč in posledično
pridelave hrane

Omilitveni ukrep
Občina mora najprej za gradnjo izkoristiti
proste zazidljive površine znotraj mesta
Postojna in izkoristiti opuščene mestne
predele z dodajanjem novih vsebin
Pred širitvami novih zazidljivih površin je
potrebno preveriti možnost umestitve teh
površin na degradirana in za kmetijsko
dejavnost neprimerna območja.
Dejavnost je potrebno umestiti v prostor na
način, da se v čim večji možni meri
ohranjajo najboljša kmetijska zemljišča.

Dejavnosti na omenjenih treh območjih naj
se umestijo v prostor na način, da se
ohranja poudarjenost ekološke in socialne
funkcije gozdov. Z izvedbo dejavnosti za
potrebe muzeja in adrenalinskega parka se
lahko določene socialne funkcije še
okrepijo.

5.7 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice MKGP pri spremembi namenske rabe zemljišč predvidevajo upoštevanje katastra
dejanske rabe zemljišč, hidromelioracijska območja, veljavne namenske rabe (najboljša in ostala
kmetijska zemljišča). Pri posegih na najboljša kmetijska zemljišča je hkrati potrebno upoštevati vse
zgoraj navedene lastnosti kmetijskih zemljišč. OPN upošteva smernice MKGP saj v najmanjši
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možni meri izvaja spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Poleg tega se skozi OPN
zagotavljajo tudi nadomestne kmetijske površine, kot izravnalni ukrep za njihovo izgubo. Hkrati se
je že v postopku izdelave osnutka OPN v neposredni bližini nekaterih naselij izločilo stavbna
zemljišča ter na novo opredelilo rabo kot kmetijska. Osnutek odloka o Občinskem prostorskem
načrtu v tem pogledu upošteva smernice pristojnih urejevalcev prostora. Na kmetijska zemljišča se
posega na robu ali znotraj naselij, kjer gre za zaokroževanje poselitve. V mestu Postojna je večji
obseg sprememb namenske rabe načrtovan na najboljših kmetijskih zemljiščih, kjer pa je potrebno
upoštevati določene omilitvene ukrepe za zmanjšanje vpliva nanje. Za ohranjanje živosti prostora
OPN predvideva širitve tudi v odmaknjenih naseljih, kjer se kmetijska raba opušča, površine pa
zaraščajo. Druga kmetijska zemljišča je mogoče v skladu z usmeritvami predvideti tudi za
nekmetijske namene (infrastruktura, čistilne naprave, začasne deponije, prireditve, itd.)
Osnutek odloka o OPN upošteva smernice Geološkega zavoda Slovenije. Navedeno je, da je na
območju občine Postojna podeljena rudarska pravica za eno območje pridobivanja, ostali
kamnolomi pa so v fazi sanacije. Za kamnolom Hruševje OPN predvideva novo rabo, to so zelene
površine (prireditveni prostor). Osnutek odloka določa za vse peskokope in gramoznice sanacijske
ukrepe, s katerimi se bo v skladu z izdelanimi ureditvenimi načrti izvršila ustrezna renaturalizacija
ob upoštevanju specifike krajinskih značilnosti in mikroreliefa.
Spremembe namembnosti v okviru OPN ne posegajo v gozdne rezervate, varovalne gozdove in
gozdove s posebnim namenom. Prav tako širitve dejavnosti ne posegajo v sklenjena območja
gozdov in gozdove znotraj Natura 2000 in ekološko pomembnih območij na način, da bi se
zmanjšala naravna razširjenost habitatnih tipov. Posegi v gozdove, ki imajo na prvi stopnji
poudarjenosti ekološko in socialno funkcijo, le-te ohranjajo, nekatere pa se celo poudarjajo. V
gozdove v urbani krajini (gozdne zaplate, obvodna drevnina) se ne posega. Smernice ZGS, OE
Postojna, predlog OPN tako upošteva.
5.8 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Posledica vsake gradnje v naravnem okolju je izguba tako vegetacijskega pokrova kot tudi prsti,
zato je pomembno smotrno umeščanje dejavnosti v prostor. Z načrtovanjem širitve dejavnosti
znotraj poselitvenega območja so pritiski na tla manjši, kot sicer. Zgoščevanje poselitve omogoča
primernejšo komunalno in prometno ureditev, ki zmanjša možnost onesnaženja tal. Tak način
planiranja prepreči krčenje gozdov in tako ne poveča možnosti nastanka večjih erozijskih žarišč.
Predlog sprememb namenske rabe ne posega na varovalne gozdove in gozdne rezervate, obvodno
vegetacijo, in v gozdove s posebnim pomenom. V kmetijski rabi prevladujejo travniške površine,
zato se le-te ohranjajo v največji možni meri. Pobude v okviru OPN ne posegajo v bližino erozijskih
žarišč. Večina posegov je predvidena v nižinskih predelih, kjer je zakraselo površje prisotno v
manjšem obsegu. Tako je tudi vpliv na kraško podzemlje zmanjšan v največji možni meri. Posegi
na najboljša kmetijska zemljišča so predvideni na površinah ob Reški in Titovi cesti v mestu
Postojna, za kar okoljsko poročilo predvideva določene omilitvene ukrepe. Iz navedenega lahko
zaključimo, da je predlog OPN skladen z okoljskimi cilji.
5.9 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

Trenutno se najboljše kmetijske površine nahajajo na 3485,8 ha ali 47,5
delež najboljših kmetijskih površin v
% vseh plansko opredeljenih kmetijskih površin v občini. Spremljanje
primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami
stanja ter deleža najboljših kmetijskih površin opravlja MKGP.
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KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

delež varovalnih gozdov in v primerjavi z
vsemi gozdnimi površinami

Spremljanje stanja in določitev območij varovalnih gozdov je v domeni
Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna. Območja varovalnih gozdov
se lahko na podlagi strokovnega mnenja ZGS povečajo ali zmanjšajo na
deset let z obnovo gozdnogospodarskih načrtov. Spreminjanje je odvisno
od pomembnosti varovanja tal, ki ga gozd opravlja.

delež in površina gozdov s posebnim
pomenom v primerjavi z vsemi gozdnimi
površinami

Spremljanje stanja in določitev površin gozdov s posebnim pomenom je
v domeni Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna. V kolikor gre za
gozdove v okolici večjih urbanih središč, lahko tovrstne gozdove
opredeli tudi Občina z odlokom o razglasitvi. Slednje je odvisno od
poudarjenosti socialnih funkcij teh gozdov. Potrebno je spremljati stanje
in opravljanje funkcij teh gozdov vzdolž vodotokov (gozdne zaplate pomembna biotopska in varovalna funkcija).

delež površin in območij obvodne
vegetacije ter poplavnih območij
vodotokov ter delež erozijskih območij
zaradi delovanja površinskih vodotokov

Stanje obvodnih gozdov se spremlja vzdolž struge Pivke, Nanoščice,
Stržena. Predvsem okoli Nanoščice je obvodna vegetacija dobro
zastopana. Večjih erozijski žarišč zaradi delovanja površinske vode ni.
Spremljanje stanja obvodne vegetacije se spremlja v okviru dejanske
rabe površin, ki ga izvaja MKGP skupaj z ZGS.

razmerje med trajnimi travniki in vsemi Spremljanje stanja izvaja MKGP v sklopu evidentiranja dejanske rabe
kmetijskimi površinami
zemljišč. Podatki se obnavljajo na letni ravni.
število in stanje erozijskih žarišč, nastalih
zaradi posegov v tla

Erozijska žarišča v večjem obsegu niso prisotna. Edini plaz je evidentiran
v naselju Strane. Za spremljanje stanja in številčnosti novih plazov ter
usadov je zadolžena občina skupaj s pristojnimi službami.

Kanalizacijsko omrežje je trenutno zgrajeno v dolžini 32 km samo v
mestu Postojna in naselju Stara vas. Sistemi se gradijo tudi v drugih
naseljih, vendar do sedaj še niso bili dokončani in ne obratujejo.
delež pokritosti občine s kanalizacijskim Spremljanje stanja je vezano na zakonske roke, do katerih je potrebno
priključiti posamezne aglomeracije na kanalizacijsko omrežje, to je
omrežjem
najkasneje do leta 2017. Gradnja novih območij, ki jih predlaga OPN, naj
bo vezana na izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Za spremljanje stanja je
zadolžena Občina, ki je investitor v gospodarsko javno infrastrukturo.
delež PE priklopljenih na čistilne naprave

Spremljanje stanja je vezano na izgradnjo kanalizacijskih omrežij, ki se
morajo zaključiti na čistilnih napravah z ustrezno kapaciteto čiščenja. Za
spremljanje stanja je zadolžena občina, ki je investitor v gospodarsko
javno infrastrukturo.

Spremljanje stanja onesnaženosti oziroma kakovosti tal po izvedbi OPN
je vezano na izvedbo prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za
stanje
onesnaženosti
tal
zaradi
objekte, ki so v skladu z veljavno zakonodajo zavezanci za tovrstne
industrijske, kmetijske ali druge dejavnosti
meritve. Spremljanje stanja se izvaja tudi ob sanaciji kamnoloma
Hruševje v skladu s sanacijskim načrtom.

5.10 Viri
•
•
•
•
•
•

Analiza stanja in teženj občine Postojna, LOCUS d.o.o., avgust 2006.
Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta za Občino Postojna (za področje gozdov),
Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, 2008.
Smernice za pripravo strategije prostorskega razvoja občine Postojna in prostorskega reda občine
Postojna, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006.
Smernice za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Postojna,
Geološki zavod Slovenije, 2006 (dopolnjena vloga 2008).
Šuklje T. Varstvo okolja in vojaške aktivnosti. Diplomsko delo. Ljubljana, 2007.
Študija izvedljivosti za Evropski park krasa, RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o., marec 2008
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Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v letu 2007, Biotehniška fakulteta, Center za pedologijo in
varstvo okolja, avgust 2008.
Pedološka karta Slovenije, 1:25000, Generalizirane talne enote, Biotehniška fakulteta
Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, http://kazalci.arso.gov.si/, 30.04.2008
Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998
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6. POVRŠINSKE VODE
6.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 47/05, 45/07, 79/09)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur. l. RS, št.
47/05)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
47/07, 63/09)
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l.
RS, št. 98/07)
Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08)
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09)
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/07)
Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05, 26/06)
6.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

6.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in
veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih. Pri določitvi
okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje površinskih voda v občini Postojna.
Splošni okoljski in varstveni cilji za površinske vode so:
– izboljšanje kakovosti površinskih voda z uvrstitvijo v višji kakovostni razred
– upoštevaje naravne zakonitosti vodnega režima
– ohranjanje prehodnih koridorjev ob vodotokih in sonaravno urejanje vodotokov
– zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in infrastrukture (protipoplavni ukrepi)
– zagotovitev čiščenja odpadnih voda
– dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja
– ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi (rastlinske čistilne naprave)
za razložena naselja in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod
– sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih voda iz utrjenih površin
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Tabela 9: Okoljski cilji, stanje in kazalci za varovanje površinskih vod
CILJI

KAZALCI

izboljšanje oz. ohranjanje
kakovosti površinskih voda

reka Pivka na merilnem mestu Postojna ter Unica na
doseganje dobrega ekološkega stanja merilnem mestu Hasberg so bile leta 2006 v dobrem
voda glede na merjene parametre
kemijskem stanju glede na merjene parametre.
kakovosti površinskih vodotokov
Metodologija za ocenjevanje ekološkega stanja površinskih
vodotokov v Sloveniji je še v pripravi.

sonaravno urejanje vodotokov

hidrotehnična urejenost večjih vodotokov:
Pivka
prisotnost naravnih in sonaravno
• v spodnjem toku sodi v 2. razred (sonaravno urejeni
urejenih vodotokov (delež kategorij
vodotok), v zgornjem toku pa v 1-2. razred (delno
vodotokov predvsem v 1., 1-2. in 2.
naravni vodotok)
razredu po kategorizaciji urejanja
Unica, Malenščica in Nanoščica
vodotokov)
• vsi trije vodotoki v večjem delu sodijo v 1-2. razred
(delno naravni vodotok)

ohranjanje razlivnih površin
površinskih vodotokov

stanje in število objektov, ki se
nahajajo znotraj poplavnih območij
vodotokov

izgradnja kanalizacijskega
omrežja

širjenje urbaniziranih območij in
število prebivalstva v občini

STANJE

Poselitev v občini se večinoma izogiba poplavnim
območjem. Izjema je turistično območje Postojnske jame.
Kanalizacijsko omrežje je vzpostavljeno v mestu Postojna,
obrtni coni Veliki otok, naselju Stara vas in Hruševju,
vendar v slednjem še ni predano v uporabo. V celotni
občini je približno 56 % prebivalcev priključenih na javno
kanalizacijo (Postojna, Stara vas). V omenjenih dveh
naseljih se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo za 1073 stavb oz. za 95 % prebivalcev

6.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Vpliv izvedbe plana na na obremenitev površinskih voda zaradi predvidenih novih posegov smo
ocenili na podlagi javno dostopnih podatkov državnega monitoringa raziskave onesnaženosti
površinskih voda in značilnosti predvidenega plana. Vpliv izvedbe plana na kakovost površinskih
voda se vrednoti v odnosu do zastavljenih okoljskih ciljev z uporabo meril vrednotenja, predpisanih
z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z omenjeno Uredbo se vplive vrednoti v velikostnih
razredih od ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov je navedena v
spodnji tabeli.
Tabela 10: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na površinske vode.
OCENA
A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

RAZLAGA OCENE
Z načrtom predvideni posegi na kakovost površinskih vod ne bodo imeli negativnih
vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na kakovost površinskih vod nebistven vpliv.
Zakonsko predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v vodah ne bodo presežene,
načrtovani posegi bodo tudi v skladu z drugimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov na
površinske vode bodo s stališča varstva površinskih voda sprejemljivi.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Z načrtom predvideni posegi lahko na površinske vode, brez ustreznih omilitvenih
ukrepov, vplivajo na kemijske in biološke parametre površinskih voda. Zakonsko
predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v vodah so lahko presežene,
načrtovani posegi pa so lahko tudi v nasprotju s posameznimi okoljskimi cilji. Posegi, ki
so na robu ali znotraj območja poplav in so v sklopu že obstoječe poselitve, so ob
izvedbi omilitvenih ukrepom možni. Vplivi posegov na površinske vode so z izvedbo
učinkovitih omilitvenih ukrepov sprejemljivi.
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OCENA

RAZLAGA OCENE

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na kemijske in biološke parametre površinskih
voda bistven vpliv, načrtovani posegi so lahko tudi v nasprotju s posameznimi
okoljskimi cilji. Vplivi posegov na površinske vode se lahko z izvedbo omilitvenih
ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo poslabšanje stanja.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na površinske vode uničujoč vpliv. Stanje
površinskih voda se glede na kemijske in biološke parametre lahko izjemno poslabša,
zakonsko predpisane mejne vrednosti bodo presežene, posledice načrtovanih posegov pa
so tudi v nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva ni Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na površinske vode ni možno.
možno

6.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
6.3.1 Padavinski režim
Območje Javornikov sodi med najbolj namočene predele v Sloveniji, saj letno pade do 3000 mm
padavin, na območju Nanosa pa v povprečju 1881 mm. Povprečje letnih padavin v občini se giblje
med 1500-2500 mm. Največ padavin je v jeseni, dobro sta namočena tudi pomlad in zgodnje
poletje. Padavine so razporejene skozi vse leto s tremi padavinskimi viški v novembru (primarni
maksimum) oktobru ter juniju. Najbolj suh mesec je februar. Zaradi kraškega površja je poletna
suša bolj izrazita v kraškem svetu, pojavlja pa se tudi na flišnih tleh. V zimskem času v višjih
predelih Javornikov in Nanosa zapade precej snega. V kraških kotanjah se tako nabere debela
snežna odeja, na izpostavljenih delih pa jo veter odpiha.
6.3.2 Vodotok Pivka
Reka Pivka in njen poplavni svet povezuje kamninsko razgiban svet v enotno območje. Pivško
podolje je neke vrste ločnica med Črnim in Jadranskim morjem. Porečje Pivke sestavlja 140 km
vodotokov, od tega jih je 1/3 stalnih. Reka Pivka je dolga 26 km in ima 11 km stalnega toka. Njen
največji pritok je Nanoščica, ki je dolga 21 km. Sklenjen površinski tok reke Pivke se začne ob
visokih vodah pri Zagorju v občini Pivka. Njen glavni izvir je v kraški globeli zahodno od Zagorja.
Iz porečja Pivke odtekajo vode po dveh poteh. Visoke se prelivajo na površje in napolnijo strugo
reke Pivke, ki teče sklenjeno od Zagorja do ponorov pri Postojnski jami. Nizke pa se pretakajo
podzemno neposredno proti Planinskemu polju. Poplave na reki Pivki povzročajo tako kraške kot
tudi površinske vode in so sezonske. V povprečju nastane okoli 5 poplav na leto, prevladujejo pa
kratkotrajne poplave, ko voda vztraja na poplavljenem območju največ tri dni. Z namenom
preprečitve poplav so v preteklem obdobju regulirali ves zgornji tok Pivke, vendar kljub
melioracijami niso mogli odpraviti poplav. Glede na meritve parametrov, ki so se ugotavljali pri
izvajanju Monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006, letne povprečne
vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu v Postojni niso presegale mejnih
vrednosti, predpisanih z Uredbo o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09). Za vodotok je bilo
ugotovljeno dobro kemijsko stanje.
6.3.3 Vodotok Nanoščica
Porečje Nanoščice sodi v spodnji del Pivške kotline, ki predstavlja kotlino flišnega sveta sredi
krasa. Reka izvira v narivu gore Nanos, izpod katere v več povirjih izvirih vodotoki.
Najpomembnejši izvir je Globoščak, z leve strani pa se v Nanoščico stekajo še potoki Žabovec,
Podnanoščica (Šmihelski potok) in številni manjši potoki iz Zagonskih brd ter z desne potok Mrzlek
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pod Hraščami. Z južnega obrobja območja, na stiku z Orehovškim krasom, dobi Nanoščica močan
pritok Korentan. Reka Nanoščica se pred Postojno zlije z reko Pivko, ki je na stiku z apnencem v
preteklosti izdolbla Postojnsko jamo. Porečji reke Nanoščice in Pivke sta torej del funkcionalnega
sistema kraške reke Ljubljanice. Dno porečja Nanoščice je v celoti zgrajeno iz flišnih kamnin,
laporjev, peščenjakov in konglomeratov, odloženih v eocenu. Flišne kamnine so vododržne, zato se
je tu razvil relief z oblimi griči in vmesnimi ploskimi dolinami. Skladno s kamninsko zgradbo sta v
dolini Pivke in Nanoščice tudi dva tipa podzemeljske vode; talna in kraška voda. Na aluvialnih
ravnicah ob Nanoščici najdemo podtalnico tik pod površjem, zato so tu razvita obsežna močvirja.
Kraški izviri na obrobju kotline pa ob obilnem deževju izdatno zalivajo območje ter tako prispevajo
k rednim poplavam, kar je sicer značilnost celotne Pivške kotline. Reka Nanoščica ni bila vključena
v Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006, zato za njeno kemijsko in
biološko stanje ni javno dostopnih podatkov.
6.3.4 Vodotok Unica
Unica je kraška reka, ki izgublja vodo v številnih ponorih. Pri nizkem vodostaju ponikne že pred
vasjo Laze, pri višjem pa se razlije iz struge po meandrih proti severnemu robu polja, kjer so
največji ponori Pod stenami. Ko pretok Unice v južnem delu polja preseže 60 m 3/s, ponori ne
zmorejo požirati vse vode, zato ta prestopi bregove in se razlije po polju. Poplave so najpogostejše
jeseni in trajajo povprečno mesec na leto. Unici se po nekaj kilometrih površinskega toka iz
zatrepne doline pridruži reka Malenščica, ki skupaj z njo ponikne v podzemlje Pod stenami v bližini
tako imenovanih Putickovih štirn, kjer površinske vode naletijo na močno prepustne kredne
apnence. Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006 je pokazal, da letne
povprečne vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu Hasberg za Unico in Malni
za Malenščico kmalu po izviru niso presegale mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o stanju
površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09). Za oba vodotoka je bilo ugotovljeno dobro kemijsko stanje.
Izvedene saprobiološke analize so pokazale, da reka Pivka spada v drugi kakovostni razred glede na
biološko stanje, to je med malo obremenjene vodotoke.
6.3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Kanalizacijsko omrežje je trenutno zgrajeno v mestu Postojna, naselju Stara vas, v obrtni coni
Veliki otok, naselju Zagon in naselju Hruševje, ki pa skupaj z novo čistilno napravo še ni predano v
uporabo. Kanalizacijski sistemi se gradijo ali so načrtovani tudi v drugih naseljih občine, vendar do
sedaj še niso bili dokončani in tudi ne obratujejo. Za naselja Prestranek, Koče, Slavina, Matenja vas
in Rakitnik je že bila izdelana projektna dokumentacija kanalizacijskega omrežja (Izdelava
projektne dokumentacije za kanalizacijo Prestranek, Hidroinženiring d.o.o., 2007 in 2008).
Ocenjena dolžina kanalizacijskega omrežja je 20 km. V naselju Planina je zgrajena le najnujnejša
meteorna kanalizacija, zato je potrebno naselje v celoti opremiti s kanalizacijo za odvajanje
odpadnih komunalnih vod in čistilno napravo. Za izvedbo kanalizacijskega omrežja s čistilnimi
napravami v naseljih Planina, Studeno, Strane, Hrašča, Dilce, Goriče, Studenec, Hrenovice,
Strmica, Orehek in Razdrto so izdelani projekti IDP (Detajl d.o.o., 2007 in 2008). Stopnja
priključenosti na kanalizacijsko omrežje, kjer je to vzpostavljeno, je 100 %. Na ostalih območjih,
kjer še ni vzpostavljeno, se odvod komunalnih odpadnih voda vodi preko pretočnih greznic ali
malih čistilnih naprav. Obstoječi kanalizacijski sistem v Postojni obratuje kot mešan sistem.
Dolžina obstoječih kanalov je 32.000 m. Od tega odpade 11.400 m na zbirne vode - primarno
omrežje, ki skupaj z razdelilnimi vodi odvaja odpadno vodo na centralno čistilno napravo v Stari
vasi. Del kanalizacije je izveden v ločenem sistemu. Magistralnega omrežja ni. Mesto Postojna je
priključeno na CČN Postojna v Stari vasi z zmogljivostjo 15.000 PE, s kolikšno je tudi
obremenjena.
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Občina Postojna ima izdelan dokument Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju občine Postojna za obdobje od 2005 – 2017. Gre za
izvedbeni akt, s katerim so med drugim določena poselitvena območja, za katere je treba v
določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni
napravi z ustrezno kapaciteto. Ena izmed usmeritev Občine Postojna v Operativnem programu je
zagotoviti primerno komunalno in okoljsko infrastrukturno opremljenost naselij. Izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Postojna je Kovod Postojna d.o.o.
V skladu s predpisi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda, je pri zagotavljanju
odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode potrebno obravnavati vsa območja naselij ali
delov naselij, v katerih stalno prebiva več kot 50 prebivalcev. V občini Postojna je takšnih območij
32, uvrščena pa so v 26 aglomeracij. S programom opremljanja z javno kanalizacijo in komunalno
čistilno napravo na omenjenih območjih bi očistili komunalne odpadne vode za 14.827 prebivalcev
ali za 98,24 % vseh prebivalcev občine Postojna in s skupno obremenjenostjo okolja 19.277 PE.
6.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
6.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Večina predvidenih posegov v sklopu obravnavanih naselij se ne nahaja ob vodotokih niti v
poplavnem območju. Izjema sta območji za stanovanjsko rabo v naselju Belsko. Stanovanjsko
območje (EUP BE01) ter zelene površine (EUP BE03) se nahajajo ob vodotoku Belška voda.
Skladno z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) vsi vodotoki v občini Postojna sodijo med
vodotoke 2. reda. Za te je značilno, da sega zunanja meja priobalnih zemljišč 5 metrov od meje
vodnega zemljišča. Vodno zemljišče tekočih voda pa obsega osnovno strugo vodotoka, vključno z
bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. V primeru omenjenih posegov je to zakonsko
omejitev potrebno upoštevati in jo vključiti v načrtovanje izvedbenih del. Ureditve teh območij je
potrebno izvesti na način, da se ne poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri tem je
potrebno ohranjati obvodno vegetacijo, ki blaži erozijsko delovanje vode v strugah hkrati pa ohranja
obstoječi vodni režim.
V nobenem izmed naselij ni vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje. Do vzpostavitve urejenega
kanalizacijskega sistema je potrebno komunalne odpadne vode iz novih objektov začasno zadržati v
nepretočnih greznicah oziroma malih čistilnih napravah. Odvajanje komunalne odpadne vode po
javni kanalizaciji mora biti zagotovljeno skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07) in Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08). Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na
javni kanalizacijski sistem oziroma se mora priključek zagotoviti takoj, ko je to mogoče. Zagotoviti
je potrebno tudi ustrezno odvajanje padavinskih voda na način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšanj hipni odtok z utrjenih površin. Padavinske vode, v kolikor ni možnosti priključitve na
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Če ta možnost ne obstaja, je potrebno padavinske vode
speljati v bližnji vodotok ali razpršeno po terenu. V kolikor se v bližini predvidenih širitev
namenske rabe nahajajo požiralniki je potrebno zagotoviti, da se požiralniki, dostopi do njih in
retenzijske površine okrog ohranjajo.
Območje pokopališča severno od naselja Planina med glavno cesto ter Planinskim poljem je
predvideno za širitev (EUP PL01) v poplavno območje reke Unice. Skladno z Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) je potrebno določiti razrede
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poplavne ogroženosti. V ta namen je bila izdelan dokument Hidrološko-hidravlična študija za
širitev začasnega parkirišča Planina (Inštitut za vodarstvo, december 2009). Glede na obstoječo
opozorilno karto poplav (vir: ARSO) se območje nahaja znotraj poplavnih poligonov reke Unice
ravno na robu definiranih poplavnih območij. Študija je obravnavala poplavno nevarnost glede na
10, 100 in 500 letno povratno dobo. Za 10 letno povratno dobo je ugotovljeno, da glede na sedanje
višine 10 letna voda ne ogroža opredeljenega območja širitve. 100 letna povratna doba poplav bi
povzročila poplavljenost celotnega območje želene širitve, vendar zaradi hitrega dviga terena
območja pokopališča in cerkve ne poplavi. Kota gladin s 500 letno povratno dobo je še za dodatnih
3.5 metra višja od gladine vode pri 100 letnem dogodku in tako znaša. V tem primeru se nastalo
jezero razširi tudi na del območja obstoječega pokopališča. Študija ugotavlja, da zaradi zelo nizkega
škodnega potenciala, ki ga prinaša širitev začasnega parkirišča, je ranljivost takšnega objekta zelo
majhna in je kljub veliki nevarnosti stopnja ogroženosti samo srednja. Glede na predvideno rabo
študija ugotavlja, da je umeščanje na predvideno območje ustrezno (Inštitut za vodarstvo, december
2009).
Vpliv gradnje in obratovanja obravnavanih lokacij na površinske vode ocenjujemo z opisno oceno
nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so opisani v poglavju 6.5 Omilitveni ukrepi na str. 60.
6.4.2 Naselja okoli porečja Nanoščice
Obravnavano območje je bogato z površinskimi vodotoki, od katerih večina ni stalnih. Predlagana
območja sprememb namenske rabe se ne nahajajo v bližini njihovih strug, niti vanje ne posegajo.
Prav tako se vse pobude nahajajo izven poplavnega območja reke Nanoščice. Izjema je le območje
zelenih površin na koncu naselja Dilce (EUP DI02). Te površine že obstajajo, trenutno se tam
nahaja ograda za živino. Glede na predvideno rabo območja ocenjujemo, da se poplavna varnost ne
bo spremenila, prav tako pa bistvenega škodljivega vpliva poplav na omenjeni območji ne
pričakujemo. Tako se razlivne površine reke Nanoščice ohranjajo. Pobuda za spremembo
namembnosti v Zagonskem mlinu (EUP ZA03) v posebne površine segajo v poplavno območje
vodotoka Nanoščica. Značilnost teh poplav je, da nastopijo počasi, so dolgotrajnejše in niso
pretirano nevarne. Na območju Zagonskega mlina že stojijo objekti, ki se nahajajo znotraj območja
poplav. OPN predvideva ureditev tematske kmetije z mlinom, kovačijo in domačo lokalno obrtjo,
gradnja novih objektov pa ni predvidena. Na tem predelu objekti že stojijo in so bili v preteklosti
uporabljeni za potrebe delovanja mlina. Glede na njihovo rekonstrukcijo ter ob dejstvu, da gradnja
novih objektov ni predvidena, umestitev novih površin ne bo imela bistvenega vpliva na poplavno
varnost širšega območja. Osnutek OPN v podrobnih izvedbenih pogojih za to območje dopušča
rekonstrukcijo obstoječega objekta ter ureditev športnih igrišč, prepoveduje pa novogradnjo
objektov ter spreminjanje kote terena z nasipavanjem. V kolikor se želi na tem območju postaviti
objekt v skladu z namensko rabo je potrebno izdelati hidrološko – hidravlično študijo z določitvijo
razreda nevarnosti in pridobiti soglasje pristojne službe.
V bližnji okolici ni objektov ali infrastrukture, na katere bi imel omenjeni poseg z vidika
zmanjšanja poplavne varnosti negativni vpliv. Stanje po vzpostavitvi dejavnosti v obstoječih
objektih v ničemer ne bo poslabšalo poplavne varnosti in razmer, saj se razlivne površine ohranjajo
v enakem obsegu, kot do sedaj. Tako lahko zaključimo, da vpliv umestitve posebnih območij na
poplavno varnost območja ne bo prisoten.
V nobenem izmed naselij znotraj obravnavanega območja ni vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje.
Do vzpostavitve urejenega kanalizacijskega sistema je potrebno komunalne odpadne vode iz novih
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objektov začasno zadržati v nepretočnih greznicah oziroma malih čistilnih napravah. Ravnanje z
komunalnimi odpadnimi in padavinskimi vodami je predpisano z veljavno zakonodajo.
Ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih vod ocenjujemo predlagane spremembe v okviru OPN na površinske vode z opisno
oceno ni vpliva (A).
6.4.3 Mesto Postojna
Večina predlaganih posegov v okviru obravnavanega območja so načrtovani izven poplavnih
predelov in odmaknjeno od površinskih vodotokov, tako da njihova umestitev na kakovost
površinskih vodotokov in poplavno ogroženost ne bo imela vpliva. Izjema je predvidena širitev
zelenih površin v sklopu ureditve predela Kazarje (EUP PO22). Širitev se deloma nahaja znotraj
razlivnih površin reke Pivke. Osnutek odloka OPN za to območje predvideva varovanje retencijskih
(poplavnih) površin, ureditev peš povezav z mestom in z zelenim zaledjem skozi območje ob
vodotoku ter ureditev otroškega igrišča. Gradnja kakršnih koli objektov ni predvidena. Takšna
ureditev je smiselna, saj se razlivne površine reke Pivke tako ohranjajo, s posegi v prostor pa se tudi
ne umešča objektov, ki bi lahko bili ob visokih vodah ogroženi. Poleg tega tu pride do izrazitejše
spremembe terena, saj se le-ta dvigne. Okoljsko poročilo ocenjuje, da se poplavna varnost širšega
območje ne bo poslabšala. Odvzem prostih površin za prelivanje viškov vode iz struge vodotokov
ima lahko za posledico, da voda začne poplavljati območja, ki jih pred odvzemom ni. Na ta način so
lahko poplavno ogrožena območja in objekti, ki prej niso bili. V kolikor se znotraj območja poplav
ne bodo gradili novi objekti in se bo površine zgolj parkovno uredilo, potem bistvenih vplivov na
zmanjšanje razlivnih površin reke Pivke ne gre pričakovati. Ob morebitni gradnji objektov pa je
lahko vpliv večji, zaradi česar je upravičenost umestitve in zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti
novih objektov potrebno ugotoviti z hidrotehnično študijo. Infrastruktura območja Kazarje se bo
priklopila na obstoječo cono, ki je komunalno opremljena. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na
čistilni napravi v Stari vasi.
V predelu mesta Postojna ob Titovi in Reški cesti se nahajajo posamezni vodotoki, nekateri od njih
niso stalni in so v večji meri izvzeti iz območja spremembe rabe. Vrste dejavnosti tako na tej stopnji
še niso znane. Vsakršna ureditev skladno z veljavno zakonodajo o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih voda zahteva ustrezno komunalno opremljenost objektov in odvajanje
teh voda z območja na čistilno napravo. V času gradnje objektov je potrebno zagotoviti, da se
gradbeni odpadki ne odlagajo v bližino vodotokov. Površinski vodotoki z območja se stekajo v
smer proti jugu in se izlivajo v potok Stržen, ta pa naprej v reko Pivko. Onesnaženje omenjenih
vodotokov ima lahko za posledico poslabšanje kakovosti vodotoka Pivka, ki ponikne v postojnski
jamski sistem in se podzemno pretaka do Planinskega polja, kjer izvira kot Unica. Pred pričetkom
vsakršne gradnje je potrebno na območju zagotoviti ustrezno zaščito omenjenih vodotokov, da nebi
prišlo do onesnaženja. Med in po gradnji je potrebno zagotoviti ustrezen monitoring kakovosti reke
Pivke, kamor se zlivajo vodotoki z območja gradnje.
Vpliv gradnje in obratovanja posegov v okviru mesta Postojna na površinske vode ocenjujemo z
opisno oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so opisani v poglavju 6.5 Omilitveni ukrepi na str. 60.
6.4.4 Naselja južno od avtoceste
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Na obravnavanih območjih je predvidena širitev stavbnih zemljišč v naseljih Hruševje, Stara vas,
Matenja vas, Rakitnik in Razdrto, zelene površine v opuščenem kamnolomu v Hruševju, ostale
prometne površine v naselju Razdrto. Južno od Prestranka se predvideva izgradnja proizvodnih
površin v pasu med glavno cesto ter železniško progo. Vzhodno od naselja Razdrto ob turistični
kmetiji Hudičevec se v poplavne površine Nanoščice umešča zelene površine kot balinišče (EUP
RA 11/2). Glede na to, da ne gre za objekt, ki bi imel negativni vpliv na poplavne razmere širšega
območja in bi izvzemal razlivne površine Nanoščice ocenjujemo, da negativnih vplivov na poplavni
režim ter na poplavno varnost širšega območja ne bo. Osnutek odloka OPN za to območje dopušča
ureditev športnih igrišč in prepoveduje gradnjo objektov ter spreminjanje kote terena oz.
nasipavanje. V kolikor se želi postaviti objekt v skladu z namensko rabo ZS je potrebno izdelati
hidrološko–hidravlično študijo z določitvijo razreda nevarnosti in potrebno pridobiti soglasje
pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
V naseljih, kjer kanalizacijsko omrežje še ni vzpostavljeno je potrebno komunalne odpadne vode iz
novih objektov začasno zadržati v pretočnih greznicah oziroma malih čistilnih napravah. Ravnanje
z komunalnimi odpadnimi in padavinskimi vodami je predpisano z veljavno zakonodajo. Posegi
tudi ne segajo v bližino vodotokov, tako da bistvenega vpliva njihove izvedbe na površinske
vodotoke ne gre pričakovati. Odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji mora biti
zagotovljeno skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav (Ur. l. RS, št. 45/07) in Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS,
št. 109/07, 33/08). Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem
oziroma se mora priključek zagotoviti takoj, ko je to mogoče. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno
odvajanje padavinskih voda na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšanj hipni odtok z
utrjenih površin. V kolikor se v bližini predvidenih širitev namenske rabe nahajajo požiralniki je
potrebno zagotoviti, da se požiralniki, dostopi do njih in retenzijske površine okrog ohranjajo. Ob
upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih vod ocenjujemo predlagane spremembe v območju na površinske vode z opisno oceno
ni vpliva (A).
6.5 Omilitveni ukrepi
•
•

za naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa pod št. 1-3.
za območje mesta Postojna pod št. 1-3.
EUP

Opis vpliva

Onesnaževanje
UKREP 1 površinskih voda z olji in
mazivi iz mehanizacije.
Onesnaženje površinskih
UKREP 2 voda s cementom ali
apnom.

UKREP 3

Odtekanje odpadne
padavinske vode.

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Gradbena mehanizacija mora biti tehnično
brezhibna, da ne prihaja do izteka olj in
maziv v površinske vode.

Redni pregled
mehanizacije in
sprotno odpravljanje
napak.

V času gradbenih
del. Za izvedbo je
odgovoren izvajalec
del.

Preprečevanje pranja delovnih strojev v
vodotokih ali njihovi bližini.

Z ukrepom se bo
zmanjšala možnost
onesnaženja
površinskih
vodotokov.

V času gradbenih
del. Za izvedbo je
odgovoren izvajalec
del.

Odvodnjavanje padavinske vode iz utrjenih
(asfaltirani) površin naj poteka preko
lovilcev olj.

Z ukrepom se bo
zmanjšala možnost
onesnaženja
površinskih
vodotokov.

Za izvedbo je
odgovoren investitor
in izvajalec del v
času gradnje in
obratovanja.

Omilitveni ukrep
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Omilitveni ukrep

Za vse posege, ki so predvideni znotraj
poplavnih območij, je za zagotavljanje
poplavne varnosti območja in ohranjanje
ustreznega poplavnega režima reke Pivke
Gradnja objektov in
potrebno opraviti hidravlično-hidrološko
območij znotraj poplavnih
analizo vodnega režima, v kolikor se
površin lahko vpliva na
načrtuje gradnja novih objektov. Študija
razlivne površine reke
določi razrede poplavne nevarnosti na
Pivke, hkrati pa tudi na
osnovi katerih se poda ocena poplavne
kakovost vodotoka.
varnosti območja pred predvidenimi posegi
in po njih. Zaradi poplavnega območja je
prepovedana gradnja objektov ter
spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Omenjeni ukrep bo
pripomogel k
zagotavljanju
ustrezne poplavne
varnosti ter
ohranjanju razlivnih
površin reke Pivke.

Izvajanje

Ukrep je potrebno
zagotoviti pred
pričetkom gradnje v
fazi pridobivanja
gradbenega
dovoljenja. Za
izvedbo ukrepa je
odgovoren investitor
ter izvajalec del.

6.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice MOP, Agencija Republike Slovenije za Okolje s področja upravljanja z vodami
predvidevajo, da se z ureditvami ne poslabšuje stanje voda in vodni režim ter da se ohranjajo
retenzijske sposobnosti območij. V primeru izkazanega javnega interesa je spreminjanje obsega teh
površin možno le ob njihovi ustrezni nadomestitvi. S posegi se ne sme zmanjšati varnost pred
škodljivim delovanjem vode, omogočati pa se mora normalni pretok vode in stabilnost vodnih
površin. Za kraški teren so značilni požiralniki, do katerih je v okviru OPN potrebno ohranjati
dostope in retenzijske površine okrog njih. OPN občine Postojna ne predvideva posegov v bližino
vodnih teles. Zaradi širitve začasnega parkirišča ob pokopališču v Planini je bila izdelana
hidravlično hidrološka analiza, ki je določila razrede nevarnosti zaradi poplavne ogroženosti
(Inštitut za vodarstvo, december 2009). Ostala tri območja, ki segajo v poplavne površine imajo v
prostorsko izvedbenih pogojih jasno določene omejitve glede posegov v tovrstne površine. Gradnja
objektov brez predhodno izdelane hidravlično-hidrološke analize ni mogoča. Tako osnutek odloka
OPN upošteva smernice za upravljanje z vodami. Odvajanje odpadnih, komunalnih ter površinskih
voda bo na območjih aglomeracij brez ustrezne komunalne opremljenosti rešeno do zakonsko
predpisanega roka z izgradnjo komunalnega omrežja v naseljih, kjer le-tega še ni, ter priklop na
čistilno napravo Stara vas in Hruševje. Na teh območjih se odvod komunalnih odpadnih voda vodi
preko nepretočnih greznic oz. malih čistilnih naprav, ki jih čisti in prazni komunalno podjetje.
Nekontrolirano odvajanje odpadnih voda v okolje je prepovedano.
6.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Zgoščanje dejavnosti znotraj poselitvenih območij omogoča primernejšo komunalno ureditev, ki
zmanjša onesnaženost vodotokov. Posegi na območja neposredno ob vodotoku so lahko
problematični iz vidika samega urejanja vodotoka, kot tudi z vidika poplavne ogroženosti. Predlog
OPN, ob upoštevanju zakonsko predpisanih omejitev pri gradnjah v bližini vodotokov, ohranja
kakovost vodotokov. OPN prav tako navaja, da je potrebno vodotoke sonaravno urediti, s čimer se
ohranja njihova dinamika ter preprečuje erozijsko delovanje. Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode predvideva izgradnjo ustreznega kanalizacijskega
omrežja do zakonsko predpisanih rokov v naseljih, kjer le-to še ni vzpostavljeno, to je do konca leta
2015. Izvedba OPN tudi ne povečuje ogroženosti urbanih površin in infrastrukture zaradi poplav,
saj so posegi v večji meri umeščeni na način, da se razlivne površine vodotokov ohranjajo. Izjema
je območje zelenih površin Kazarje, ki je deloma umeščeno v poplavno območje reke Pivke.
Skladnost občinskega prostorskega načrta z okoljskimi cilji varovanja površinskih vodotokov lahko
opredelimo kot primerno.
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6.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

doseganje dobrega ekološkega stanja
voda glede na merjene parametre
kakovosti površinskih vodotokov

Spremljanje stanja se izvaja v sklopu monitoringa kakovosti površinskih
vodotokov. Merilno mesto na reki Pivki se nahaja na merilnem mestu
Postojna ter na reki Unici na merilnem mestu Hasberg. Ugotovitve
monitoringa je potrebno aplicirati na rabo površin v občini. Za oba vodotoka
je ugotovljeno dobro kemijsko stanje.

prisotnost naravnih in sonaravno
urejenih vodotokov (delež kategorij
vodotokov predvsem v 1., 1-2. in 2.
razredu po kategorizaciji urejanja
vodotokov)

Spremljanje kategorij urejenosti vodotokov izvaja MOP, Agencija RS za
okolje. Spremljanje je potrebno predvsem ob morebitnih regulacijah
vodotokov ali njihovi hidrotehnični ureditvi z namenom zagotovitve
izboljšanja poplavne varnosti. Pivka je bila gorvodno v preteklosti zaradi
poplavljanja in zagotavljanja poplavne varnosti regulirana, vendar poplavna
nevarnost še obstaja. Ker ostali vodotoki poplavljajo stran od poselitve gre
pričakovati ohranitev njihove kategorizacije.

stanje in število objektov, ki se
nahajajo znotraj poplavnih območij
vodotokov

Znotraj poplavnih območij se nahajajo južni deli naselij Dilce, Rakitnik in
Matenja vas. Za spremljanje stanja poplavnih površin je zadolžena država.

širjenje urbaniziranih območij in
število prebivalstva v občini

Spremljanje števila prebivalcev se izvaja na letni ravni v okviru Statističnega
urada RS. V zadnjih letih se število prebivalcev na ravni občine ni bistveno
spremenilo. Širitev urbaniziranih površin je v večjem obsegu predvidena le v
mestu Postojna, kjer pa je zaradi naravnih danosti ter ujetosti v infrastrukturno
omrežje, širitev urbanizacije omejena.

6.9 Viri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998
Analiza stanja in teženj občine Postojna, LOCUS d.o.o., avgust 2006.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, Kovod d.o.o.,
maj 2005.
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
Smernice k pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Javno podjetje KOVOD
Postojna, 2008.
Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine
Postojna, ARSO, 2006.
Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006. ARSO, junij 2008.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Postojna, maj
2005. (http://www.kovodpostojna.si/)
http://www.smihel.si/pore%C4%8Dje_nano%C5%A1%C4%8Dice.htm, 11.06.2008
Hidrološko-hidravlična študija za širitev pokopališča Planina, Inštitut za vodarstvo, d.o.o.,
december 2009

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 62 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

7. PODZEMNE VODE
7.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, št. 47/05, 45/07)
Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98)
Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in ukrepih za zavarovanje kakovosti in
količin pitnih voda (Ur. l. RS, št. 37/97)
Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 31/09)
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 49/06)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/07)
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08)
Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05, 26/06)
7.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

7.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in
veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih. Pri določitvi
okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje okoljske sestavine podzemne vode v občini
Postojna.
Po predpisih o vodah so cilji za podzemne vode doseženi, če se stanje podzemnih voda ne
poslabšuje ter:
•ima vodno telo podzemne vode dobro kemijsko stanje,
•je obrnjen vsak pomemben in stalno naraščajoč trend koncentracije kateregakoli onesnaževala, ki je
posledica človekove dejavnosti in zelo ogroža kakovost vodnih ali kopenskih ekosistemov, zdravje
ljudi ali dejansko ali mogočo dopustno rabo vodnega okolja,
•je preprečen vnos nevarnih onesnaževal in omejen vnos drugih onesnaževal v podzemno vodo, ki
pomenijo obstoječe ali mogoče tveganje za podzemno vodo,
•ima vodno telo podzemne vode dobro količinsko stanje.
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Tabela 11: Okoljski cilji, stanje in kazalci za podzemne vode
CILJI

KAZALCI

STANJE
•

ohranjanje kvalitete
obstoječih vodnih virov in
preprečevanje njihovega
onesnaženja z novimi
dejavnostmi in posegi v
prostor

•

•

opravljeni sledilni poskusi
pretakanja podzemne vode z
namenom ugotavljanja
njihove smeri pretakanja
izdelava kart ranljivosti za
posamezne vodne vire

•
•
•
•
•

zagotavljanje nemotene
kakovost podzemne vode glede
oskrbe občanov s kvalitetno na kemijske in bakteriološke
pitno vodo
parametre v pitni vodi

izgradnja kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja

na območju občine Postojna se nahaja 8 vodovarstvenih
območij virov pitne vode
vodni vir Malni predstavlja 98 % vse pitne vode v občini in
nima zakonsko opredeljenih vodovarstvenih območij
v naselji Hruševje in Orehek segajo vodovarstvena območja
vodnega vira Korantan
za vodne vire Korantan in izvire izpod Nanosa so bile
izdelane karte ranljivosti (l. 2002)
sledilni poskusi so bili na slovenskem krasu v zadnjih letih
opravljeni
veliko nevarnost za onesnaženje vodnih virov predstavlja
vojaško vadišče Poček

Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Kraška
Ljubljanica je bilo v letu 2006 ocenjeno kot dobro.

Kanalizacijsko omrežje je vzpostavljeno v mestu Postojna, obrtni
coni Veliki otok, naselju Stara vas in Hruševju v skupni dolžini
32 km. Skupna dolžina cevovodov vodovodnega omrežja znaša
226 km in oskrbuje 21.000 prebivalcev (podatek velja za občini
širjenje urbaniziranih območij in
Postojna in Pivka). V celotni občini je približno 56 %
število prebivalstva v občini
prebivalcev priključenih na javno kanalizacijo (Postojna, Stara
vas). V omenjenih dveh naseljih se izvaja odvajanje komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo za 1073 stavb oz. za 95 %
prebivalcev

7.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na obremenitev talnih vod zaradi predvidenih novih posegov
smo ocenili na podlagi javno dostopnih podatkov državnega monitoringa kakovosti podzemne vode
in značilnosti predvidenega plana. Vpliv izvedbe plana na kakovost talnih voda se vrednoti v
odnosu do zastavljenih okoljskih ciljev z uporabo meril vrednotenja, predpisanih z Uredbo o
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z omenjeno Uredbo se vplive vrednoti v velikostnih razredih od
ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov je navedena v spodnji tabeli
12.
Tabela 12: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na podzemne vode
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na kakovost podzemnih vod ne bodo imeli negativnih
vplivov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi na kakovost podzemnih vod ne bodo imeli bistvenih
vplivov. Zakonsko predpisane vrednosti onesnaževal v vodah ne bodo presežene,
načrtovani posegi bodo tudi v skladu z drugimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov bodo s
stališča varstva podzemnih voda sprejemljivi.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na podzemne vode, brez ustreznih omilitvenih
ukrepov, bistven vpliv. Zakonsko predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v
podzemnih vodah bi bile zaradi izvedbe posegov lahko presežene, načrtovani posegi pa
so lahko tudi v nasprotju s posameznimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov na podzemne
vode so z izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov sprejemljivi.
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OCENA

RAZLAGA OCENE

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na podzemne vode bistven vpliv, načrtovani
posegi pa so lahko tudi v nasprotju s posameznimi okoljskimi cilji. Vplivi posegov na
podzemne vode se lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub
temu pričakujemo poslabšanje stanja.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na podzemne vode uničujoč vpliv. Stanje
podzemnih voda se bo v kakovostnem smislu bistveno poslabšalo, zakonsko predpisane
mejne onesnaževal bodo presežene, posledice načrtovanih posegov pa so tudi v
nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva ni Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na podzemne vode ni možno.
možno

Tla in podzemne vode sta v neposredni povezavi, zato je to poglavje mogoče obravnavati v
povezavi s poglavjem 5. Tla, na str. 33. Varovanje tal je zelo pomembno v zvezi z varovanjem
virov pitne vode.
7.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
7.3.1 Hidrogeološke razmere
Območje občine Postojna je večinoma sestavljena iz sedimentnih kamnin, od katerih prevladujejo
apnenčaste in dolomitne kamnine mezozoiskih starosti. Karbonatne kamnine (apnenec, dolomit) so
bile izpostavljene zakrasevanju. Zaradi razpokanosti in pretrtosti kamnin padavinska voda hitro
pronica skozi golo površje ali skromni prsteni pokrov v podzemlje in se pretaka večinoma v
navpični smeri proti gladini podzemne vode. Na stiku s krasom poniknejo tudi površinski vodotoki
z nekraškega obrobja. Infiltrirana voda na svoji poti s kemičnim delovanjem razpoke korozijsko širi
in veča in tako ustvarja sistem različno velikih in med seboj povezanih podzemnih poti. Prepustnost
v kraškem sistemu je zato velika, posledica so visoke hitrosti pretakanja voda v podzemlju,
raznovrstnost načina pretakanja ter običajno nepoznane smeri odtekanja vode, ki segajo tudi do več
deset kilometrov oddaljenih predelov.
Območje plana sodi skladno s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemne vode (Ur. l. RS,
63/02) v vodno telo podzemne vode Kraška Ljubljanica, ki se nahaja v sedimentnih kamninah in
nevezanih sedimentih. Prvi, dolomitni, malo skraseli vodonosnik je mezozoiske starosti. Glede na
poroznost je kraški in razpoklinski. Po izdatnosti je visoko do srednje izdaten. Drugi apnenčast
vodonosnik je mezozoiske starosti. Je kraški in razpoklinski, zelo do malo skraseli. Po izdatnosti je
nizko do srednje izdaten. Za hidravlično mejo med prvim in drugim vodonosnikom je značilna
razlika v prepustnosti in v poroznosti (kraška ali razpoklinska). Na območju Pivke in Postojne sta
prekrita s krovnimi flišnimi plastmi, na območju kraških polj pa z aluvialnimi nanosi. Površinske
vode s teh območij ponikajo v številne ponore in napajajo kraške vodonosnike. Glede na značilnosti
pretakanja in procese uskladiščenja vode v podzemlju ločimo več delov kraškega vodonosnika.
Zgornji del vodonosnega sistema, kjer se prepletata hitro vertikalno pretakanje po primarnih
drenažnih poteh in počasno precejanje skozi slabše razpokano osnovo, predstavlja nezasičeno cono.
To je suhi del vodonosnika in je lahko debel tudi do več sto metrov. V spodnjem delu vodonosnika
pa je zasičena cona, ki je stalno zalita z vodo. Pretakanje v tej coni poteka po kanalih, razpokah in
porozni osnovi v smeri proti izvirom, skozi katere se podzemne vode vračajo spet na površje.
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7.3.2 Kakovost podzemne vode
Za določanje vplivov različnih dejavnosti na kakovost podzemne vode in posledično virov pitne
vode so pomemben pripomoček sledilni poskusi. Le-ti so na slovenskem krasu v zadnjem desetletju
pokazali sorazmerno široko raztekanje voda, ki pa se v odvisnosti od hidroloških razmer spreminja.
Pogosto prihaja ob različnih hidroloških pogojih do pretakanja vode v različnih smereh. Sledenje, ki
traja dovolj dolgo, lahko poda popolno sliko tudi smeri, v katerih odteka voda le ob zelo nizkih
vodostajih. V primeru onesnaženja na krasu kot tudi na bližnjem nekraškem svetu, ki je vplivno
območje kraških voda, je potrebno pozornost posvetiti ne le na prvo intenzivno odtekanje
onesnaženja, temveč tudi na možno zakasnelo pretakanje, posebno še v izvire, ki so zajeti za
vodovode. Zelo pomembna je tudi vrsta polutanta, saj imajo nevarne in strupene snovi usodne
posledice še v zelo nizkih koncentracijah.
Monitoring kemijskega stanja podzemnih voda država zagotavlja v skladu z Zakonom o varstvu
okolja in podzakonskima aktoma Uredbo o stanju podzemne vode (Ur. l. RS, št. 25/09) in
Pravilnikom o monitoringu stanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 31/09). V letu 2005 je bil izdan
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemne vode (Ur. l. RS, 63/02), ki je ozemlje Republike
Slovenije razmejil na 21 vodnih teles podzemne vode. Območje občine Postojna tako spada na
področje vodnega telesa z medzrnsko poroznostjo Kraška Ljubljanica, znotraj katerega sta bili
vzpostavljeni dve merilni mesti mreže državnega monitoringa in sicer na izviru Malenščice ter
izviru Veliki obrh.
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se za vsako leto posebej določa na osnovi
rezultatov monitoringa kakovosti podzemne vode. Na osnovi statistično obdelanih rezultatov
monitoringa kakovosti podzemne vode ter ugotavljanja skladnosti pitne vode, ki izvira iz vodnega
telesa Kraška Ljubljanica, se ocenjuje, da je bilo kemijsko stanje vodnega telesa v letu 2006 dobro.
Na vodnem telesu Kraška Ljubljanica v obdobju od leta 1998 do leta 2005 za noben parameter
podzemne vode ni ugotovljen dolgoročni trend zniževanja ali rasti. Na merilnih mestih Malenščica
in Veliki Obrh je kakovost podzemne vode v letih 2006 ustrezala predpisom, saj je bila povprečna
vrednost vseh merjenih parametrov podzemne vode nižja ali enaka standardu kakovosti.
7.3.3 Zajetja pitne vode in vodni viri
Občina Postojna ima z namenom varstva in ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij sprejet Odlok o
varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98). Zavarovanje se nanaša na
izvire izpod Nanosa, izvire med Hruševjem in Prestrankom, izvire v Podgori in pri Planini. Za
omenjene vodne vire so določeni najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja, ožji pas s
strogim režimom varovanja in širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja. Za ta
območja so z Odlokom določeni režimi upravljanja. Za območje Nanoških vodnih virov je občina
Postojna skupaj z občinama Divača in Vipava sprejela Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih
virov in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda (Ur. l. RS, št. 37/97). V
jugovzhodnem delu občine na območju Javornikov leži vodni vir Malni, ki predstavlja 98 % vse
pitne vode v občini in nima zakonsko opredeljenih vodovarstvenih območij. Od leta 2006 aktivnosti
v zvezi z določitvami vodovarstvenih pasov virov pitne vode ter njihovo zakonsko zaščito potekajo
na Ministrstvu za okolje, ki je do sedaj predlagalo 5. vodovarstvenih pasov za zaščito omenjenega
vodnega vira. Veliko nevarnost za onesnaženje vodnega vira Malni predstavlja vojaško vadišče
Poček. Leta 1997 je ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, pri raziskavi vpliva dejavnosti v
zvezi z vadiščem Poček ugotovilo povišano vsebnost težkih kovin (nikelj, kadmij, baker in cink) v
izviru Malni in povišano vsebnost kadmija, broma in joda v tleh na tem območju. Zaradi vodo
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prepustnih kraških kamnin in posledično majhne samočistilne sposobnosti območja je prisotna
velika nevarnost širjenja onesnaženosti vodnega vira.
Osnovni vir, ki zagotavlja pretežni del vode v vodovodni sistem občine Postojna in Pivke, je izvir
Malnov, iz katerega se načrpa več kot 90 % vse vode, preostanek pa se zajame iz izvirov Lepena in
Nanoški viri. Manjši del prispevajo manjši lokalni izviri, ki pa niso direktno vključeni v centralni
sistem. Voda iz izvira Malni se črpa naprej v čistilno napravo Malni 70 m nad izvirom, kjer se
surova voda prečisti v postopkih usedanja, filtriranja in dezinfekcije. Tako pripravljena zdravstveno
ustrezna pitna voda se od tu ponovno črpa do pretočnega objekta okoli 150 m višje. Od tam voda
odteka gravitacijsko do rezervoarjev na Soviču nad Postojno in del naprej v rezervoar nad Pivko.
Centralni vodovod Postojna - Pivka je povezan z vodovodom Nanoških virov, kar omogoča sočasno
medsebojno napajanje. Izvir Korentan trenutno ni vključen v vodovodni sistem. Naselja, ki imajo
lastni vodovodni sistem, so Malo in Veliko Ubeljsko, Razdrto in del Šmihela.
V dokumentu Strokovne podlage za varovanje lokalnih vodnih virov na območju občine Postojna
(ZRC SAZU, IRK, 2002) so bili predstavljeni predlogi omejitve vodovarstvenih pasov. Za vsak
vodni vir je bila izdelana karta ranljivosti, obremenjenosti in ogroženosti. Za izvire pod Nanosom,
izvir pri Planini (Lepena) velja, da so zmerno ranljivi glede na njihovo lokacijo in geološke
značilnosti ter malo ogroženi zaradi obstoječih dejavnosti v prostoru. Za območje vodnega vira
Korentan je značilna dobra zakraselost in številne vrtače, ki so razporejene vzdolž glavnih
tektonskih struktur. Območji Hrušiškega kamnoloma in dobro prepustne razpoklinske cone na
vzhodnem robu vasi Hruševje sta s stališča ranljivosti neugodni. Pri kamnolomu je problematična
predvsem majhna debelina varovalnega pokrova nad zakraselim apnencem. S stališča
obremenjenosti so v zaledju izvira razmere zelo ugodne, saj gre za redko poseljeno območje. Na
kraških tleh tako ležita le naselji Orehek in Hruševje. Nevarnost predstavljajo predvsem nelegalna
odlagališča odpadkov. Karta ogroženosti povzema pričakovane verjetnosti škodljivih posledic
onesnaženja. Za vodni vir Korentan so bila kot najbolj ogrožena območja izpostavljena kamnolom
Hruševje, odsek regionalne ceste Razdrto-Postojna ter posamezna območja s kraškimi objekti ob
kolovoznih poteh znotraj zaledja.
7.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
7.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Predlog OPN načrtuje stanovanjske površine (EUP ST01/1) v severovzhodnem delu naselja Strane,
ki se nahajajo na meji ožjega vodovarstvenega območja izvira Tres. Vzhodno od naselja Belsko sta
določena 2. in 3. vodovarstvena pasova vira pitne vode. V 2. vodovarstveni pas sega nova površina
centralnih dejavnosti (EUP BE02). Skladno z Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini
Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98) je novogradnja znotraj ožjega varstvenega pasu mogoča le v
omejenem obsegu. Zaradi gradnje novih objektov se ne smejo poslabšati higienske razmere pri
oskrbi s pitno vodo. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, 64/04,
5/06) dovoljuje stanovanjsko gradnjo znotraj širšega vodovarstvenega območja brez posebnih
omejitev.
Območje v naselju Strane leži na meji ožjega vodovarstvenega območja in vanje ne posega, zato
predvidene omejitve pri poseganju niso potrebne. Vsa naselja znotraj obravnavanega nimajo
urejenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Skladno s
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode se odvajanje
in čiščenje odpadnih vod se rešuje po posameznih aglomeracijah. Do vzpostavitve urejenega
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kanalizacijskega sistema je potrebno komunalne odpadne vode iz novih objektov začasno zadržati v
pretočnih greznicah ali malih čistilnih napravah.
Vse ostale pobude se ne nahajajo znotraj ali na meji vodovarstveni območij virov pitne vode, zato
za njih niso potrebne posebne omejitve za varstvo virov pitne vode. Za preprečevanje onesnaženja
podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami je potrebno zagotoviti njihovo zbiranje v greznicah ali
malih čistilnih napravah, skladno z veljavno zakonodajo.
Ob predpostavki, da se pri umeščanju omenjenih posegov upošteva zakonsko predpisana določila
pri gradnji znotraj vodovarstvenih pasov virov pitne vode, potem vpliv izvedbe pobud v okviru
OPN na podzemne vode lahko ocenimo z opisno oceno nebistven vpliv (B) .
7.4.2 Mesto Postojna
Znotraj vodnega vira Malni segajo sledeči predlogi sprememb namenske rabe: stanovanjske
dejavnosti (EUP PO18) ter centralnih dejavnosti (EUP PO16, PO17). Vse naštete pobude ležijo v 4.
vodovarstvenem pasu vodnega vira Malni. Vplive omenjenih posegov znotraj vodnega vira je težje
oceniti, ker ni določenih varstvenih režimov. Glede na to, da je večina predvidenih posegov znotraj
4. oziroma širšega vodovarstvenega pasu, kjer so predvideni blažji varstveni režimi, pa je skladno z
obstoječo zakonodajo vplive vseeno možno deloma opredeliti. Območja sprememb namenske rabe
EUP PO16, PO17, PO18 so predvideni blizu obstoječih objektov ter poselitve, tako da jih bo možno
priklopiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je v mestu vzpostavljeno. Na ta način bo
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ustrezno rešeno. Za območja, ki se nahajajo
severneje ob avtocesti je potrebno predvideti, v kolikor vzpostavitev kanalizacije ni možna,
odvajanje odpadnih komunalnih vod v greznice, ki jih prazni javno pooblaščena komunalna služba,
skladno z Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08).
Površine ostale prometne infrastrukture (parkirišča) je potrebno utrditi in asfaltirati, urediti
odvajanje meteorne padavinske vode ter odtoke opremiti z lovilci olj. Za čiščenje lovilcev olj je
zadolžena pooblaščena komunalna služba.
Preostali posegi ne ležijo znotraj virov pitne vode. Kanalizacijsko omrežje v mestu je
vzpostavljeno, tako da se bodo novi objekti lahko nanj priključili in ne bo prihajalo do
nekontroliranega odtoka v podtalnico. Obstoječa čistilna naprava v Stari vasi je kapacitete 15.000
PE in je polno obremenjena. Že v fazi projektiranja je bila predvidena njena razširitev, tako da se v
primeru novogradenj na območju mesta Postojna razširitev lahko tudi izvede. Pri širitvi proizvodnih
površin na območju Loga lahko nastajajo industrijske odpadne vode, ki jih je potrebno odvesti v
kanalizacijo in ustrezno očistiti na čistilni napravi, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07). Odpadne
industrijske vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo zajeti in predhodno očistiti.
Upravljavec naprave, ki proizvaja odpadno industrijsko vodo, mora izvajati ukrepe za zmanjševanje
emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi
pri odvajanju odpadne vode iz posameznih vrst naprav. Skladno z zgoraj omenjeno Uredbo je za
obratovanje naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, ali neposredno v
površinske vode ali posredno v podzemne vode, potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Ob
upoštevanju zakonskih predpisov in ob ustrezni komunalni ureditvi območja ne pričakujemo
bistvenih vplivov na kakovost podtalnice.
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Ob upoštevanju zgoraj omenjenih omejitev ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na podzemne
vode za pobude na območju mesta Postojna nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih
ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 7.5 Omilitveni ukrepi na str. 70 po posameznih EUP.
7.4.3 Naselja južno od avtoceste
Znotraj predlaganega 4. vodovarstvenega pasu vodnega vira Malni segajo predlagane spremembe
namenske rabe v površine za turizem na območju smučišča Kalič. Predlagane širitve v Matenji vasi
ter Rakitniku mejijo na predlagan 4. vodovarstveni pas vodnega vira Malni in tako nimajo
neposrednega vpliva nanj. Znotraj vodnega vira Korantan se nahajajo predlagane spremembe rabe
za stanovanjske površine v naselju Hruševje (EUP HR06/1) in Orehek (EUP OR01/7) ter zelene
površine na predelu obstoječega kamnoloma v Hruševju (EUP HR07). Območje slednjega je
predvideno kot prireditveni prostor in hkrati kot sanacija kamnoloma. Dodatne dejavnosti niso
predvidene. V dokumentu Strokovne podlage za varovanje lokalnih vodnih virov na območju
občine Postojna (ZRC SAZU, IRK, 2002) je bilo za območje Hrušiškega kamnoloma in dobro
prepustne razpoklinske cone na vzhodnem robu vasi Hruševje ugotovljeno, da sta s stališča
ranljivosti neugodni. Pri kamnolomu je problematična predvsem majhna debelina varovalnega
pokrova nad zakraselim apnencem. S stališča obremenjenosti so v zaledju izvira razmere zelo
ugodne, saj gre za redko poseljeno območje. Na kraških tleh tako ležita le naselji Orehek in
Hruševje. Nevarnost predstavljajo predvsem nelegalna odlagališča odpadkov. Za vodni vir Korentan
je bilo kot najbolj ogroženo območje med drugim izpostavljen tudi kamnolom Hruševje. Glede na
ugotovitve omenjene študije je za zaščito vodnega vira in ohranjanje kakovosti pitne vode potrebno
upoštevati določene omejitve. Odtok odpadne padavinske vode iz objektov v sklopu zelenih površin
je potrebno preko kanalizacije, ki je v naselju že vzpostavljena, a še ni predana v upravljanje,
speljati na čistilno napravo v Hruševju. Enako velja tudi za predvidene stanovanjske površine
znotraj območja vodnega vira. Tovrstno omejitev pri gradnji objektov za posege v širši varstveni
pas (3. vodovarstveni pas) nalaga tudi občinski Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini
Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98). Pri tem mora biti javno kanalizacijsko omrežje izvedeno vodotesno.
Skladno s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06)
je v 3. vodovarstvenem pasu gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb dovoljena brez večjih
omejitev. Izvedba plana na obravnavanem območju ima lahko v času gradnje začasen vpliv zaradi
morebitnega kaljenja podtalnice. Kasneje med obratovanjem objektov, ob upoštevanjem omejitev
ter ustrezno izvedenem odvajanju odpadnih komunalnih vod, ne pričakujemo bistvenih vplivov na
kakovost virov pitne vode.
Območje Kaliča se pretežno nahaja v predlaganem 2. vodovarstvenem območju vodnega vira
Malni. Vodni vir Malni nima zakonsko opredeljene zaščite pasov virov pitne vode. Tako navajamo
omejitve za posege na tem območju, ki so predpisani s Pravilnikom o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06). Podrobnejša namenska raba območja
predvideva umestitev posebnih območij (površine za turizem), namenjenih prenovi obstoječih
objektov ter dograditvi posameznih objektov za nastanitev. Smučišča se opredeljuje kot zelene
površine, kjer je dopustno samo obnova obstoječih žičniških naprav, nove žičnice ali širitve smučišč
pa niso predvidene. Na Kaliču so v prostor že umeščene smučarske proge, objekt in parkirišča.
Nova ureditev predvideva prizidek k obstoječemu hotelu ter gradnjo terase. Poleg tega se
predvideva tudi gradnja drugih objektov za nastanitev (bungalovi), v sklopu katerega se bo najbrž
tudi vršila gradnja. V ta namen se bodo izvedla gradbena dela, pri katerih bo prišlo do izkopa
zemeljskega materiala. Skladno z omenjenim Pravilnikom je v 2. vodovarstvenem pasu izvedba
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tovrstnih posegov možna, če so za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del bili preverjeni vplivi
na vodni režim in stanje vodnega telesa. Izkopi so dovoljeni, če so izdelani več kot 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode. Omenjeni Pravilnik znotraj 2. vodovarstvenega območja dopušča tudi
gradnjo začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi, prireditvi in skladiščenju ter
gradnjo prostora za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali
gradbena kemična sredstva, v kolikor so za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del bili
preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Tovrstni začasni objekti so vsi objekti, ki
se postavijo samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja. V okolici
predvidene hotelske stavbe se nahajajo parkirne in druge utrjene površine. Odvajanje padavinske
vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov mora biti urejeno
preko lovilcev olj, pri čemer mora biti dno ponikovalnice vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne
vode. Enako velja tudi za odvajanje padavinske vode s strešnih površin s ponikanjem vode skozi tla.
Glede na dejstvo, da vodovarstveni pasovi vodnega vira Malni še niso natančno določeni in
zakonsko opredeljeni, je težko predvideti ukrepe za odvajanje komunalne odpadne vode. Tako je
možno predvideti začasne ureditve. Ravnanje z odpadno komunalno vodo iz nastanitvenih ter
gostinskih objektov je potrebno nujno urediti z zbiranjem v nepredušno zaprti greznici, ki ima
opravljen atest, potrjen s strani pristojne organizacije, ali pa jih očistiti na mali (rastlinski) čistilni
napravi. Upravljavec objekta, kamor sodi tudi greznica, mora zagotoviti redno črpanje greznice, ki
ga vrši pristojna javna služba. V kolikor se kasneje z natančnejšo opredelitvijo vodovarstvenih
pasov za vodni vir Malni izkaže, da predvideni objekti segajo v varstveni pas s strogim režimom
varovanja in bi dejavnost lahko imela bistveni vpliv na vodni vir, potem naj se gradnja bungalovov
ne izvede.
Ob upoštevanju zgoraj omenjenih zakonsko predpisanih omejitev ter ukrepov ocenjujemo, da bo
imela izvedba plana za območja pod avtocesto na podzemne vode nebistven vpliv pod pogoji (ob
izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 7.5 Omilitveni ukrepi na str. 70 po posameznih EUP.
OPOMBA: na območju naselij okoli Nanoščice ni vodovarstvenih območij, zato okoljsko
poročilo ugotavlja, da izvedba predlaganih posegov, ob upoštevanju veljavnih zakonskih
predpisov, na vire pitne vode ne vpliva. Tako vpliv spremembe namenske rabe lahko ocenimo
z oceno ni vpliva (A).
7.5 Omilitveni ukrepi
EUP

Opis vpliva

Omilitveni ukrep

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

PO16,
PO17,,
PO18,
KA01

Gradnja znotraj
vodovarstvenih
pasov vira pitne
vode Malni, ki nima
zakonsko
opredeljenih
varstvenih režimov,
lahko vpliva na
kakovost vodnega
vira.

Pred vzpostavitvijo ter zakonsko opredelitvijo
in zaščito vodnega vira Malni je posege znotraj
vodovarstvenega območja potrebno izvajati vse
potreben ukrepe, s katerimi se preprečuje ali
zmanjša morebiten negativni vpliv na vire
pitne vode (priklop objektov na kanalizacijo,
ureditev parkirišč z lovilci olj, ustrezna
ureditev območij za pretakanje ali skladiščenja
nevarnih snovi, ustrezno ponikanje padavinske
vode, ...)

Z izvajanjem ukrepa
bo omogočeno
zmanjšanje tveganja
za vodni vir, s tem pa
ohranjanje kakovosti
vira pitne vode.

Izvedba je obvezna po
Pravilniku o odvajanju
in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske
vode in jo izvede
občina v času priprave
občinskih aktov.
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EUP

HR07

HR06/1,
OR01/7

KA01

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.
Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Morebitna širitev kamnoloma v Hruševju bi
lahko imela bistven vpliv na vodni vir
Širjenje kamnoloma
Korentan, kar je ugotovila tudi strokovna
znotraj
študija, saj je območje neugodno s stališča
vodovarstvenega
ranljivosti in ogroženosti vodnega vira.
območja ni
Sanacija in opredelitev nove rabe območja sta
dovoljena.
pomemben ukrep k zmanjšanju tveganja za
vodni vir, ob upoštevanju zakonskih omejitev.

Z izvajanjem ukrepa
bo omogočeno
zmanjšanje tveganja
za vodni vir, s tem pa
ohranjanje kakovosti
vira pitne vode.

Izvedba se opredeli v
času priprave
občinskih aktov. Zanjo
je odgovoren
pripravljavec akta.

Gradnja objektov ob
neustrezni izvedbi
ima lahko negativen
vpliv na kakovost
pitne vode vira
Korantan.

Gradnja stanovanjskih objektov znotraj vira
pitne vode mora biti izvedena skladno z
občinskim Odlokom o varstvu vodnih virov.
Objekti morajo biti priključeni na komunalno
omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi.

Ukrepa pomeni
priklop na
kanalizacijsko
omrežje in s tem
ustrezno ravnanje z
odpadnimi
komunalnimi vodami,
kar ima za posledico
ohranitev kakovosti
vodnega vira.

Izvedba se opredeli v
času priprave
občinskih aktov. Zanjo
je odgovoren
pripravljavec akta.

Predvidene
dejavnosti na Kaliču
segajo v predlagan
2. vodovarstveni pas
vodnega vira Malni
in bi lahko imele
vpliv na kakovost
vodnega vira.

Pred vzpostavitvijo ter zakonsko opredelitvijo
in zaščito vodnega vira Malni je posege znotraj
vodovarstvenega območja potrebno izvajati vse
potreben ukrepe, s katerimi se preprečuje ali
zmanjša morebiten negativni vpliv na vire
pitne vode. V kolikor se izkaže, da bi
predvideni novi objekti imeli bistveni vpliv na
kakovost vira pitne vode, naj se le-ti ne
izvedejo.

Z izvajanjem ukrepa
bo omogočeno
zmanjšanje tveganja
za vodni vir, s tem pa
ohranjanje kakovosti
vira pitne vode.

Izvedba se opredeli v
času priprave
občinskih aktov. Zanjo
je odgovoren
pripravljavec akta.

Opis vpliva

Omilitveni ukrep

7.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, navajajo, da je potrebno pri
pripravi občinskega prostorskega načrta upoštevati tudi vodovarstvena območja ter poseganje vanje.
Okoljsko poročilo je upoštevalo Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 50/98). Pri tem se upošteva tudi usmeritev omenjenih smernic, da se na vodovarstvena območja
usmerja dejavnosti, ki omogoča prostorski razvoj in skladno z vodovarstvenimi režimom ne ogroža
kvalitete vodnih virov. Pri posegih na območju vodnega vira Malni, ki nima zakonsko opredeljenih
vodovarstvenih pasov virov pitne vode, okoljsko poročilo upošteva Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06). Predvsem na območju smučišča
Kalič je potrebno dejavnosti v prostoru usmerjati tako, da se morebitni negativni vplivi na vodni vir
preprečijo. Osnutek odloka OPN navaja, da so bili posamezni varstveni ukrepi za zaščito vodnih
virov že opredeljeni z veljavnim Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 50/98). Gre za izvire pod Nanosom, med Hruševjem in Prestrankom, v Podgori ter Planini. V
osnutku odloka je v 39. členu opredeljeno varstvo vodnih virov. Vodni vir Malni je prepoznan kot
pomemben vir pitne vode v občini, ki nima zakonsko opredeljenih vodovarstvenih območij in ga je
zato potrebno zaščititi. Na vodovarstvenih območjih je potrebno skrbno nadzirati odpadne vode,
gnojnične jame, škropljenje na kmetijskih površinah oz. jih zaščititi pred kakršnim koli
onesnaževanjem. Odlok kot veliko nevarnost za onesnaženje vodnih virov prepoznava vojaško
vadišče Poček, ki je locirano v območju Javorniških gozdov. S tem osnutek odloka upošteva
smernice, ki se nanašajo na varovanje vodnih virov.
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7.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Zgoščanje dejavnosti znotraj poselitvenega območja omogoča primernejšo komunalno ureditev,
večji delež prebivalstva priključenega na kanalizacijsko omrežje s tem pa pripomore k zmanjšanju
možnosti onesnaženja talnih voda. Potrebno pa je zagotoviti še ponikanje meteorne vode iz utrjenih
površin v tla in s tem zagotoviti vodonosniku vir vode. V tem primeru je OPN skladen z okoljskimi
cilji. OPN ne predvideva posegov v bližino vodnih zajetij ali ožjih vodovarstvenih pasov. Posegi na
vodovarstvenem območju vodnega vira Malni so problematični, ker vodovarstvena območja nimajo
zakonske zaščite, vodni vir pa predstavlja 98 % vse pitne vode v občini in je kot tak strateški vodni
vir za oskrbo večjega števila prebivalcev, tudi sosednje občine Pivka. Gre predvsem za gradnjo
posameznih objektov na območju Kaliča, ki se nahajajo znotraj predlaganega 2. vodovarstvenega
pasu. Če bo analiza tveganja za onesnaženost talnih voda upravičila sprejemljivost predlaganih
posegov, lahko opredelimo skladnost OPN z okoljskimi cilji varovanja talnih voda kot primerno.
Tako bodo cilji ohranjanja kvalitete obstoječih vodnih virov in preprečitev njihovega onesnaženja z
novimi posegi ter zagotavljanja oskrbe občanov z kvalitetno pitno vodo doseženi. V nasprotnem
primeru je bo potrebno določene posege zmanjšati po obsegu ali jih izvzeti iz območij predlaganih
sprememb namenske rabe.
7.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

karte ranljivosti za posamezne vodne
vire

opravljeni sledilni poskusi pretakanja
podzemne vode z namenom
ugotavljanja njihove smeri pretakanja

kakovost podzemne vode glede na kemijske
in bakteriološke parametre v pitni vodi

TRENUTNO STANJE
Karte ranljivosti so bile izdelane za vodne vire pod Nanosom, pri Planini ter
Korentani z namenom opredelitve vodovarstvenih pasov virov pitne vode.
Na podlagi tega je občina sprejela ukrepe za izboljšanje kakovosti vodnih
virov. Problematika nedoločenih vodovarstvenih pasov najpomembnejšega
vira pitne vode Malni ostaja. Iz tega razloga je potrebno za vse posege, ki se
načrtujejo znotraj vodnega vira Malni, izdelati analizo tveganja za vodni vir.
Monitoring kakovosti podzemne vode se izvaja na država na letni ravni.
Sledilni poskusi so bili opravljeni z namenom določitve ranljivosti nekaterih
vodnih virov (npr. Korentan). Opravlja se jih takrat, kadar je vpliv
določenega posega v prostor na podzemne vode nepredvidljiv in je potrebno
posebej določiti smer toka podzemne vode.
V splošnem je kemijsko stanje podzemne vode vodnega telesa vodnega
telesa Kraška Ljubljanica dobor. Na merilnem mestu izvira Malenščica in
Veliki obrh je monitoring kakovosti za leto 2006 ugotovil ustrezno stanje
podzemne vode glede na merjene parametre. Monitoring se izvaja enkrat
letno, izvaja ga Agencija RS za okolje.

7.9 Viri
•
•
•
•
•
•

Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998
Smernice k pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Javno podjetje KOVOD
Postojna, 2008.
Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Prostorskega reda Občine Postojna,
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 2006.
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
Obvezna izhodišča in smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Strategije
prostorskega razvoja Občine Postojna, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 2006.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, Kovod d.o.o.,
maj 2005.
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Šuklje T. Varstvo okolja in vojaške aktivnosti. Diplomsko delo. UL, Fakulteta za družbene vede,
Ljubljana, 2007.
Strokovne podlage za varovanje lokalnih vodnih virov na območju občine Postojna, ZRC SAZU,
Inštitut za raziskovanje Krasa, 2002.
Kogovšek J. Ugotavljanje podzemnega pretakanja vode v krasu kot osnova za načrtno trajnostno
gospodarjenje s prostorom. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2005.
http://www.razvojkrasa.si/si/voda/ (12.06.2008)
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8. NARAVA
8.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predpisi s področja varstva okolja in ohranjanja narave
Zakon o ohranjanju narave /ZON – UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/04)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 57/96, 63/97)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) (Ur. l. RS 2/04)
Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na
območju občine Postojna (Uradne objave št.29, 14. dec. 1984)
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04)
Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03)
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov in izvedbe
planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05)
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08)
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04 109/04, 84/05,
115/07, 96/08)
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l.
RS, št. 78/06, 72/07)
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02)
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06)
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06)
Strategija ohranjanja ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (MOP, 2002)
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
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8.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana
8.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih
pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in
urejanja prostora (Tabela 13).
Tabela 13: Pregled okoljskih ciljev plana za območje občine Postojna.
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06)

CILJI

KAZALCI

STANJE

Ohranitev lastnosti, zaradi katerih so deli
narave opredeljeni za naravno vrednoto
določene zvrsti ter v največji možni meri
tudi vseh drugih lastnosti.

Število posameznih zvrsti naravnih
vrednot in njihova stopnja ohranjenosti.

Na območju občine Postojna je prisotno
večje število naravnih vrednot državnega
in lokalnega pomena. Naravne vrednote
so večinoma geomorfološke podzemeljske
in hidrološke zvrsti, številne so tudi
drevesne zvrsti.

Ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja
habitatov vrst in habitatnih tipov, za katere
so opredeljena območja, pomembna za
ohranitev biotske raznovrstnosti (ekološko
pomembnih območij, območij Natura)

Številčnost populacij posameznih
klasifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst
ter delež klasifikacijskih habitatnih tipov
znotraj posameznih Natura območij in
številčnost populacij posameznih
ogroženih, prizadetih, redkih ter
endemitnih rastlinskih in živalskih vrst ter
habitatnih tipov, kot njihovega
življenjskega prostora.

Na območju plana se nahajata deset
posebnih varstvenih območij. Prisotna so
tudi številna ekološko pomembna
območja. V okviru teh območij se tako
na območju plana pojavlja tudi nekaj
ogroženih vrst (npr. rjavi medved, kosec,
človeška ribica...).

Strategija ohranjanja ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (MOP, 2002)
Ohranitev ekosistemov skozi ohranjanje
ugodnega stanja habitatnih tipov.

Število prisotnih habitatnih tipov, ki se
ohranjajo v ugodnem stanju.

Na območju plana se nahajajo številni
habitatni tipi, ki se ohranjajo v ugodnem
stanju.

Ohranitev sedanjega obsega vlažnih in
suhih travišč, ter travniških sadovnjakov,
prednostno na območjih ogroženih ali
endemičnih živalskih ali rastlinskih vrst.

Obseg vlažnih in suhih travišč na
območjih ogroženih ali endemičnih
živalskih vrst.

Na območju plana se nahajajo vlažna
travišča in sadovnjaki ter s tem ogrožene
živalske vrste (predvsem ptice).

Ohranitev tradicionalne ekstenzivne in
Obseg tradicionalne ekstenzivne in
trajnostne rabe prostora, ki ohranja visoko trajnostne rabe prostora, ki ohranja
biotsko raznovrstnost, krajinsko pestrost
pestrost zavarovanih območij.
in kulturno identiteto krajine, v delih
zavarovanih območij in na območjih
izjemnih krajin.

Na območju plana se nahaja večje število
zavarovanih območij, predvsem gre za
zavarovana območja jam. Pomembna
območja predstavljajo tudi krajinski parki
(Nanos in Planinsko Polje) in regijski
park Vplivno območje RP Škocjanske
jame.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
Na posebnih varstvenih območjih (Natura Številčnost populacij rastlinskih in
2000) se biotsko raznovrstnost, predvsem živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki so
habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so posebnega pomena za Evropsko skupnost.
posebnega pomena za Evropsko skupnost,
ohranja z rabo prostora, ki omogoča
vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnega
stanja teh vrst.

Na območju plana se pojavljajo živalske
vrste (npr. rjavi medved, volk, črtasti
medvedek, navadni koščak...) in habitatni
tipi (npr. srednjeevropska črna jelševja in
jesenovja ob tekočih vodah), ki so
posebnega pomena za Evropsko skupnost.

Prostoživečim živalim je potrebno
zagotoviti optimalno in nemoteno
prehajanje preko trajnih antropogeno
pogojeni ovir v prostoru.

Na območju občine Postojna se pojavljajo
črne točke za dvoživke.

Število podhodov in število dvoživk, ki
prehajajo preko cestišč.

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 75 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

Ocenjevanje vplivov izvedbe plana je razdeljeno na dva dela glede na vpliv na:
• zavarovane in ogrožene rastlinske in živalske vrste ter habitate tipe, ki se prednostno
ohranjajo;
• posebna varstvena območja, ekološko pomembna območja, zavarovana območja in naravne
vrednote.
8.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana je bila izvedena glede vpliv posegov na habitatne tipe, rastlinske
in živalske vrste. Vpliv predvidenih posegov smo ocenili na osnovi stanja narave ugotovljenih iz
naravovarstvenih smernic ter terenskih ogledov območja. Vplivi izvedbe plana se vrednotijo na
podlagi posledic plana na okoljske cilje z uporabo meril vrednotenja predpisanih z Uredbo o
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z omenjeno Uredbo se vrednotenje vplivov plana na uresničevanje
okoljskih ciljev podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri
vrednotenju vplivov plana na vse obravnavane sestavine je navedena v Tabeli 14.
Tabela 14: Ocenjevalna lestvica vplivov posegov na ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske
vrste, prednostne habitatne tipe, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja,
naravne vrednote in zavarovana območja.
OPISNA OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva /
vpliv je pozitiven

Splošno stanje ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, prednostnih
habitatnih tipov in lastnosti zaradi katerih so opredeljena ekološko pomembna
območja, posebna varstvena območja, naravne vrednote in zavarovana območja, se
zaradi izvedbe načrtovanih posegov ne bo spremenilo/a ali pa bodo vplivi na naravo
pozitivni.

B - nebistven vpliv

Vpliv izvedbe načrtovanih posegov na splošno stanje ogroženih in zavarovanih
živalskih in rastlinskih vrst, prednostnih habitatnih tipov in lastnosti zaradi katerih so
opredeljena ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, naravne
vrednote in zavarovana območja, bo nebistven. Populacije ogroženih in
indikatorskih vrst ter habitatnih tipov, se ne bodo spremenile.

Stanje ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, prednostnih habitatnih
tipov in lastnosti zaradi katerih so opredeljena ekološko pomembna območja,
C - nebistven vpliv pod pogoji posebna varstvena območja, naravne vrednote in zavarovana območja, se lahko
zaradi vpliva načrtovanih posegov, brez izvedbe učinkovitih omilitvenih ukrepov,
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)
zaznavno spremeni. Neizvedba omilitvenih ukrepov lahko privede do upadanja
ogroženih in indikatorskih vrst ter habitatnih tipov. Pri tem je potrebno na vseh
vplivnih območjih posegov spremljati njihovo stanje po posegih.

D - bistven vpliv

Stanje ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, prednostnih habitatnih
tipov in lastnosti zaradi katerih so opredeljena ekološko pomembna območja,
posebna varstvena območja, naravne vrednote in zavarovana območij, se bo
bistveno spremenilo, pri čemer bo prišlo do upadanja ogroženih in indikatorskih vrst
ter habitatnih tipov. Omilitveni ukrepi lahko določene vplive zmanjšajo, vendar
kljub temu lahko pričakujemo poslabšanje stanja ogroženih in indikatorskih vrst ter
habitatnih tipov.

E - uničujoč vpliv

Izvedba načrtovanih posegov ima lahko uničujoč vpliv na stanje ogroženih in
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, prednostnih habitatnih tipov in lastnosti
zaradi katerih so opredeljena ekološko pomembna območja, posebna varstvena
območja, naravne vrednote in zavarovana območja. Izvedba plana je s stališča
varovanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanih območij
nesprejemljiva.
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RAZLAGA OCENE
Če ugotavljanje vplivov načrtovanih posegov na ogrožene in zavarovane živalske in
rastlinske vrste, prednostne habitatne tipe in na lastnosti zaradi katerih so
opredeljena ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, naravne
vrednote in zavarovana območja, ni možno, se tak vpliv označi z X.

8.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
8.3.1 Opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja in njegove obremenjenosti
Območje občine Postojna je reliefno pestro in močno razgibano, to je odraz delovanja različnih
reliefnih dejavnikov (fluvialni in kraški relief). Na izoblikovanost površja je neposredno vplivalo
tudi vodno omrežje (Pivka, Nanoščica in Unica). Glede na prehodnost območja iz dinarskega v
submediteranski del je tu značilna pestra naravna vegetacija. V občine uje več kot 60 % gozdnatost.
Najbolj gozdnate so visoke kraške planote območja Javornikov in Nanosa ter Hrušice. V začetku
20. stoletja so potekala intenzivna pogozdovanja s črnim borom. Skupna značilnost Notranjskega in
Pivškega podolja je svet travišč na vrtačastem in razgibanem reliefu, njiv na položnih pobočjih ter
vlagoljubna rastja na poplavnih ravnicah z zamočvirjenimi zemljišči. Tudi na Planinskem polju so
travniki z združbami močvirskih tipov. Tam je tudi edino nahajališče travniške morske čebulice
(Scillia litardieri) v Sloveniji.
Na območju občine Postojna so z vidika ohranjanja narave problematične spremembe v prostoru
aktivnosti na osrednjem vojaškem vadišču Poček in širjenje konfliktnih dejavnosti v prostoru, kot je
potencialni razvoj množičnega turizma.
Največ predlaganih sprememb namenske rabe je v okolici mesta Postojna. Širše območje mesta je
tudi najbolj urbaniziran del občine. V občini glede na dejansko rabo zemljišč prevladuje gozd in
trajni travniki. V ostalih obravnavanih poselitvenih območjih, kjer se s prostorskim načrtom
umeščajo novi posegi v prostor, gre za manjši obseg sprememb rabe, po večini v okviru naselij.
Večjih novih posegov, ki bi bili povezani z varovanimi območji in drugimi območji s posebnim
pravnim režimom, na območju občine ni.
V občini Postojna so tudi bila izvzeta nekatera že obstoječa stavbna zemljišča in vrnjena v
kmetijsko oziroma gozdno rabo. Občina se odpovedala že plansko opredeljenim stavbnim
površinam v korist ohranjanja življenjskega prostora tako živalskih kot rastlinskih vrst, saj se vpliv
na habitate teh vrst bistveno zmanjša.
Občina Postojna ima deset posebnih varstvenih območij, številna zavarovana območja in ekološko
pomembna območja. Poleg tega tudi veliko število naravnih vrednot, predvsem državnega pomena.
Številna območja s varstvenimi statusi in zavarovanimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter
habitatnimi tipi, ki se prednostno ohranjajo, tako nakazujejo na veliko biotsko pestrost občine. Na
podlagi predloženih smernic, strokovne literature, terenskega ogleda in javno dostopnih podatkov
lahko zaključimo, da na območju plana ni večjih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na obstoječe
stanje okolja.
8.3.2 Prikaz stanja okolja in njegovih delov s kazalci stanja okolja
Na področju narave in biotske pestrosti imamo v Sloveniji uveljavljenih nekaj kazalcev okolja
(ARSO, kazalci okolja Slovenije, avgust 2009). To so: delfini, velikost populacij izbranih vrst ptic,
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 77 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

ogrožene vrste, ohranjenost populacij divjadi, podzemeljska biotska pestrost, rastline- vrstno
bogastvo in ogrožene vrste, ohranjenost populacij velikih zveri- rjavi medved, rastline- invazivne
vrste, odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst ter varovana območja narave
(zavarovana območja, Natura 2000 in naravne vrednote). Za območje plana občine Postojna smo
upoštevali nekaj od navedenih kazalcev, ki se na območje plana dejansko navezujejo in s katerimi
je mogoče podati splošno oceno stanja okolja.
Kazalec velikost populacij izbranih vrst ptic prikazuje gibanje populacij ptic. To je, dolgoročno,
dober kazalec stanja okolja. Kadar so razmere slabe, je velikost populacij majhna, kadar so dobre,
pa velika. Ker ptice živijo v različnih ekosistemih, lahko z njimi ugotavljamo spremembe
okoljskega stanja v različnih ekosistemih. Z različnimi metodami štetja ptic lahko opazujemo
spremembe med gnezdilci (pomlad, poletje), preletniki (pomlad in jesen) in prezimovalci (zima).
Popisi so bili izvedeni za območja Nanoščica- porečje, Snežnik- Pivka, Trnovski gozd- Nanos.
Znotraj teh območij so prisotne številne ogrožene vrste ptic kot so npr. kosec, pisana penica,
kozača itd. Velikosti populacij so ocenjene, ne izvaja pa se vsakoletno štetje vseh posameznih vrst.
Izvaja se vsakoletni popis številčnosti kosca in sicer na območju plana na Natura območjih
Nanoščica- porečje, Planinsko polje in Snežnik-Pivka. Štetje koscev na območju Nanoščiceporečje se je pričelo leta 1992 (12 koscev), se ponovilo v letu 1999 (30 koscev), letu 2002 (17
koscev), letu 2003 (28 koscev), letu 2004 (22 koscev), letu 2005 (22 koscev) in letu 2006 (20
koscev). Uporabljali so standardno metodo štetja koscev (enota je pojoči samec kosca), popisovalo
se je med 15.5. in 30.6. v nočnem času na naprej določenih lokalitetah.
Kazalec ogrožene vrste predstavlja le grobo oceno stanja. Gibanja sprememb ni mogoče presojati.
Število vseh znanih vrst v Sloveniji v letih 1992 in 2002 je namreč različno zaradi novih
znanstvenih spoznanj in ne zaradi dejanske spremembe števila vrst. Podobno velja za število
ogroženih vrst. Rastlinska ali živalska vrsta za katero ugotovimo, da se njena številčnost zmanjšuje
v taki meri, da lahko na nekem območju delno ali v celoti izgine, je ogrožena vrsta. Poznamo več
kategorij ogroženosti: prizadete vrste so neposredno ogrožene, obstoj ranljivih vrst je odvisen od
obstoja ekosistema, redke vrste pa so ogrožene zgolj potencialno (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l. RS, št. 82/02).
Prizadeta vrsta je tista, ki je v nevarnosti, da izumre, če se bo ogrožanje nadaljevalo. Je vrsta, katere
številčnost se je zmanjšala na kritično stopnjo ali katere številčnost zelo hitro upada. V skupino
prizadetih vrst iz območja plana občine Postojna spadajo npr. volk, mali in veliki podkovnjak,
sokol selec).
Ranljiva vrsta je tista, katere razširjenost se je v večjem delu areala zmanjšala ali se zmanjšuje. Je
vrsta, ki poseljuje na človekove vplive zelo občutljiva območja. V skupino ranljivih vrst iz območja
plana občine Postojna spada npr. rjavi srakoper, smokulja, hribski urh in travniški postavnež.
Redka vrsta je tista, ki je potencialno ogrožena zaradi svoje redkosti in v primeru ogrožanja hitro
preide v kategorijo prizadeta vrsta. V skupino redkih vrst iz območja plana občine Postojna spada
npr. drobnovratnik.
Na območju imamo podatke o prisotnosti ogroženih organizmov in sicer podatke za nekatere
predstavnike skupin sesalcev, ptic, plazilcev, dvoživk, rib, nevretenčarjev in rastlin.
Kazalec Ohranjenost populacij divjadi prikazuje vpliv trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v
preteklih desetih letih na podlagi odvzema osebkov. Odvzem pomeni obremenitev populacije
neposredno z lovom (odstrelom) in z ostalimi izgubami, kar je izraženo z absolutnim številom
izločenih živali po posameznih živalskih vrstah. Posebej se prikazuje izgube, ki nastajajo pod
vplivom človeka (promet, pokos, krivolov, potepuški psi,…). Kazalec ohranjenosti divjadi, temelji
na dolgoročnih standardiziranih evidencah, ki jih vodijo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim
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namenom. Poseganja v populacije divjadi so del upravljanja in potekajo na podlagi lovsko
upravljavskih načrtov, za območje plana občine Postojna veljata Dolgoročna načrta za 12.
Zahodno-visokokraško lovsko upravljavsko območje (LUO) in za 4. Notranjsko LUO za obdobje
2007 – 2016 (ZGS, 2007). Za območje navajo prisotnost naslednje divjadi: srnjad (Capreolus
capreolus), jelenjad (Cervus elaphus), gams (Rupicapra rupicapra), divji prašič (Sus scrofa), lisica
(Vulpes vulpes), jazbec (Meles meles), kuna belica (Martes foina) in kuna zlatica (Martes martes),
poljski zajec (Lepus europaeus), fazan (Phasianus colhicus), raca mlakarica (Anas platyrhynchos)
in navadni polh (Glis glis).
Vrstno bogastvo rastlin je povezano predvsem s pestrostjo habitatnih tipov, ta pa je pogojena z
različnimi dejavniki, od naravnogeografskih (razpon nadmorskih višin, obsevanost s soncem,
geološka zgradba) preko florogenetskih do čisto antropoloških (intenzivnost vpliva na naravo,
urbanizacija, ekstenzivnost kmetovanja...). Kazalec prikazuje vrstno bogastvo rastlinskih vrst
primerjalno po obdobjih, na podlagi razpoložljivih podatkov. Kazalec vključuje tudi še ogrožene
vrste rastlin oz. njihov trend spreminjanja deleža v flori kvadranta v primerjalnih obdobjih. Surove
vhodne podatke predstavlja nekaj nad pol milijona podatkov o uspevanju vrst vaskularne flore na
območju Slovenije, izmed vseh razpoložljivih podatkov pa so bili izbrani le tisti z zadostno stopnjo
topografske natančnosti, da jih je bilo moč nesporno umestiti v mrežo 35 km2 velikih kvadrantov.
Vrstno bogastvo rastlinskih vrst za območje občine Postojna bi lahko opredelili s srednjo
vrednostjo (splošno predstavlja min 2 vrsti in max 1286); kaže se neka srednja vrednost pri trendu
spreminjanja deleža ogroženih rastlinskih vrst v flori kvadrantov občine Postojna; ponekod se kaže
zmanjšanje deleža, ponekod pa povečanje deleža ogroženih vrst.
Rastlinske invazivne vrste so z naravovarstvenega stališča predvsem tiste vrste, ki se spontano
širijo v novem naravnem ali polnaravnem okolju in s svojim množičnim pojavljanjem povzročajo
resne motnje/spremembe v delovanju ekosistema. Kazalec prikazuje spreminjanje deleža
invazivnih vrst primerjalno po obdobjih, na podlagi razpoložljivih podatkov. V občini Postojna se
kaže rahlo povečanje deleža rastlinskih invazivnih vrst (npr. deljenolistna rudbekija, kanadska zlata
rozga, žlezasta nedotika....).
Varovana območja narave vključujejo zavarovana območja in območja omrežja posebnih
varstvenih območij (Natura 2000). Zavarovana območja narave so namenjena ohranjanju naravnih
vrednot, kamor sodijo širša (narodni, regijski in krajinski parki) ter ožja (strogi naravni rezervat,
naravni rezervat, naravni spomenik) zavarovana območja. Natura območja so v Sloveniji določena
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) na podlagi
direktive o pticah (SPA) in direktive o habitatih (SCI). Za Natura območja je potrebno upoštevati
cilje s katerimi je mogoče ohranjati ali izboljšati stanje habitatih tipov ter klasifikacijskih rastlinskih
in živalskih vrst posebnih varstvenih območij. Na območju plana občine Postojna se nahaja deset
posebnih varstvenih območij (Natura območja) in večje število zavarovanih območij, od tega
predvsem naravni spomeniki. Na območju načrtovane spremembe namenske rabe se nahaja sedem
posebnih varstvenih območij (Natura območja) in šest zavarovanih območij.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni
pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava. Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih
prostorskih ali tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna
vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za
naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi takšna sonaravna
raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. V občini Ormož se nahaja
večje število naravnih vrednot, od teh predvsem naravne vrednote jame.
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8.4 Stanje ogroženih
ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih
tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju ter pregled
naravovarstvenih območij na območju plana občine Postojna
8.4.1 Ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste ter habitatni tipi, ki se
prednostno ohranjajo v ugodnem stanju
Za območje plana imamo podatke o nekaterih opravljenih popisih živalskih in rastlinskih vrst.
Na seznamu kvalifikacijskih vrst Natura območij se nahaja veliko število ogroženih vrst, ki so v
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02)
uvrščene v kategorijo R (redke vrste), E (prizadete vrste) oziroma kategorijo V (ranljive vrste).
Uvrstitev živalske vrste ali rastlinske vrste v kategorijo R pomeni, da je vrsta potencialno ogrožena
zaradi svoje redkosti na območju Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preide v kategorijo
prizadete vrste. Vrste uvrščene v kategorijo E pomeni, da se je njena številčnost zmanjšala na
kritično stopnjo oziroma, da njena številčnost zelo hitro upada. Uvrstitev v kategorijo V pa pomeni,
da če se bodo dejavniki ogrožanja nadaljevali, bodo te vrste prešle v kategorijo E. Habitati vrst iz
skupine V so zelo občutljivi na človeške vplive. Vrste so uvrščene tudi na druge sezname
zavarovanj in ogroženosti.
Izpostavili bi tri posebno zanimive in pomembne ogrožene vrste:
– drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti)
Drobnovratnik je prava troglobiontska vrsta hrošča, brez oči in brez pigmenta. Je prva opisana
jamska vrsta hrošča na svetu. Živi le v jamah na Krasu in Dinarskem krasu Slovenije. Manjši del
areala sega še v Italijo in Hrvaško. V Sloveniji se pojavljajo tri podvrste. Hrošč živi v razpokah v
jamah s temperaturo nižjo od 10°C, najdemo ga tudi v ledenicah in snežnih jamah. V jamah v
Sloveniji je razmeroma pogosta vrsta. Po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam velja za redko vrsto (R);
– kosec (Crex crex)
Kosec je vrsta globalne varstvene pozornosti. Sicer velja za ptico kulturne krajine, za prebivalca
ne samo mokrotnih travnikov, marveč tudi deteljišč in žitnih polj, pri nas ga najdemo skoraj
samo na zelo mokrih in poplavljenih travnikih. Glavni vzroki ogrožanja so: širjenje njiv in
urbanizacija, osuševanje travnikov in regulacije potokov, zgodnja košnja travnikov, način in
hitrost košnje, vnos gnojil in dosejevanje travnikov in opuščanje rabe travnikov. Po Pravilniku o
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam velja za močno ogroženo vrsto
uvrščeno v kategorijo E2, ki je podkategorija kategorije E, v katero se uvrstijo vrste, katerih
obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še
naprej;
– širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus)
Širokouhi/mulasti netopir naseljuje gozdnate rečne doline in pobočja. Večinoma se zateka v
drevesne dupline in v stavbe, v zelo mrzlem vremenu pa hibernira v jamah. V zahodni Evropi je
eden najredkejših netopirjev, v večjem delu evropskega areala pa je zabeležen upad števila. Po
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam velja za ranljivo
vrsto (V).
8.4.1.1. Sesalci
Skoraj celotno območje občine Postojna pokriva ekološko pomembno območje Osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri. To ekološko pomembno območje predstavlja obsežen
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kompleks habitata velikih zveri: rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus) in navadnega
risa (Lynx lynx).
Kvalifikacijske vrste več Natura območij so tudi netopirji (širokouhi/mulasti netopir, vejicati
netopir, dolgokrili netopir, dolgonogi, mali podkovnjak, južni podkovnjak, veliki podkovnjak,
veliki navadni netopir). Monitoring netopirjev se je izvajal leta 2007. Konkretni podatki popisov
netopirjev so tudi iz nekaterih jam na območju občine: Postojnski jamski sistem (dolgokrili netopir,
veliki podkovnjak, mali podkovnjak); Predjamski jamski sistem (veliki podkovnjak, mali
podkovnjak, širokouhi/mulasti netopir, navadni/ostrouhi netopir in dolgokrili netopir); Otoška jama
(mali in veliki podkovnjak). Na območju občine Postojna so podatki o pojavljanju vidre (Lutra
lutra) in navadnega šakala (Canis aureus).
8.4.1.2. Ptice
Območje občine Postojne vključuje štiri Natura območja opredeljena za ptice. Za ta Natura območja
obstajajo podatki o notranjih conah vrst (Koce, Božič, Miholič 2006). V Tabeli 15 je prikazan
pregled vrst ptic popisanih na območju občine Postojna.
Tabela 15: Pregled ptic, ki se pojavljajo na območju občine Postojna (Povzeto po ZRSVN 2008).
Znanstveno ime
Acrocephalus scirpaceus
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Alectoris graeca saxatilis
Aquilla chysaetos
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Camprimulgus europaeus
Circaetus gallicus
Coturnix coturnix
Crex crex
Dryocopus martius
Falco peregrinus
Gyps fulvus
Lanius collurio
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Monticola saxatilis
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Picus canus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Strix uralensis
Sylvia nisoria
Tetrao urogallus
Upupa epops
Ciconia ciconia
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srpična trstnica
koconogi čuk
vodomec
kotorna
planinski orel
gozdni jereb
velika uharica
podhujka
kačar
prepelica
kosec
črna žolna
sokol selec
beloglavi jastreb
rjavi srakoper
hribski škrjanec
mali slavec
slegur
sršenar
triprsti detel
pivka
repaljščica
prosnik
kozača
pisana penica
divji petelin
smrdokavra
bela štorklja
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8.4.1.3. Plazilci in dvoživke
Na območju občine Postojna so bili izvedeni popisi določenih vrst iz skupin plazilcev in dvoživk.
Tabela 16: Pregled plazilcev in dvoživk, ugotovljenih na območju občine Postojna (povzeto po
ZRSVN 2008).
Znanstveno ime
Coronella austriaca
Vipera ammodytes
Elaphe longissima
Natrix natrix
Natrix tessellata
Algyroides nigropunctatus
Lacerta horvathi
Lacerta viridis/bilineata
Podarcis muralis
Podarcis melisellensis
Anguis fragilis
Salamandra salamandra
Triturus carnifex
Proteus anguinus
Bombina variegata
Rana ridibunda
Rana temporaria

Slovensko ime
smokulja
modras
navadni gož
belouška
kobranka
črnopikčasta kuščarica
velebitska kuščarica
zelenec
pozidna kuščarica
kraška kuščarica
slepec
navadni močerad
veliki pupek
človeška ribica
hribski urh
debeloglavka
sekulja

8.4.2.4. Ribe
Na območju občine se kot kvalifikacijski vrsti Natura območij pojavljata kapelj in soška postrv.
Dejanske lokalitete pojavljanja teh dveh vrst niso znane. V reki Unec se pojavlja lipan (Thymallus
thymallus).
8.4.2.5. Nevretenčarji
Na območju občine Postojna se pojavljajo številne vrste iz skupin nevretenčarjev: hrošči, metulji,
raki in mehkužci. Pregled teh prisotnih vrst skupin nevretenčarjev je prikazan v Tabeli 16.
Tabela 17: Pregled nevretenčarjev, ugotovljenih na območju občine Postojna (Povzeto po ZRSVN
2008).
Znanstveno ime
Morimus funereus
Rosalia alpina
Carabus variolosus
Lucanus cervus
Leptodirus hochenwarti
Callimorpha quadripunctaria
Maculinea teleius
Euphydryas aurinia
Lycaena dispar
Lopinga achine
Zerynthia polyxena
Eriogaster catax
Parnassius mnemosyne
Astropotamobius torrentium
Vertigo angustior
Anisus vorticulus
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Slovensko ime
bukov kozliček
alpski kozliček
močvirski krešič
rogač
drobnovratnik
črtasti medvedek
strašnični mravljiščar
travniški postavnež
močvirski cekinček
Skopolijev okar
petelinček
hromi volnoritec
črni apolon
navadni koščak
ozki vretenec
drobni svitek

Stran 82 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

8.4.2.6. Rastline
Podatki o rastlinskih vrstah popisanih na območju občine Postojna so za območje Planinskega
polja, kjer se pojavlja travniška morska čebulica (Scila litardierei) in za območje Nanosa, kjer se
pojavljata Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) in navadna arnika (Arnica montana). Poleg tega
še košutnik (Gentiana lutea) in kranjska sita (Eleocharis carniolica).
8.4.2.7. Habitatni tipi
V Tabeli 18 so navedeni habitatni tipi, ki se po podatkih ZRSVN Nova Gorica nahajajo na območju
plana, in so navedeni v Prilogi 1 Uredbe o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03) ter se prednostno
ohranjajo, glede na ostale habitatne tipe na celotnem območju Republike Slovenije.
Tabela 18: Pregled habitatnih tipov, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih tipih ohranjajo v ugodnem
stanju in se glede na poznavanje nahajajo na območju občine Postojna (ZRSVN,
naravovarstvene smernice 2006).
Natura
koda/
physis
3150/22.41
3180*/22.5
24.2
3260/24.4
3270/24.52
5130/31.88
6110*/34.11
34.3
6210(*)/
34.32
62A0/34.75
6230*/36.31
6430/37.1
37.2
6410/37.31
6430/37.7
37.2
37.3
6430/37.7
6510/38.2.
41.1
91K0/41.1C
41.2
91L0/41.2A
9180*/41.4
41.7
41.8
44.1
3230/44.11
91E0*/
44.13
91E0*/44.3
91F0/44.4

Ime habitatnega tipa

Prednostni
HT v EU

Prosto plavajoča vegetacija
Kraška presihajoča jezera in polja
Rečna prodišča in bregovi
Vegetacija tekočih voda
Enoletne združbe muljastih rečnih bregov
Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč
Evrosibirska pionirska vegetacija peščenih in kamnitih tal
Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, pretežno na
karbonatih
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus
erectus (* pomembna rastišča kukavičevk)
Vzhodnosubmediteransko (submediteransko-ilirska) suha in polsuha
travišča
Suha volkovja in podobna suha travišča pod gozdno mejo
Nižinska visoka steblikovja
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki
Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe
Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki
Oligotrofni mokrotni travniki
Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno steblikovje
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki
Bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Hrastovo-belogabrovi gozdovi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
Javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na gruščnatih
pobočjih
Termofilni hrastovi gozdovi
Termofilni gozdovi mešanih listavcev
Obrečna vrbovja
Gorska obrečna vrbovja

/
da
/
/
/
/
da

Bela vrbovja

da

Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah
Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih rekah

da
/
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Prednostni
HT v EU

Ime habitatnega tipa

8120/61.2
8130/61.3
8210/62.1.
8310/65

Melišča ali skalni drobir s specifično vegetacijo od nižin do alpinskega
pasu
Zahodnomediteranska in termofilna srednjeevropska melišča
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok
Jame

/
/
/
/

* prednostna vrsta ohranjanja: za poseg v življenjski prostor vrste je potrebno pridobiti mnenje Evropske komisije

Na širšem območju plana se nahajajo predvsem habitatni tipi grmišč in travišč. Na območju Pivške
kotline je bil izveden popis negozdnih habitatnih tipov (Seliškar, Vreš in Skoberne, 2004).
Podatki o prisotnosti in obsegu teh habitatnih tipov na območjih načrtovane spremembe namenske
rabe so predstavljeni v Tabeli 17.
Tabela 19: Pregled pojavljanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, na
območjih načrtovane spremembe namenske rabe v občini Postojna.
Območje spremembe rabe
Strane, Gabrje, Mala Brda, Landol, Dilce,
Hrašče, Zagon, Goriče, Hruševje, Orehek,
Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek,
Stara vas, območje obvoznice Postojnska jama

Prisotni prednostni Površina posega
HT
na HT

Delež celotne
površine
kartiranega HT

6510
6510 x 6210
6510 x nHT

19,4 ha
0,5 ha
2,9 ha

0,6 %

Rakitnik, Prestranek

62A0

2,7 ha

0,03 %

Veliki Otok

6410

0,2 ha

0,1 %

Gabrje, Prestranek

6210

1,2 ha

0,3 %

nHT- neprednostni habitatni tip
V občini Postojna se s predvideno spremembo namenske rabe posega na štiri prednostne habitatne
tipe. Na habitatni tip mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (HT 6510) se posega v večjem številu
naselij. Delež poseganja glede na celotno površino kartiranega habitatnega tipa znaša manj kot 1 %,
poleg tega določen odstotek tega deleža predstavlja še kombinacija prednostnega habitatnega tipa z
neprednostnim habitatnim tipom (mejice, sadovnjaki). V naseljih Rakitnik in Prestranek se v
manjši meri posega tudi na habitatni tip vzhodnosubmediteransko (submediteransko-ilirska) suha in
polsuha travišča (HT 62A0). Na območju cone Veliki otok se bo posegalo v manjši meri tudi na
habitatni tip oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe (HT 6410). Na širšem
območju naselij Gabrje in Prestranek se bo posegalo tudi na habitatni tip srednjeevropska suha in
polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus (HT 6210).
Na habitatni tip ilirski bukovi gozdovi se bo posegalo na območju Velikega Otoka (Otoška gmajna),
kjer se načrtuje Evropski muzej Krasa, krčitve gozda bodo le na račun postavitve objekta in
parkirišč. Prav tako se habitatni tip ilirski bukovi gozdovi nahaja na območju Kaliča, kjer se
načrtujejo turistične in rekreacijske dejavnosti, vendar tudi tam ne bo krčitev gozda. Vsi štirje
prednostni habitatni tipi se bodo kljub posegom nanje ohranjali še naprej v ugodnem stanju.

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 84 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

8.4.2 Posebna varstvena območja (Natura območja)
Na območju občine Postojna se nahaja deset posebnih varstvenih območij (Natura območij), od tega
se jih na območju predvidenih sprememb namenske rabe nahaja sedem :
● SCI Nanoščica (SI3000126)
●

SCI Notranjski trikotnik (SI3000232)

●

SCI Trnovski gozd-Nanos (SI3000255)

●

SPA Snežnik-Pivka (SI5000002)

●

SPA Planinsko polje (SI5000016)

●

SPA Nanoščica- porečje (SI5000017)

●

SPA Trnovski gozd-Nanos (SI5000021)

Na vplivnem območju Natura območij Javorniki-Snežnik (SI3000231), Mrzla jama pri Prestranku
(SI3000174) in Slavinski Ravnik (SI3000197) spremembe namenske rabe niso predvidene.
Posebna varstvena območja podrobneje obravnavamo v Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja, ki je priloga tega Okoljskega poročila (Priloga C).
8.4.3 Ekološko pomembna območja
V občini Postojna se nahaja 15 ekološko pomembnih območij, ki so opredeljena v Tabeli 21.
Tabela 20: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju plana.
Koda območja

Ime območja

57500

Mrzla jama pri Prestranku

31300

Notranjski trikotnik

54500

Porečje Nanoščice

55200

Slavinski ravnik

51200

Snežnik-Pivka

51300

Trnovski gozd in Nanos

80000

Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri

50131

Postojnski jamski sistem

50128

Magdalena jama

50127

Pivka jama

50129

Črna jama

50144

Fužina pri Stari vasi

50147

Planinska jama

50149

Škratovka
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Koda območja
50146

Ime območja
Jama na Kremenici

8.4.4 Zavarovana območja in predlagana zavarovana območja
V občini Postojna se nahaja 24 zavarovanih območij in dve območji predlagani za zavarovanje
(Tabela 22). Sprememba namenske rabe je predlagana za šest zavarovanih območij.
Tabela 21: Pregled zavarovanih in predlaganih zavarovanih območij v občini Postojna.
Zap. št./
Evid.št.

Ime območja

Status

70

Osamelec bukovo — jelovega gozda na Pugledu

NS

84

Izviri v Malnih

NS

92

Bisernica

NS

180

Markov spodmol

NS

196

Nanos- južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture

KP

216

Planinsko polje

KP

221

Planinska jama

NS

234

Predjamski jamski sistem

NS

302

Strane- tisovec

NS

332

Unška koliševka

NS

363

Želetova jama

NS

664

Orehek- lipa ob poti proti graščini

NS

902

Vodna jama v Lozi

NS

1019

Volčja jama

NS

1414

Škratovka

NS

1484

Markova jama

NS

241 (1488)

Postojnski jamski sistem- Lekinka

NS

241 (2244)

Postojnski jamski sistem- Otoška jama

NS

241 (2246)

Postojnski jamski sistem-Črna jama

NS

Javorniška koliševka (Jama)

NS

241 (2304)

Postojnski jamski sistem-Pivka jama

NS

241 (2384)

Postojnski jamski sistem-Magdalena jama

NS

241

Postojnski jamski sistem-Postojnska jama

NS

2268
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Zap. št./
Evid.št.

Ime območja

0

Status

Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame

RP

199

Snežniški regijski park

pRP

1804

Trnovski gozd

pRP

NS- naravni spomenik
KP- krajinski park
pRP- predlagani regijski park

8.4.5 Območja naravnih vrednot
Na območju plana se nahaja večje število naravnih vrednot. Prevladujejo geomorfološke
podzemeljske in hidrološke naravne vrednote, številne so tudi drevesne naravne vrednote. Velika
večina naravnih vrednot je državnega pomena. Na območju se nahaja tudi 13 predlaganih naravnih
vrednot, predvsem drevesnih zvrsti in tri pričakovane naravne vrednote. V Tabeli 22 so prikazane
naravne vrednote na območju občine.
Tabela 22: Pregled obstoječih, predlaganih in pričakovanih naravnih vrednot na širšem območju
plana.
Evid. št.

Ime

Zvrst

Status

40042

Ruglovca

geomorfp

NVDP

40147

Jama Koliševka

geomorfp

NVDP

40166

Brezno v Kobiljih Grižah

geomorfp

NVDP

40167

Velika Postojnska golobina

geomorfp

NVDP

40172

Jama v Dolenjih Lokah

geomorfp

NVDP

40244

Brezno v borovcih

geomorfp

NVDP

40250

Brezno v Železnikih

geomorfp

NVDP

40253

Mala Postojnska golobina

geomorfp

NVDP

40263

Spodmol pri Jernejevi jami

geomorfp

NVDP

40264

Udor pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40265

Brezno v Lozi

geomorfp

NVDP

40269

Fužina pri Stari vasi

geomorfp

NVDP

40272

Spodmol 1 pri Pretrti jami

geomorfp

NVDP

40273

Spodmol 2 pri Pretrti jami

geomorfp

NVDP

40289

Povlačeva jama

geomorfp

NVDP

40347

Jama v Prehpasicah

geomorfp

NVDP

40471

Črna jama

geomorfp

NVDP
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Evid. št.

Ime

Zvrst

Status

40472

Pivka jama

geomorfp

NVDP

40473

Betalov spodmol

geomorfp

NVDP

40490

Brezno nad jamo v Dol. Lokah

geomorfp

NVDP

40550

Golobina 1 ob poti v Lozo

geomorfp

NVDP

40551

Golobina 2 ob poti v Lozo

geomorfp

NVDP

40572

Jama nad požiralnikom v Dol- Lokah

geomorfp

NVDP

40603

Ponikve 2 pri Studenem

geomorfp

NVDP

40611

Jama v borovcih

geomorfp

NVDP

40733

Kozja jama

geomorfp

NVDP

40734

Predjamski sistem

geomorfp

NVDP

40743

Volčja jama

geomorfp

NVDP

40744

Beloglavka

geomorfp

NVDP

40746

Požiralnik v Jelovcu

geomorfp

NVDP

40747

Jamski sistem Postojnska jama

geomorfp

NVDP

40749

Osojca

geomorfp

NVDP

40761

Jama 1 pri Planinski jami

geomorfp

NVDP

40779

Otoška jama

geomorfp

NVDP

40780

Jakobova luknja

geomorfp

NVDP

40781

Ledena jama pod Magdaleno goro

geomorfp

NVDP

40784

Markova jama

geomorfp

NVDP

40800

Škratovka

geomorfp

NVDP

40820

Magdalena jama

geomorfp

NVDP

40837

Bizjakov spodmol v Slavini

geomorfp

NVDP

40838

Spodmol 1 pod Babo

geomorfp

NVDP

40839

Spodmol 2 pod Babo

geomorfp

NVDP

40840

Spodmol na Taboru

geomorfp

NVDP

40845

Vodna jama pri Uncu

geomorfp

NVDP

40847

Lipeljska jama

geomorfp

NVDP

40859

Brezno pri Počivalniku

geomorfp

NVDP

40865

Jama 2 pri Planinski jami

geomorfp

NVDP
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Evid. št.

Ime

Zvrst

Status

40878

Markov spodmol

geomorfp

NVDP

40880

Požiralnik Lokve

geomorfp

NVDP

40882

Golobinja 1 na Koludrniku

geomorfp

NVDP

40883

Golobinja 2 na Koludrniku

geomorfp

NVDP

40884

Golobinja 1 pod Ostrim vrhom

geomorfp

NVDP

40885

Zakajeni spodmol

geomorfp

NVDP

40886

Brezno s spodmolom nad Prestrankom

geomorfp

NVDP

40887

Razpoka pri poti h Konjski glavi

geomorfp

NVDP

40888

Pretrta jama pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40889

Ovčja jama

geomorfp

NVDP

40890

Mrzla jama pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40891

Curka jama

geomorfp

NVDP

40892

Bruhalnik pri Mrzli jami pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40893

Brezno za Bunkerjem

geomorfp

NVDP

40894

Brezno pri Pretrti jami

geomorfp

NVDP

40895

Jazbina pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40896

Polšja jama

geomorfp

NVDP

40897

Jama Sv. Janeza pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40898

Spodmol pri jami Sv. janeza

geomorfp

NVDP

40899

Strmi spodmol

geomorfp

NVDP

40900

Škrilavec 1

geomorfp

NVDP

40901

Škrilavec 2

geomorfp

NVDP

40902

Košanski spodmol

geomorfp

NVDP

40903

Ponikve pri Sajevčah

geomorfp

NVDP

40910

Golobina 2 za Ostrim vrhom

geomorfp

NVDP

40911

Vodna jama v Lozi

geomorfp

NVDP

40918

Mala jama 1 pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40919

Mala jama 2 pri Prestranku

geomorfp

NVDP

40920

Ledenica pod Hrušico

geomorfp

NVDP

40924

Županov spodmol

geomorfp

NVDP
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Evid. št.

Ime

Zvrst

Status

40925

Konjska glava

geomorfp

NVDP

40926

Jerglovec

geomorfp

NVDP

40927

Skedenj

geomorfp

NVDP

40928

Jama Sv. Petra

geomorfp

NVDP

40929

Jernejeva jama

geomorfp

NVDP

40930

Brezno v Hrenovških talih

geomorfp

NVDP

40931

Simčevo brezno in Simčev spodmol

geomorfp

NVDP

40932

Rjavčev spodmol

geomorfp

NVDP

40959

Jama na Vrhu

geomorfp

NVDP

40960

Žegnana jama

geomorfp

NVDP

40969

Mesarjevo brezno

geomorfp

NVDP

40977

Brlovka

geomorfp

NVDP

41007

Jama na Studenski gmajni

geomorfp

NVDP

41012

Lenčkova jama

geomorfp

NVDP

41013

Brezen v Martinovih hrastnicah

geomorfp

NVDP

41014

Jama v Skotovih hrastnicah

geomorfp

NVDP

41015

Jama za Ravnicami

geomorfp

NVDP

41017

Jama 1 v Grapi

geomorfp

NVDP

41018

Jama 2 v Grapi

geomorfp

NVDP

41027

Brezno na Ublci

geomorfp

NVDP

41028

Jama dveh vhodov v Gozdnem talu

geomorfp

NVDP

41029

Brezno v Gozdnem talu

41031

Jama v Hrenovških talih

geomorfp

NVDP

41036

Mohorica

geomorfp

NVDP

41037

Pekel 1 pri Ponikvah

geomorfp

NVDP

41038

Pekel 2 pri Ponikvah

geomorfp

NVDP

41039

Jama v podorni vrtači pri Prestranku

geomorfp

NVDP

41040

Lampetov jarek

geomorfp

NVDP

41041

Jama v kamnolomu pri Matenji vasi

geomorfp

NVDP

41050

Jožetov spodmol

geomorfp

NVDP
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41051

Brezno pri Turenču

geomorfp

NVDP

41052

Jama z dvojnim vhodom

geomorfp

NVDP

41054

Tomažev spodmol

geomorfp

NVDP

41060

Brezno pri Tolstem griču

geomorfp

NVDP

41064

Brezno na Trešni ravni

geomorfp

NVDP

41065

Jama na Počivalniku

geomorfp

NVDP

41072

Brezno na Gulvrhu

geomorfp

NVDP

41073

Spodmol pri Podorni vrtači

geomorfp

NVDP

41074

Markandelov spodmol

geomorfp

NVDP

41080

Bruhalnik pred Markovim spodmolom

geomorfp

NVDP

41256

Spodmol nad Krkurjevcem

geomorfp

NVDP

41311

Luknja v skali

geomorfp

NVDP

41348

Grajska grota

geomorfp

NVDP

41349

Spodmol nad Karnabotci

geomorfp

NVDP

41350

Spodmol nad Dolom

geomorfp

NVDP

41351

Brezno v Krivcu

geomorfp

NVDP

41352

Spodmol z vodnjakom

geomorfp

NVDP

41353

Golobja jama pod Vardo

geomorfp

NVDP

41518

Rožička jama

geomorfp

NVDP

41519

Spodmol pod Pekjatovim klancem

geomorfp

NVDP

41520

Brezen na Klemenovi poti

geomorfp

NVDP

41522

Hram

geomorfp

NVDP

41523

Brezno pri Hramu

geomorfp

NVDP

41524

Šmihelske ponikve

geomorfp

NVDP

41525

Stranske ponikve

geomorfp

NVDP

41530

Jama ob Klemenovi poti

geomorfp

NVDP

41548

Spodmol v koliševki

geomorfp

NVDP

41549

Risnik

geomorfp

NVDP

41551

Spodmol pod vrhom Strmca

geomorfp

NVDP

41554

Brezno v Črmelaški ogradi

geomorfp

NVDP
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41556

Jama pri Stari apnenci

geomorfp

NVDP

41562

Ovčarski spodmol pri Orehku

geomorfp

NVDP

41563

Javorniško brezno 1

geomorfp

NVDP

41564

Basage

geomorfp

NVDP

41569

Jama na farovškem borovju

geomorfp

NVDP

41570

Brezno na Šorcovem ravniku

geomorfp

NVDP

41571

Spodmol v farovškem borovju

geomorfp

NVDP

41572

Jama pri Krkurjevcu

geomorfp

NVDP

41573

Spodmol v Selški lozi

geomorfp

NVDP

41574

Spodmol v Ivačevcih

geomorfp

NVDP

41577

Jama pod pečno rebrijo

geomorfp

NVDP

41606

Veliki Lončarevec

geomorfp

NVDP

41607

Mali Lončarevec

geomorfp

NVDP

41608

Kotova jama

geomorfp

NVDP

41609

Čednikova kašča

geomorfp

NVDP

41610

Jama nad Risovcem

geomorfp

NVDP

41611

Jama 1 v Mejamah

geomorfp

NVDP

41612

Jama 2 v Mejamah

geomorfp

NVDP

41613

Jama 3 v Mejamah

geomorfp

NVDP

41614

Jama v Osredku

geomorfp

NVDP

41615

Jama 1 nad Lekinko

geomorfp

NVDP

41616

Jama 2 nad Lekinko

geomorfp

NVDP

41617

Jama v Čančulovi dolini

geomorfp

NVDP

41619

Jama v Kukčjem lazu

geomorfp

NVDP

41620

Repnik

geomorfp

NVDP

41621

Brezno v Kumrovcih

geomorfp

NVDP

41622

Jama v Kumrovcih

geomorfp

NVDP

41623

Jama v Podlozi

geomorfp

NVDP

41627

Brezno v Preski

geomorfp

NVDP

41628

Jama v Garzarolijevem gozdu

geomorfp

NVDP
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41629

Medvedja jama

geomorfp

NVDP

41654

Rotarjev brezen

geomorfp

NVDP

41655

Jenčkov brezen

geomorfp

NVDP

41656

Ženidarjev brezen

geomorfp

NVDP

41657

Brezen v Lenčkovi hrastnici

geomorfp

NVDP

41658

Jama pri Orehovških ponikvah

geomorfp

NVDP

41659

Jama v Lozi pri Orehku

geomorfp

NVDP

41669

Severni požiralnik na Ribcah

geomorfp

NVDP

41670

Požiralnik pri Dolenjih lokah

geomorfp

NVDP

41671

Južni požiralnik na Ribcah

geomorfp

NVDP

41688

Ponikve pri Studenem

geomorfp

NVDP

41702

Požiralnik v Cerkveniji

geomorfp

NVDP

41735

Brezno pri Počku

geomorfp

NVDP

41738

Martinov spodmol

geomorfp

NVDP

41739

Jama pri Stari žagi

geomorfp

NVDP

41740

Razpoka pri Šebeniku

geomorfp

NVDP

41741

Jama za Hramom

geomorfp

NVDP

41742

Jama vrh Krivcev

geomorfp

NVDP

41743

Jama pri Kumrovcih

geomorfp

NVDP

41744

Brezno 2 pod Starim vrhom

geomorfp

NVDP

41745

Brezno 1 pod Starim vrhom

geomorfp

NVDP

41746

Brezno v Jernejčevem talu

geomorfp

NVDP

41747

Brezno pod Jelenškom

geomorfp

NVDP

41748

Spodmol na Ravberkomandi

geomorfp

NVDP

41749

Spodmol v Unški koliševki

geomorfp

NVDP

41750

Jama v oddelku N od Jelenčka

geomorfp

NVDP

41867

Lekinka

geomorfp

NVDP

41879

Brezno pri Šimčevem breznu

geomorfp

NVDP

41926

Jama v Mercah

geomorfp

NVDP

41948

Ponor pekel v Orehovških ponikvah

geomorfp

NVDP
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41958

Jama ob srednji poti

geomorfp

NVDP

41959

Jama nad posestvom Prestranek

geomorfp

NVDP

41960

Brezno južno od Velbance

geomorfp

NVDP

41961

Brezno pri Plečetu

geomorfp

NVDP

41962

Jama pod Koško potjo

geomorfp

NVDP

41963

Jama ob Koški poti

geomorfp

NVDP

41966

Brezno 1 nad Staro vasjo

geomorfp

NVDP

41968

Brezno 3 nad Staro vasjo

geomorfp

NVDP

41969

Brezno 4 nad Staro vasjo

geomorfp

NVDP

41970

Golobinja 1 pod Grmačo

geomorfp

NVDP

41971

Brezno pri Klaki

geomorfp

NVDP

41972

Spodmol na Rakiški gmajni

geomorfp

NVDP

41981

Golobinja 2 pod Grmačo

geomorfp

NVDP

41982

Brezno nad Lazcem

geomorfp

NVDP

42169

Brezno v podorni vrtači za Vodnim dolom

geomorfp

NVDP

42170

Mačkovec

geomorfp

NVDP

42171

Hauptmanov kevdrc

geomorfp

NVDP

42172

Ciganska luknja

geomorfp

NVDP

42218

Spodmol 1 pri Ivačevcih

geomorfp

NVDP

42220

Brezno ob Selški poti

geomorfp

NVDP

42314

Luknja pod cesto

geomorfp

NVDP

42332

Strmski brezen

geomorfp

NVDP

42333

Moliška jama

geomorfp

NVDP

42350

Bisernica

geomorfp

NVDP

42351

Brezno pri Bisernici

geomorfp

NVDP

42352

Brezno pri lovski koči

geomorfp

NVDP

42353

Brezno južno od Krkurjevca

geomorfp

NVDP

42354

Razpoka na vrhu Kravjeka

geomorfp

NVDP

42355

Jama pri Kravjeku

geomorfp

NVDP

42431

Spodmol pri lipah

geomorfp

NVDP
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42432

Brezno na Rakulški gmajni

geomorfp

NVDP

42433

Jama pri Koški gmajni

geomorfp

NVDP

42434

Spodmol v Slatnah

geomorfp

NVDP

42439

Brezno 1 v Kosmaču

geomorfp

NVDP

42440

Brezno 2 v Kosmaču

geomorfp

NVDP

42441

Brezno 3 v Kosmaču

geomorfp

NVDP

42443

Spodmol pri Biljah

geomorfp

NVDP

42444

Brezno pri Biljah

geomorfp

NVDP

42445

Spodmol v Kosmaču

geomorfp

NVDP

42453

Žgavsko brezno

geomorfp

NVDP

42454

Jama pri Veliki dolini

geomorfp

NVDP

42455

Špranja v Veliki dolini

geomorfp

NVDP

42456

Vodna jama

geomorfp

NVDP

42457

Brezno v grižnem čelu

geomorfp

NVDP

42458

Jama na Turenču

geomorfp

NVDP

42459

Brezno pod vasiščem

geomorfp

NVDP

42470

Brezno pri Jančariji

geomorfp

NVDP

42471

Pasja jama

geomorfp

NVDP

42472

Jama v Velbanci

geomorfp

NVDP

42473

Jama na Križpotju

geomorfp

NVDP

42474

Naravni most v Velbanci

geomorfp

NVDP

42475

Jama na Presadnikih

geomorfp

NVDP

42715

Brezno v Deklevovi rebari

geomorfp

NVDP

42716

Jama pod Volčjim vrbom

geomorfp

NVDP

42775

Brezno na Zgonu

geomorfp

NVDP

42776

Frančiška

geomorfp

NVDP

42777

Brezno pri Ostrem vrhu

geomorfp

NVDP

42778

Spodmol pri Starem gradu

geomorfp

NVDP

42779

Jama v Ivačevcih

geomorfp

NVDP

42780

Jama pri Slavenski poti v Lozo

geomorfp

NVDP
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42781

Brezno pri Slavenski poti v Lozo

geomorfp

NVDP

42782

Brezno v Gradskem repu

geomorfp

NVDP

42783

Brezno ob Selški poti v Lozo

geomorfp

NVDP

42784

Jama v Pretržju

geomorfp

NVDP

42807

Spodmol ob Slavinski poti v Lozo

geomorfp

NVDP

42808

Spodmol ob Selški poti v Lozo

geomorfp

NVDP

42890

Brezno pri novem strelišču pod Ostrim vrhom

geomorfp

NVDP

42892

Lisična v Nartu

geomorfp

NVDP

42893

Darkotova jama

geomorfp

NVDP

42894

Ozko brezno nad Staro vasjo

geomorfp

NVDP

42895

Zakopano brezno v Kobiljih Grižah

geomorfp

NVDP

42896

Brezno pri Darkotovi jami

geomorfp

NVDP

42913

Brezno pod Pečnim vrhom

geomorfp

NVDP

42914

Kevdrc nad Malni

geomorfp

NVDP

42917

Brezno pri Škrbcu

geomorfp

NVDP

42935

Ozko brezno pod Lipovcem

geomorfp

NVDP

42968

Brezno pri drevesnici

geomorfp

NVDP

42969

Brezno pri goloseku

geomorfp

NVDP

43067

Prva jama v Planinski koliševki

geomorfp

NVDP

43068

Druga jama v Planinski koliševki

geomorfp

NVDP

43175

Brezence pri Planinski koliševki

geomorfp

NVDP

43188

Brezno nad Mrzlim dolom

geomorfp

NVDP

43214

Malo brezno v Lohači

geomorfp

NVDP

43215

Veliko brezno v Lohači

geomorfp

NVDP

43217

Balantinovo brezno

geomorfp

NVDP

43218

Ozka luknja v Nartu

geomorfp

NVDP

43219

Kevderc 2 nad Malni

geomorfp

NVDP

43275

Brezno v kmetovem talu

geomorfp

NVDP

43276

Šuštarjev brezen 1

geomorfp

NVDP

43277

Šuštarjev brezen 2

geomorfp

NVDP
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43278

Brezen v Bukovčevem korenu

geomorfp

NVDP

43279

Brezen na Planšicah

geomorfp

NVDP

43405

Brezen pri Ravberkomandi

geomorfp

NVDP

43532

Jama 1 v Bezgovcu

geomorfp

NVDP

43533

Jama 2 v Bezgovcu

geomorfp

NVDP

43534

Jama 3 v Bezgovcu

geomorfp

NVDP

43535

Brezno v Štrukljevem jarku

geomorfp

NVDP

43633

Kurovca

geomorfp

NVDP

43657

Brezno 1 za Mesarskim vrhom

geomorfp

NVDP

43669

Spodmol 2 v Unški koliševki

geomorfp

NVDP

43670

Brezno nad Hasberkom

geomorfp

NVDP

43856

Brezno ob Spudovem talu

geomorfp

NVDP

43883

Spodmol v Risovcu

geomorfp

NVDP

44107

Jama 4 v Bezgovcu

geomorfp

NVDP

44108

Brezno v Globošaku

geomorfp

NVDP

44407

Brezno

geomorfp

NVDP

44439

Laškarjevo brezno

geomorfp

NVDP

44866

Brezno v Fahtijah

geomorfp

NVDP

45017

Dimnica

geomorfp

NVDP

45045

Brezno 1 v oddelku 2d GGE Škocjan

geomorfp

NVDP

45046

Brezno 2 v oddelku 2d GGE Škocjan

geomorfp

NVDP

45047

Brezno v oddelku 27d GGE Planina

geomorfp

NVDP

45134

Brezno 1 nad izvirom Malni

geomorfp

NVDP

45135

Brezno 2 nad izvirom Malni

geomorfp

NVDP

45136

Jama nad Planinsko jamo

geomorfp

NVDP

45161

Prvomajska jama

geomorfp

NVDP

45162

Drugomajsko brezno

geomorfp

NVDP

45191

Flamingovo brezno

geomorfp

NVDP

45211

Brezno 1 na Kaliču

geomorfp

NVDP

45212

Brezno 2 na Kaliču

geomorfp

NVDP
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45240

Kotlič ob preski

geomorfp

NVDP

45317

Brezno v Stanu

geomorfp

NVDP

45442

Črnjavska jama

geomorfp

NVDP

45509

Nova jama v Lozi

geomorfp

NVDP

45511

Brezno pod Suhim vrhom

geomorfp

NVDP

45721

Brezno 1 ob Stranski cesti

geomorfp

NVDP

45722

Brezno 2 ob Stranski cesti

geomorfp

NVDP

45723

Brezno 3 ob Stranski cesti

geomorfp

NVDP

45724

Jama pod nanoško cesto

geomorfp

NVDP

45725

Brezno nad Črnjavško dolino

geomorfp

NVDP

45726

Brezno nad Stranskimi ponikvami

geomorfp

NVDP

46028

Pečina nad Velikim Otokom

geomorfp

NVDP

46029

Spodmol nasproti kasarne

geomorfp

NVDP

46030

Jazbina 1 nad kasarno

geomorfp

NVDP

46031

Jazbina 2 nad kasarno

geomorfp

NVDP

46032

Jazbina 3 nad kasarno

geomorfp

NVDP

46033

Brezence nad kasarno

geomorfp

NVDP

46034

Spodmol z naravnim mostom

geomorfp

NVDP

46139

Botrova jama

geomorfp

NVDP

46162

Brezno na Polšakovem kopišču

geomorfp

NVDP

46290

Zguba jama

geomorfp

NVDP

46430

Brezno ob Korenovi poti

geomorfp

NVDP

46464

Slejkovo brezno

geomorfp

NVDP

46558

Blatno brezno vrh Peska

geomorfp

NVDP

46573

Fritzov pihalnik

geomorfp

NVDP

46671

Brezno pod Bojanovim

geomorfp

NVDP

46672

Brezence pri Prestanku

geomorfp

NVDP

46673

Jama pod Bojanovim breznom

geomorfp

NVDP

46674

Slejkov brezenc

geomorfp

NVDP

46675

Aleševa ledenica na Nanosu

geomorfp

NVDP
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46721

Brezno pod Velikim Bršljanovcem

geomorfp

NVDP

46820

Jama zahodno od Risnika

geomorfp

NVDP

46821

Brezno v Slavinskih talih

geomorfp

NVDP

46822

Jama v Sevških talih

geomorfp

NVDP

46823

Spodmol pri jami

geomorfp

NVDP

46824

Jama pri spodmolu

geomorfp

NVDP

46838

Brezno na parceli 3894/20

geomorfp

NVDP

46839

Jama na parceli 3891/1

geomorfp

NVDP

46840

Brezno pod Jagrovim hribom

geomorfp

NVDP

46937

Brezno v Medvejšku

geomorfp

NVDP

46938

Jama v Medvejšku

geomorfp

NVDP

47253

Sj 1 (Sajevče)

geomorfp

NVDP

47254

Sj 2 (Sajevče)

geomorfp

NVDP

47261

Brezno ob žici kasarne

geomorfp

NVDP

47262

Brezno na lužah

geomorfp

NVDP

47536

Puhalnik pri Pivki jami

geomorfp

NVDP

47544

Škalca

geomorfp

NVDP

47556

Pasja jama

geomorfp

NVDP

47569

Brezno 1 nad Stranskimi ponikvami

geomorfp

NVDP

47570

Brezno 2 nad Stranskimi ponikvami

geomorfp

NVDP

47571

Jama polžjih hišic za Stranskimi ponikvami

geomorfp

NVDP

47572

Brezno 1 pod Nanoško cesto

geomorfp

NVDP

47573

Jama v Lovretovi dolini

geomorfp

NVDP

47574

Brezno pod cesto za Debeli vrh

geomorfp

NVDP

47578

Jama v Grgurjevem kotu

geomorfp

NVDP

47579

Spodmol v Grgurjevem kotu

geomorfp

NVDP

47636

Jama 1 v Črnjavski dolini

geomorfp

NVDP

47637

Jamski biseri

geomorfp

NVDP

47638

Brezno v zasadi

geomorfp

NVDP

47665

Jama XY

geomorfp

NVDP
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47666

Les 3

geomorfp

NVDP

47739

Srnjakov skok

geomorfp

NVDP

47752

Jama 1 nad Planinsko koliševko

geomorfp

NVDP

47753

Jama 2 nad Planinsko koliševko

geomorfp

NVDP

47754

Jelenov jezik

geomorfp

NVDP

47757

Brezno v Prepovedancu

geomorfp

NVDP

47758

Dvojno brezno pri pohojenem mahu

geomorfp

NVDP

47780

Golobja jama

geomorfp

NVDP

47826

Zg 1 (Zagon)

geomorfp

NVDP

47829

Podskalca

geomorfp

NVDP

47946

Brezno 1 pod Debelim vrhom

geomorfp

NVDP

47947

Brezno 2 pod Debelim vrhom

geomorfp

NVDP

48089

Obcestna jama pod Ostriškim vrhom

geomorfp

NVDP

48150

Brezno pod granato

geomorfp

NVDP

48427

Brezno ob Gorenjski cesti 1

geomorfp

NVDP

48428

Brezno ob Gorenjski cesti 2

geomorfp

NVDP

48429

Brezno ob Gorenjski cesti 3

geomorfp

NVDP

48430

Brezno ob Gorenjski cesti 4

geomorfp

NVDP

48431

Brezno ob Gorenjski cesti 5

geomorfp

NVDP

48432

Brezno ob Gorenjski cesti 6

geomorfp

NVDP

48433

Spodmol Pandrlica

geomorfp

NVDP

70

Pugled

ekos

NVDP

84

Malni- izvir Malenščice

hidr

NVDP

198

Nanos

geomorf, (geomorf, bot, zool)

NVDP

241

Postojnski jamski sistem

geomorfp, hidr, geol, zool

NVDP

243V

Predjamski jamski sistem

geomorfp, hidr, geol, zool

NVDP

302

Strane- tisi

drev

NVDP

332

Unška koliševka

geomorf, bot, (geomorfp)

NVDP

664

Orehek- lipa pri graščini

drev

NVDP

665

Orehek- lipa pri cerkvi Sv. Florjana

drev

NVDP
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669

Črmeliške ponikve

geomorf

NVLP

670

Velbanca pri Orehku

geomorf

NVLP

671

Spodmol z vodnjakom

geomor, hidr

NVLP

1000V

Planinsko polje

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

NVDP

1018

Podkraj- Bukovjenaravni most

geomorf

NVLP

1312

Pleša- Mali Javornik

ekos

NVLP

1326

Veliki Bršljanovec

ekos

NVLP

1414

Škratovka

geomorfp, hidr, zool

NVDP

1492

Laškarjev kot

geomorf, hidr

NVDP

1497

Planinska koliševka

geomorf, (geomorfp)

NVLP

1500

Planina- rastišče travniške morske čebulice 1

bot

NVDP

2071

Laže- lipa pred asfaltno bazo

drev

NVLP

2217

Hruševje- vaški kal

ekos

NVLP

2226

Jerodovci

hidr, geomorfp

NVLP

2229

Studenec- lipi pred cerkvijo Sv. Barbare

drev

NVLP

2233

Ledena jama pod Magdaleno goro

geomorfp

NVDP

2240

Planinska gora- lipa pred cerkvijo Sv. Marije

drev

NVLP

2243

Šmihel- tektonska krpa

geol , geomorf

NVDP

2248

Predjama- lipa pri cerkvici Žalostne matere božje

drev

NVDP

2251

Fara- lipa nad vasjo

drev

NVLP

2256

Drča dolina

geomorf

NVLP

2259

Žeje- lipa pri hiši št. 1a

drev

NVLP

2260

Žeje- lipe ob cerkvi Sv. Jurija

drev

NVLP

2261

Žejski izviri

hidr, geomorf

NVLP

2262V

Kafrna dolina

geomorf

NVLP

2266

Stara apnenica

geomorf

NVDP

2267V

Nanoščica

hidr, ekos, (geomorf, bot,
zool)

NVDP

2268

Javorniška koliševka

geomorf

NVDP

2275

Studenec- lipa pred hišo št. 1a

drev

NVLP

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 101 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

Evid. št.

Ime

Zvrst

Status

2279

Ribnik

geomorf, hidr

NVDP

2287

Krajnikov dol

geomorf, hidr

NVLP

2289

Rakulik- lipa pred cerkvijo Sv. Janeza

drev

NVDP

2290

Stranske ponikve

hidr, geomorf, geol, ekos,
(geomorfp)

NVLP

2293OP

Kozja jama

geomorf

NVDP

2296

Jelka v odd. 20b GE Zagora

drev

NVLP

2299

Črni potok

hidr, bot, ekos

NVDP

2302

Šmihel pod Nanosom- lipa pri cerkvi Sv. Jurija

drev

NVLP

2307

Smreka pri Kozjih jamah

drev

NVLP

2309

Hrenovice- lipa in lipovec ob kapelici

drev

NVLP

2321

Mrzlek

geomorf, hidr, ekos

NVLP

2328

Gorenje- lipa pri izviru

drev

NVLP

2329

Šmihel pod Nanosom- lipa pri Čoudru

drev

NVLP

2343

Sajevče- lipa ob Sajevškem polju

drev

NVLP

2351

Prestranek- hrast pri železniški postaji

drev

NVLP

2364

Matenja vas- vaška lipa

drev

NVLP

2365V

Pivka

hidr, geomorf

NVDP

2368

Veliki Otok- vaška lipa

drev

NVLP

2387

Šmihelske ponikve

hidr, geomorf, geol, ekos,
(geomorfp)

NVDP

2389

Landol- lipa ob cerkvi Sv. Nikolaja

drev

NVLP

2409

Jelka v odd. 19e GE Zagora

drev

NVLP

2410

Slavinje- lipovca pred cerkvijo Sv. Jedrti

drev

NVLP

2414

Goriče- lipa pri cerkvi Sv. Petra

drev

NVLP

2416

Prestranek- stara drevesa v bližini graščine

drev

NVLP

2424

Jelka ob cesti na Polšakovo pokopališče

drev

NVLP

2438

Jelka pod Hotenskim vrhom

drev

NVLP

2457

Koče- lipa ob cerkvi Sv. Marjete

drev

NVLP

2460

Belsko- lipa pred cerkvijo Sv. Justa

drev

NVLP

2467

Hruševje- lipa ob cerkvi Sv. Danijela

drev

NVLP
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2470

Slavina- vaška lipa

drev

NVLP

2471

Goriče- lipa ob hiši št. 51

drev

NVLP

2494

Orehek- stara drevesa v okolici graščine

drev

NVLP

2504

Mrzli dol v zaledju Planinske jame

geomorf

NVLP

2578

Podgorčev studenec

hidr

NVLP

2579

Studenec v Literbergu

hidr

NVLP

2582

Andrejčkov studenec

hidr

NVLP

2583

Majnik

hidr

NVLP

2604

Planina- tektonski stik

geol

NVDP

3650

Prestranek- Matenja vasnahajališče fosilov

geol

NVLP

3921

Korentan

hidr, ekos

NVLP

4259

Planina- rastišče travniške morske čebulice 2

bot

NVDP

4470V

Unica

hidr, ekos

NVDP

5452

Logaška smreka

drev

NVLP

5453

Dvojna smreka

drev

NVLP

5500

Sajevško polje

geomorf, (hidr, geomorfp)

NVLP

5501

Poljanski vrh- nahajališče fosilov

geol

NVLP

p-1

Belščica

geomorf, hidr

pNVLP

p-2

Drevje v parku

drev

pNVLP

p-3

Drevored ob Jamski cesti

drev

pNVLP

p-4

Drevored ob Kolodvorski cesti

drev

pNVLP

p-5

Jelka pri Zidani bajti, Jelka pod Volčjim vrhom

drev

pNVLP

p-6

Jelke in smreke v Vodnem dolu

drev

pNVLP

p-7

Lipa pred cerkvijo Marijine zaroke

drev

pNVLP

p-8

Lipovec pod Sovičem

drev

pNVLP

p-9

Lokva- potok in slepa dolina

geomorf, hidr

pNVLP

p-10

Orehek. Lipa pred hišo št. 65 (Lipa ob kapelici)

drev

pNVLP

p-11

Slavina- Divji kostanji pred cerkvijo Marijinega
Vnebovzetja

drev

pNVLP

p-12

Slavina- Divji kostanji pred cerkvijo Marijinega
Vnebovzetja

drev

pNVLP
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p-13

Stara drevesa ob poti pod Sovičem

drev

pNVLP

1

Visoki kras

/

pNV

2

Idrijska prelomna cona

/

pNV

3

Karbonati

/

pNV

* Zvrsti naravnih vrednot:
drev- drevesna naravna vrednota
hidr- hidrološka naravna vrednota
geol- geološka naravna vrednota
geomorf- geomorfološka površinska naravna vrednota
geomorfp- geomorfološka podzemeljska naravna vrednota
ekos- ekosistemska naravna vrednota
bot- botanična naravna vrednota
zool- zoološka naravna vrednota
** Status:
NVDP- naravna vrednota državnega pomena
NVLP- naravna vrednota lokalnega pomena
pNVLP- predlagana naravna vrednota lokalnega pomena
pNV- pričakovana naravna vrednota

8.5 Ocena pričakovanih vplivov plana
Občinski prostorski načrt za občino Postojna opredeljuje spremembe namenske rabe. V tem
poglavju okoljskega poročila presojamo pričakovani vpliv spremembe rabe na živalstvo, rastlinstvo
in habitatne tipe ter na območja ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Na območju občine Postojna je evidentiranih nekaj črnih točk za dvoživke. Zato predlagamo
vzpostavitev zaščitnih ograj in prehodov za dvoživke na območjih predvidenih črnih točk. Ob
gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti tujerodnim invazivnim vrstam, kot sta npr. japonski
dresnik (Reynoutria japonica) in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), vrsti, ki se zlasti na
odprtih površinah ponavadi prizadetih z gradnjo izjemno uspešno širita in izpodrivata avtohtono
vegetacijo. Potrebno je uporabiti primeren način odstranjevanja teh invanzivnih vrst (mehanično,
kemično ali biotično odstranjevanje). Zato naj pri izvajanju odstranjevanja invazivnih vrst sodeluje
strokovnjak iz tega področja.
Na predlaganem območju za zavarovanje je zaradi ohranjanja lastnosti, zaradi katerih je območje
predvideno za zavarovanje, možno pričakovati navzkrižja interesov v zvezi z rabo prostora ter
morebitno načrtovanje prostorskih ureditev, ki bi lahko znatneje vplivale na krajino, kulturno
dediščino, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin. Območje pričakovanih naravnih
vrednot in ekološko pomembno območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
pokrivata precejšen delež občine, zato se večina predlaganih sprememb rabe nahaja znotraj teh
območij.
8.5.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
8.5.1.1 Ocena pričakovanih vplivov na ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste, ter
habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo
Obravnavano območje predstavlja pomemben življenjski prostor velikih zveri (rjavi medved, volk
in navadni ris) in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst netopirjev. Celotno območje je tudi
pomembno tudi za vrsti črtasti medvedek in bukov kozliček. Na širšem območju naselja Belsko se
nahajajo tudi številne druge vrste metuljev. Obravnavano območje se delno nahaja tudi v bližini
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posebnega varstvenega območja za ptice, ki vključuje nekatere ogrožene vrste kot so npr. velika
uharica, planinski orel in kačar. Ponekod se znotraj območja pojavlja tudi vrsta ozki vretenec. Za ta
predel občine je bil delno izveden popis negozdnih habitatnih tipov (Seliškar, Vreš in Skoberne,
2004). Na območju nekaterih predlaganih sprememb rabe je prisoten habitatni tip, ki se v skladu z
Uredbo o habitatnih tipih ohranja v ugodnem stanju. Gre za habitatni tip mezotrofni do evtrofni
gojeni travniki (Physis 38.2.). Običajno ne gre za samostojni habitatni tip, ampak se pojavlja v
kombinaciji z ostalimi habitatnimi tipi, ki pa se ne ohranjajo prednostno (mejice ali sadovnjaki).
Vpliva na velike zveri na obravnavanem območju ne pričakujemo. Škodljive vplive za netopirje
lahko predstavlja neprimerna razsvetljava in poseganje v prehranjevalne habitate in zatočišča.
Vpliv plana na naravo ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih
ukrepov) (C).
8.5.1.2 Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena območja, ekološko pomembna
območja, zavarovana območja in naravne vrednote
Nekatere predlagane spremembe namenske rabe se nahajajo znotraj Natura območja SCI Trnovski
gozd-Nanos (SI3000255), SCI Notranjski trikotnik (SI3000232), SPA Planinsko polje (SI5000016),
SPA Nanoščica-porečje (SI5000017). Predlagana širitev obstoječega pokopališča (EUP PL01) je
pobuda, ki posega na zavarovano območje Planinsko polje, ostale predlagane spremembe rabe na
območju naselja Planina pa so znotraj neposrednega vpliva na zavarovano območje, fizično pa nanj
ne posegajo. Vplive na kvalifikacijske vrste in celovitost Natura območij in zavarovanih območij
obravnavamo v Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja
(Priloga C).
Večina predvidenih sprememb rabe se nahaja znotraj obširnega predlaganega zavarovanega
območja regijski park Snežnik. Spremembe rabe so predlagane tudi na tudi na ekološko pomembnih
območjih (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (koda 80000), Notranjski trikotnik
(koda 31300) in Trnovski gozd-Nanos (koda 51300)) in na naravnih vrednotah (Planinsko polje
(evid. št. 1000), Predjamski jamski sistem (evid. št. 243V), Nanos (evid. št. 198) in Nanoščica
(evid. št. 2267)). Večina sprememb rabe se tudi nahaja znotraj območja pričakovanih naravnih
vrednot (Karbonati ali Visoki kras). Sprememba namenske rabe v območja zelenih površin v
naselju Malo Ubeljsko (MU 02) se nahaja znotraj naravne vrednote Nanoščica, tik ob Globoščaku.
Na območju so predvidene dejavnosti za šport in rekreacijo. Vegetacija ob vodotoku naj se ohranja
in naj se prepreči onesnaževanje vodotoka.
Pri gradnji in umeščanju novih posegov v prostor se morajo upoštevati pravila, ki veljajo za
ohranjanje ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot ter smernice, ki jih je podal Zavod
RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Ob upoštevanju omenjenih pravil in predpisov ne
pričakujemo bistvenih vplivov na ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Prisotni sta
tudi območji pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot. Pri gradbenih delih na
takšnih območjih je potrebno investitorja seznaniti z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter s
predlogom, da o morebitni najdbi čim prej obvesti pristojno enoto ZRSVN.
Vpliv plana na območja ohranjanja biotske raznovrstnosti ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
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8.5.2 Naselja ob porečju Nanoščice
8.5.2.1 Ocena pričakovanih vplivov na ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste, ter
habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo
Območje ob Nanoščici predstavlja pomemben življenjski prostor velikih zveri (rjavi medved, volk
in navadni ris) in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst netopirjev. Celotno območje je tudi
pomembno za številne vrste metuljev (travniški postavnež, strašnični mravljiščar, močvirski
cekinček in črtasti medvedek) in bukovega kozlička. Poleg tega pa je tudi pomembno gnezditveno
in prehranjevalno območje za številne ogrožene ptice, kot so kosec, pisana penica, vodomec...
Za obravnavano območje je bil delno izveden popis negozdnih habitatnih tipov (Seliškar, Vreš in
Skoberne, 2004). Na območjih predlagane spremembe rabe se nahaja eden habitatni tip, ki se
prednostno ohranja. Gre za mezotrofne do evtrofne gojene travnike (Physis 38.2., HT 6510).
Običajno ne gre za samostojni habitatni tip, ampak se pojavlja v kombinaciji z ostalimi habitatnimi
tipi, ki pa se ne ohranjajo prednostno.
Vsa območja načrtovane spremembe rabe so znotraj ali na robu že obstoječih naselij. Izjema je
sprememba v posebna območja tik ob porečju Nanoščice (EUP ZA03), ki pa je tudi znotraj
obstoječega območja mlina in žage (Zagonski mlin). Na območju Zagonskega mlina se bodo vršila
le vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve kot je ureditev tematske kmetije s
spremljajočimi dejavnostmi. Umestitev teh dejavnosti, turističen obisk v omejenem obsegu ter
nadzorovano ravnanje na območju bo pomenilo nebistven vpliv pod pogoji na prisotne živalske in
rastlinske vrste in habitatne tipe. Možen škodljiv vpliv na prisotne vrste netopirjev in metuljev bi
lahko predstavljala neprimerno urejena razsvetljava, v kolikor se bo ta načrtovala. Škodljiv vpliv bi
predstavljalo tudi večje poseganje v strugo in spreminjanje vodnega režima, ter odstranjevanje
obvodne vegetacije.
Območje zelenih površin Studenec- Orehovška brda (EUP SD 03) je izven območja neposrednega
vpliva, je pa znotraj daljinskega vpliva na Natura območje Nanoščica, saj je predvideno območje
zelenih površin znotraj območja, ki napaja reko Pivko, zato je potrebno predvideti ukrep
preprečevanja onesnaževanja reke Pivke in posledično tudi reke Nanoščice, ki se s Pivko stika.
Glede na dejansko rabo se znotraj obravnavanega območja skoraj v celoti pojavljajo travniške
površine. Travniške površine na katere se posega so sicer pomemben prehranjevalni habitat
številnih živalskih skupin (ptice, metulji, hrošči...), vendar ocenjujemo, da glede na majhen obseg
novih stavbnih in dejanske predvidene gradnje, nobena izmed vrst zaradi tega ne bo bistveno
prizadeta. Predvideni posegi v območju bodo imeli kratkotrajen oziroma začasen vpliv na naravo v
času gradnje.
Vpliv plana na naravo ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih
ukrepov) (C).
8.5.2.2 Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena območja, ekološko pomembna
območja, zavarovana območja in naravne vrednote
Predlagane spremembe rabe znotraj obravnavanega območja predstavljajo manjše posege oziroma
ažuriranje dejanskega stanja ali spremembo namembnosti. Vse spremembe rabe so v okviru
obstoječih naselij in so tako na območjih, kjer je že prisoten antropogen vpliv in je naravna vrednost
zmanjšana.
Spremembe rabe tako posegajo na območja Nature (SPA Nanoščica- porečje(SI5000017) in SCI
Nanoščica (SI3000126)), na predlagano zavarovano območje Regijskega parka Snežnik, na dve
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ekološko pomembni območji (EPO Nanoščica-porečje (koda 54500) in osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri (koda 80000)) in na območje naravne vrednote Nanoščica (evid.
št. 2267V).
Zaradi neposrednega prekrivanja nekaterih sprememb rabe z Natura območjem za ptice (SPA
Nonoščica-porečje) bodo te ptice izgubile del potencialnega gnezditvenega habitata, vendar zaradi
zelo majhne površine glede na celotno SPA območje ne pričakujemo večjih negativnih vplivov na
varstveni status vrst. Predvideno posebno območje v Zagonu (EUP ZA03) ob obstoječem mlinu
posega na dve Natura območji, dve ekološko pomembni območji in na naravno vrednoto. Vplive na
kvalifikacijske vrste in celovitost Natura območij obravnavamo v Dodatku za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (Priloga C).
Pri gradnji in umeščanju novih posegov v prostor se morajo upoštevati pravila, ki veljajo za
ohranjanje ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot ter smernice, ki jih je podal Zavod
RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Ob upoštevanju omenjenih pravil in predpisov ne
pričakujemo bistvenih vplivov na ekološko pomembna območja in naravne vrednote.
Vpliv plana na območja ohranjanja biotske raznovrstnosti ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
8.5.3 Mesto Postojna
8.5.3.1 Ocena pričakovanih vplivov na ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste, ter
habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo
Območje predstavlja pomemben življenjski prostor velikih zveri (rjavi medved, volk in navadni ris)
in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst netopirjev. Ker gre za območje, ki ima že visoko stopnjo
antropogenih motenj, pričakujemo da večjega vpliva na velike zveri in tudi netopirje ne bo. Na
celotnem obravnavanem območju se pojavlja bukov kozliček in črtasti medvedek, v nekaterih
jamah je bila najdena tudi človeška ribica. Predvsem na območju Velikega Otoka se pojavljajo tudi
nekatere zavarovane vrste metuljev (močvirski cekinček, strašnični mravljiščar...).
Območje predvidene širitve proizvodne cone Veliki Otok (PO01, PO02) je tudi delno znotraj
varstvenega območja pomembnega za ptice (kosec, rjavi srakoper, vodomec, pisana penica). Zaradi
neposrednega prekrivanja cone z Natura območjem za ptice, bodo vrste kosec, rjavi srakoper in
pisana penica sicer izgubile del potencialnega gnezditvenega habitata, vendar zaradi majhne
površine (manj kot 1%) glede na celotno SPA območje ne pričakujemo večjih negativnih vplivov na
varstveni status vrst in na ohranitev stabilnih populacij. Možen škodljiv vpliv je le v času gradnje z
vidika onesnaževanja in hrupa, zato je potrebno upoštevati določene omilitvene ukrepe. Predvidena
cona pretežno posega na neprednostne habitatne tipe, na zahodnem delu v manjši meri (0,2 ha) pa
tudi na prednostni habitat oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe (HT
6410). Hkrati gre za travnike, ki predstavljajo rastišče nekaterih zavarovanih vrst rastlin. Gre za
širitev območja že obstoječe industrijske cone in območje širitve predstavlja že tudi delno
degradirano območje. Kljub temu, da se v manjši meri posega na prednostni habitatni tip in na
rastišča zavarovanih vrst rastlin, večjega škodljivega vpliva na ohranjanje habitatnega tipa in
zavarovanih vrst ne pričakujemo, saj se posega le na robno območje in se podobni habitati
razprostirajo še vzdolž celotnega obsežnega območja Nanoščice (več kot 176 ha).
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Za obravnavano območje Mesto Postojna je bil delno izveden popis negozdnih habitatnih tipov
(Seliškar, Vreš in Skoberne, 2004). Na območjih predlagane spremembe rabe se nahaja več
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. Najpogosteje se pojavlja habitatni tip mezotrofni do
evtrofni gojeni travniki (Physis 38.2., HT 6510). Na območju predlagane sprememb rabe za
Evropski muzej krasa (EUP PO62) se nahaja gozdni habitatni tip ilirski bukovi gozdovi (Physis
41.1C, HT 91K0).
V obravnavanem območju Mesto Postojna je predlagana širitev stavbnih zemljišč. Gre tudi za
najbolj urbanizirano poselitveno območje. V naselju Veliki Otok so načrtovane spremembe rabe
znotraj ali na robu obstoječega naselja (območje proizvodnih dejavnosti, stanovanjske površine).
Območje predlagano za zelene površine za namen Evropskega parka Krasa pa se nahaja
severozahodno od naselja.
Tudi v mestu Postojna (Zalog, Kazarje) je večina načrtovanih širitev znotraj obstoječega
poselitvenega območja in je tako na območju, kjer je že prisoten velik antropogen vpliv in je
naravna vrednost zmanjšana. Glede na dejansko rabo so območja opredeljena kot gozdne površine
in travniške površine.
Ocenjujemo, da ob primerni izbiri dejavnosti in upoštevanju nekaterih omilitvenih ukrepov v zvezi
z Evropskim parkom Krasa (PO62) življenjski prostori ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (s
poudarkom na zavarovanih vrstah) in prednostni habitati ne bodo ogroženi. Ob širitvi proizvodne
cone na Velikem Otoku je potrebno upoštevati ukrepe za preprečevanje onesnaževanja in s tem
vpliva na tam prisotne vrste.
Vpliv na naravo ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih
ukrepov) (C).
8.5.3.2 Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena območja, ekološko pomembna
območja, zavarovana območja in naravne vrednote
V obravnavanem območju so prisotna tri Natura območja: Notranjski trikotnik (SI3000232),
Nanoščica (SI3000126) in Nanoščica-porečje (SI5000017) s številnimi kvalifikacijskimi vrstami in
habitatnimi tipi. Na območju je prisotno tudi zavarovano območje Otoška jama (koda 2244). Vplive
na kvalifikacijske vrste in celovitost Natura območij in zavarovanih območij obravnavamo v
Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (Priloga C).
Prisotno je tudi območje predlagano za zavarovanje regijski park Snežnik (evid. št. 1067).
Predlagane so tudi spremembe rabe na treh ekološko pomembnih območjih: Nanoščica-porečje
(koda 54500), Notranjski trikotnik (koda 31300) in osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri (koda 80000). Spremembe rabe se delno ali v celoti nahajajo na območju štirih naravnih
vrednot: Postojnski jamski sistem (evid.št. 241), Otoška jama (evid.št. 2244), Črni potok (evid. št.
2299) in Pivka (evid. št. 2365). Nekaj predlaganih sprememb rabe se nahaja tudi znotraj območja
pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot- karbonati.
Na območju predlaganem za zelene površine za namen Evropskega parka krasa (PO62) se nahaja
devet naravnih vrednot- jame. Na območju ni načrtovano poseganje v jame. Podobno velja tudi za
predlagano območje proizvodnih dejavnosti, vendar so tam jame le v neposredni bližini. Predviden
muzej je lociran znotraj večih naravovarstvenih območij, zato predlagamo, naj se prostorske
ureditve smiselno načrtujejo, da ne bodo ogrožene ali uničene lastnosti naravnih vrednot in
kvalifikacijske vrste in habitatni tipi zaradi katerih je določeno Natura območje Notranjski trikotnik.
Južni del širitve proizvodne cone na območju Velikega Otoka (PO01, PO02) se nahaja znotraj
Natura območja SPA Nanoščica-porečje (pobuda je podrobneje obravnavana v Dodatku (Priloga
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C)). Širitev proizvodne cone Veliki otok je tudi delno znotraj naravne vrednote Črni potok, ob
upoštevanju določenih ukrepov pri gradnji se bodo kljub manjšemu posegu na robni del naravne
vrednote, lastnosti te ohranjale.
Pri umeščanju novih posegov ali gradnji v prostor se morajo upoštevati pravila, ki veljajo za
ohranjanje ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot ter smernice, ki jih je podal Zavod
RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Ob upoštevanju omenjenih pravil in predpisov ne
pričakujemo bistvenih vplivov na ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Pri gradbenih
delih na območju pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot je potrebno
investitorja seznaniti z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter s predlogom, da o morebitni najdbi
čim prej obvesti pristojno enoto ZRSVN.
Vpliv na območja ohranjanja biotske raznovrstnosti ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
8.5.4 Območje južno od avtoceste Ljubljana-Koper
8.5.4.1 Ocena pričakovanih vplivov na ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste, ter
habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo
Območja širitve stavbnih zemljišč so večinoma znotraj ali na robu že obstoječih naselij in glede na
dejansko rabo opredeljene večinoma kot gozdne in travniške površine. Znotraj teh območij je že
prisoten velik antropogeni vpliv in je naravna vrednost zmanjšana.
Na Kaliču je predlagano posebno območje za turizem spremembe rabe znotraj con ptic (kozača,
koconogi čuk, črna žolna in pivka). Pred izvedbo in po izvedbi predvidenih dejavnosti je potrebno
upoštevati nekaj omilitvenih ukrepov, da bo vpliv na prisotne ptice nebistven.
Na obravnavanem območju Južno od avtoceste Ljubljana-Koper so bili izvedeni popisi nekaterih
živalskih skupin in habitatnih tipov (ZVRSN). Večina sprememb rabe se nahaja znotraj območja
zveri (rjavi medved, volk in navadni ris), saj gre za območje, ki zavzema večji odstotek celotnega
območja občine Postojna. Na obravnavanem območju se tudi pojavlja nekaj vrst netopirjev.
Pojavlja se tudi bukov kozliček, strašnični mravljiščar, črtasti medvedek in ponekod močvirski
cekinček. V bližini načrtovanih sprememb rabe se pojavlja tudi človeška ribica. Na območjih
predlagane spremembe rabe so prisotni prednostni habitatni tipi. V večini primerov gre za habitatni
tip mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (Physis 38.2.). Na območju Kaliča se nahaja habitatni tip
ilirski bukovi gozdovi (Physis 41.1C). Na območju Prestranka in Rakitnika se nekatere spremembe
namenske rabe nahajajo tudi na habitatnih tipih vzhodnosubmediteransko (submediteransko-ilirska)
suha in polsuha travišča (HT 62A0) in srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo
vrsto Bromus erectus (HT 6210).
V Razdrtem se tudi načrtuje manjše območje za postavitev energetske infrastrukture (ene vetrnice
za proizvodnjo energije) (RA 13). Večjih vplivov predlagane vetrnice na ptiče verjetno ni
pričakovati. Na ožjem območju predlaganega območja za vetrnico ne živi nobena od petih vrst ptic
(planinski orel, beloglavi jastreb, orel belorepec, rečni galeb in navadna čigra), ki so v Sloveniji
identificirane kot najbolj občutljive za vplive vetrnih elektrarn. Planinski orel gnezdi na območju
Nanosa, vendar gnezditveni teritorij zaradi bližine naselja in avtoceste ne seže do predlagane
lokacije vetrnice. Na Razdrtem gnezdi par bele štorklje; vrsta sicer ne sodi med najbolj občutljive za
vplive vetrnih elektrarn, vendar bi bilo smiselno preveriti, uporabo zračnega prostora štorkelj na
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predlagani lokaciji vetrnice. Predlagana sprememba rabe predstavlja vrsto posega v okolje, za
katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (PVO).
Travniške in gozdne površine so sicer pomemben prehranjevalni habitat številnih živalskih skupin
(ptice, metulji, hrošči...), vendar ocenjujemo, da glede na majhen obseg novih stavbnih zemljišč in
predvidene gradnje, nobena izmed vrst zaradi tega ne bo bistveno prizadeta. Predvideni posegi v
območju bodo imeli kratkotrajen oziroma začasen vpliv na naravo v času gradnje. Ocenjujemo, da
živalske ali rastlinske vrste ter habitatni tipi zaradi sprememb rabe ne bodo bistveno prizadeti,
vendar ob izvedbi nekaterih pogojev.
Vpliv plana na naravo na obravnavanem območju Južno od avtoceste Ljubljana-Koper ocenjujemo
z oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
8.5.4.2 Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena območja, ekološko pomembna
območja, zavarovana območja in naravne vrednote
Na obravnavanem območju Južno od avtoceste Ljubljana-Koper se nahaja večje število območij z
določenim naravovarstvenim statusom. Nahajajo se Natura območja in zavarovana območja,
prisotna so tudi ekološko pomembna območja in številne naravne vrednote. Poleg tega večji del
obravnavanega območja pokriva območje pričakovanih naravnih vrednot.
Na območjih predlagane spremembe rabe se nahajajo tri Natura območja in dve zavarovani
območji: SPA Snežnik Pivka (SI500002), SPA Trnovski gozd- Nanos, SCI Notranjski trikotnik
(SI3000232), zavarovano območje Nanos- južna in zahodna pobočja z Vrhovi Pleše, Grmade in
Ture in Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame. Vplive na kvalifikacijske vrste in
celovitost Natura območij in zavarovanih območij podrobneje obravnavamo v Dodatku za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (Priloga C).
Nekatere predlagane spremembe namenske rabe segajo na predlagano zavarovano območje
regijskega parka Snežnik (evid. št.199). Predlagane so tudi spremembe rabe na štirih ekološko
pomembnih območjih: Nanoščica-porečje (koda 54500), Notranjski trikotnik (koda 31300),
Snežnik-Pivka (koda 51200) in osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (koda
80000). Izmed številnih prisotnih naravnih vrednot na obravnavanem območju, so predlagane
spremembe rabe delno ali v celoti na območju naravnih vrednot: Nanoščica (evid. št. 2267V),
Brezno na Kaliču 1 (evid.št. 2514) in Brezno na Kaliču 2 (evid.št. 2515). Na območjih sprememb
rabe se ne nahajajo predlagane naravne vrednote. Območje pričakovanih geomorfoloških
podzemnih naravnih vrednot- karbonati zajema precej velik odstotek občine Postojna, zato se
nahaja večje število načrtovanih posegov znotraj tega območja.
Večina sprememb predstavlja območja stanovanjskih površin in območja zelenih površin znotraj
obstoječih naselij. Pri tem menimo, da se ohranja celovitost vseh ekološko pomembnih območij, ker
gre za umestitev v prostor, kjer je bila poselitev osnovana že v preteklosti. Izjema so zelene
površine na Kaliču (KA01, KA02), ki predstavljajo območje izven naselja, vendar gre za območje
kjer je že obstoječe zimsko smučarsko središče.
Pri umeščanju novih posegov ali gradnji v prostor se morajo upoštevati pravila, ki veljajo za
ohranjanje ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot ter smernice, ki jih je podal Zavod
RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Ob upoštevanju omenjenih pravil in predpisov ne
pričakujemo bistvenih vplivov na ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Pri gradbenih
delih na območju pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot je potrebno
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investitorja seznaniti z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter s predlogom, da o morebitni najdbi
čim prej obvesti pristojno enoto ZRSVN.
Vpliv na območja ohranjanja biotske raznovrstnosti ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
8.6 Omilitveni ukrepi
V spodnji tabeli so povzeti tudi omilitveni ukrepi opredeljeni v Dodatku za presojo sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov na varovana območja (Priloga C).

Ukrep
št.

UKREP
1

UKREP
2

UKREP
3

Ocena
ustreznosti in
verjetnosti
uspešnosti
izvedbe ukrepa

Izvedljivost
ukrepa

Naziv območja posega v
naravo in vrsta posega

Omilitveni ukrep

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja

- Kalič (KA02,
KA01)
(območja zelenih površin,
posebna območja, območja
prometne infrastrukture)
- Veliki Otok- Otoška
gmajna (PO62)
(območja zelenih površin,
območja prometne
infrastrukture)
- Belsko (BE05, BE06)
(posebna območja, območja
zelenih površin)

Omejeno, organizirano in
usmerjeno gibanje ljudi v
okolici turističnih
dejavnosti, ki potekajo
znotraj območja velikih
zveri (rjavi medved, volk,
navadni ris).

Ohranitev
kvalitetnega habitata
zveri in
preprečevanje
konfliktov med
medvedi in
človekom.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana in
pri izvedbi.

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
medveda.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana in
pri izvedbi.

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upoštevajo naj ga
javna služba za
odvoz odpadkov v
sodelovanju z
občino.

Ohranitev
kvalitetnega
prehranjevalnega
habitata za netopirje
in žuželke.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana in
pri izvedbi.

- Kalič (KA02, KA01)
(območja zelenih površin,
posebna območja, območja
prometne infrastrukture)
- Veliki Otok- Otoška
gmajna (PO62)
Zbiranje, odvoz in
(območja zelenih površin,
zavarovanje odpadkov
območja prometne
(ograjevanje zabojnikov).
infrastrukture)
- Belsko (BE05, BE06)
(posebna območja, območja
zelenih površin)
-Planina- grad Haasberg
(PL18) (posebno območje)
- Kalič (KA02, KA01)
(območja zelenih površin,
posebna območja, območja
prometne infrastrukture)
- Veliki Otok- Otoška
gmajna (PO62)
(območja zelenih površin,
območja prometne
infrastrukture)
- Belsko (BE05, BE06)
(posebna območja, območja
zelenih površin)
- Zagon (ZA03)(posebna
območja)
--Planina- grad Haasberg
(PL18) (posebno območje)

Ureditev primerne
razsvetljave
- načrtuje naj se uporaba
takšnih svetil, ki
omogočajo osvetljavo
talnih površin in ne
osvetljujejo neba in širše
okolice;
- uporabijo naj se svetila,
ki ne oddajajo svetlobe v
UV- spektru;
- v drugem delu noči naj
ostane prižgano minimalno
število luči, če je iz
varnostnih razlogov to
dopustno.
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Omilitveni ukrep

-Zagon (ZA03) (posebna
območja)
-Belsko (BE05, BE06)
(posebna območja, območja
zelenih površin)
-Planina- grad Haasberg
(PL18) (posebno območje)
-Veliki Otok (PO01,
PO02) (območja
proizvodnih dejvnoasti)

V primeru gradnje
preprečiti odlaganje
gradbenega materiala ter
odpadkov v vodotoke ali
bližino ter na mokrotne
travnike.

-Zagon (ZA03)(posebna
območja)

Ohranjanje strukturno in
vrstno pestre obrežne
vegetacije ter ohranitev
vodnega režima in 5 m
odmik od brežine
Nanoščice (Zagon).

Kalič (KA02, KA01)
(območja zelenih površin,
posebna območja, območja
prometne infrastrukture)
-Planina- grad Haasberg
(PL18) (posebno območje)

Prostorske ureditve naj se
načrtujejo čim bližje
obstoječih objektov na
način in v obsegu, da ne
bo prišlo do negativnih
vplivov na življenjski
prostor varovanih vrst.
Načrtuje naj se tudi
dejavnost, ki ne bo
povzročala konfliktov z
zvermi. Aktivnosti na
območju naj se izvajajo
večinoma v dnevnem
času. Omeji se naj
svetlobno in zvočno
onesnaževanje.

Kalič (KA02, KA01)
(območja zelenih površin,
posebna območja, območja
prometne infrastrukture)

Pred izvedbo posegov na
gozdnih površinah naj se
izvede popis populacij
kozače, koconogega čuka
in gozdnega jereba da se
preverijo območja
gnezditev.

Zagon (ZA03)(posebna
območja)

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja

Ocena
ustreznosti in
verjetnosti
uspešnosti
izvedbe ukrepa

Izvedljivost
ukrepa

Ohranitev
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
varovanih vrst.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
ogroženih vrst ptic

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Umestitev dejavnosti z
zmanjšanim turističnim
obsegom (zmanjšano
onesnaževanje s hrupom)
in skrajno previdno in
nadzorovano ravnanje na
območju.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Gradnja stanovanjskih
objektov naj se ne izvede
(ohrani naj se obstoječe
stanje).

Ohranjanje
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst,
prednostnih
habitatnih tipov in
lastnosti zavarovanih
območij.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ukrep je
potrebno

Ob ustreznem
načrtovanju je

UKREP
9

Planina- Malni (PL17)
(območje stanovanj)

UKREP
10

Veliki Otok (PO01, PO02) Gradnje naj se izvaja izven Ohranitev
gnezditvenega obdobje
kvalitetnega habitata
(območja proizvodnih
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Omilitveni ukrep

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja

Ocena
ustreznosti in
verjetnosti
uspešnosti
izvedbe ukrepa

Izvedljivost
ukrepa

dejavnosti)

večine vrst ptic
kvalifikacijskih vrst
(gnezditveno obdobje je
ptic
med marcem in avgustom).

upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Veliki Otok (PO20)
(območja zelenih površin)

Učne in rekreacijske poti
naj se vzpostavijo po
obstoječih poteh ter v
obvodni in vodni prostor
reke Pivke naj se ne
posega.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst
ptic

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

UKREP
12

Studenec
Orehovška brda
(SD 03)
(območja zelenih površin)

Dejavnosti na območju
zelenih površin StudenecOrehovška brda naj se
izvajajo na način, da ne
pride do onesnaževanja
vodotoka reke Pivke in
posledično Postojnske
jame. Pred izvedbo
dejavnosti naj se zaprosi
ZRSVN, OE Nova Gorica
za predhodno mnenje.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
kvalifikacijskih vrst

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

UKREP
13

Razdrto
(RA 13)
(območja energetske
infrastrukture)

Na predlagani lokaciji
vetrnice naj se preveri ali
štorklje uporabljajo zračni
prostor za prelet oziroma
prehranjevalni prostor.

Ohranitev
kvalitetnega habitata
zavarovane vrste
ptice (štorklje)

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana.

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
izvedbeni del
OPN in PVO.

Malo Ubeljsko
(MU 02)
(območja zelenih površin)

Na območju naj se ne
posega v vodotok
Globoščak, ohrani naj se
obrežna vegetacija in
prepreči naj se
onesnaževanje.

Ohranitev lastnosti
naravne vrednote
Nanoščica

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana.

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ohranjanje
Območje mora ostati v
kvalitetnega habitata
travnati obliki in se ne sme ptic (planinski orel,
asfaltirati.
sršenar, kačar in
beloglavi jastreb)

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
načrtovanju
izvedbe plana.

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Na območju predlaganem
za zavarovanje (RP
Snežnik) naj se posegi in
dejavnosti, ki so navedeni
v 68. členu * ZON,
pazljivo izvajajo.

Ohranitev lastnosti,
zaradi katerih je
območje predvideno
za zavarovanje.

Zakon o
ohranjanju
narave (Ur. l.
RS, št. 96/04)

Ob ustreznem
načrtovanju je
ukrep izvedljiv.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ob upoštevanju vseh
predvidenih
usmeritev ter
ukrepov, bo vpliv na
ekološko pomembno

Zakon o
ohranjanju
narave (Ur. l.
RS, št. 96/04)

UKREP
11

UKREP
15

UKREP
16

Postojna
(letališče)
(PO 55)
(območja prometne
infrastrukture)

UKREP
17

**

UKREP
18

**

Na ekološko pomembnih
območjih naj se posege
načrtuje tako, da se v čim
večji možni meri ohranja
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Ukrep
št.

UKREP
20

Naziv območja posega v
naravo in vrsta posega

**
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Omilitveni ukrep

Razlaga izogiba
škodljivega vpliva
ali njegovega
zmanjšanja

naravna razširjenost
habitatnih tipov,
rastlinskih in živalskih
vrst ter njihovo
medsebojno povezanost.

območje in naravno
vrednoto minimalen.

Na podzemeljski
geomorfološki, hidrološki
in geološki naravni
vrednoti se posegi izvajajo
v obsegu in na način, da se
ne uničijo, poškodujejo ali
bistveno spremenijo
lastnosti, zaradi katerih je
del naravne vrednote
opredeljen za naravno
vrednoto. Splošna
priporočila veljajo tudi za
predlagane naravne
vrednote.

V čim manjši možni
meri se spremenijo
fizične, fizikalne,
kemijske, vidne in
funkcionalne lastnosti
naravne vrednote.

Ocena
ustreznosti in
verjetnosti
uspešnosti
izvedbe ukrepa

Izvedljivost
ukrepa

strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

Ukrep je
potrebno
upoštevati pri
pripravi
izvedbenih
prostorskih
aktov.

Izvedba ukrepa je
obvezna po
40.členu ZON.
Upošteva naj ga
strateški oziroma
izvedbeni del
OPN.

* 68 člen ZON- splošni varstveni režim, ki velja za širše zavarovano območje
** Glej opise ocene pričakovanih vplivov na biotsko pestrost v Poglavju 8.5.

8.7 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in
javnih pooblastil
Prvotni predlog OPN je predvideval površine posebnih dejavnosti ter zelene površine na območju
Planinske jame ob Raubarjevem stolpu. Na območju Zagonskega mlina je bilo načrtovano golf
igrišče, nad naseljem Orehek pa skoraj 100 ha veliko območje zelenih površin. Vsa tri območja so
bila iz predloga OPN umaknjena, ker bi izvedba lahko imela bistveni vpliv na posamezna
naravovarstvena območja, poplavne površine reke Pivke, vodni vir Korantan ter kmetijske površine.
Severno od naselja Rakitnik je bila podana pobuda za gradnjo stanovanjskih hiš znotraj poplavnega
območja reke Pivke, ki je bila kasneje izvzeta. Prvotni predlog OPN je predvideval tudi večji obseg
proizvodnih površin v coni Veliki otok (okrog 11 ha), ki so segale znotraj območja naravne
vrednote Črni potok. Izvedba proizvodnih površin v predlaganem obsegu bi imela bistven vpliv na
naravno vrednoto kot tudi na nekatere zavarovane rastlinske vrste. Tako je občina na predlog
izdelovalca okoljskega poročila območje predvidenih proizvodnih površin še nekoliko zmanjšalo
(sedanji obseg širitve je 3,9 ha).
Izvzeta so bila tudi nekatera že obstoječa stavbna zemljišča in vrnjena v kmetijsko oziroma gozdno
rabo: gospodarska cona Prestranek, posebno območje na Risovcu, površine za kmetijsko
proizvodnjo na Natura območju Mrzla jama pri Prestranku, stanovanjsko območje na Lohači, zelene
površine nad Postojnsko jamo, zelene površine nad Strmico in zelene površine pri Stari vasi.
Občina se odpovedala že plansko opredeljenim stavbnim površinam v korist ohranjanja
življenjskega prostora tako živalskih kot rastlinskih vrst, saj se vpliv na habitate teh vrst bistveno
zmanjša. Tako lahko ugotovimo, da izvzem stavbnih zemljišč v Prestranku ter umestitev novih
površin s širitvijo cone Veliki otok v skupnem bistveno bolj prispeva k naravni ohranjenosti okolja,
kot pa če bi se z že opredeljenimi stavbnimi zemljišči v Prestranku pričeli izvajati nadaljnji
postopki za sprejem ustreznih prostorskih aktov.
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OPN je tako v skladu s podanimi Naravovarstvenimi smernicami.
8.8 Spremljanje stanja
Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave vključuje spremljanje stanja rastlinskih in živalskih
vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih
območij in ekosistemov ter stanje na področju varstva naravnih vrednot. Nalogo zagotavljanja
spremljanja stanja narave ima Ministrstvo za okolje in prostor, izvaja pa jo Zavod RS za varstvo
narave.
Pri izvedbi posegov v okolje pa mora spremljanje stanja med gradnjo in po njej zagotoviti tudi
investitor. Predlagamo, da se spremljanja stanja narave zagotovi za vse tiste dele načrta, pri katerih
smo vplive na naravo ocenili z oceno C, torej so zanje potrebni omilitveni ukrepi. Spremljanje
stanja naj se zagotovi na način, ki je za posamezen omilitveni ukrep najprimernejši, in se navede v
uredbah o lokacijskem načrtu za posamezne dele izvedbe načrta.
8.9 Skladnost OPN z okoljskimi cilji s področja narave
Okoljski cilji se nanašajo na območja z naravovarstvenimi statusi in na ohranjanje značilnosti in
lastnosti, zaradi katerih so bila območja določena. Nekatere pobude posegajo na naravovarstvena
območja (Natura območja, zavarovana območja, ekološko pomembna območja in naravne
vrednote). Na podlagi tega so bili opredeljeni tudi omilitveni ukrepi, ki so zastavljeni tako, da se
ohranjajo lastnosti naravovarstvenih območij (ugodno stanje habitatnih tipov in živalskih in
rastlinskih vrst). Ob upoštevanju teh ukrepov je OPN v skladu z zastavljenimi cilji.
8.10 Viri
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

ARSO, Kazalci okolja, 2010 (http://http://kazalci.arso.gov.si/, marec 2010)
Atlas okolja, avgust 2008 (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ )
bioportal, avgust 2008 (http://bioportal.si/)
Božič L., 2006. Monitoring populacije kosca Crex crex v Sloveniji. Končno poročilo za obdobje
2004-2006, Maribor
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, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana. 297 str., digitalne priloge
Dolgoročni načrt za 12. Zahodno-visokokraško lovsko upravljavsko območje (LUO) za obdobje
2007-2016 (ZGS, 2006)
Dolgoročni načrt za 4. Notranjsko lovsko upravljavsko območje (LUO) za obdobje 2007-2016
(ZGS, 2006)
Jogan N, Kaligarič M., Leskovar I., Seliškar A., Dobravec J. 2004. Habitatni tipi Slovenijetipologija 2004, RS, ARSO, Ljubljana
Kryštufek B., (et.all.) 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji,
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 682 str., digitalna priloga
Kryštufek B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja
Natura 2000: Netopirji (Chiroptera) (končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 322 str., digitalne
priloge
Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Postojna, št. 5-III-203/8-O-08/
ACG. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, 16.06. 2008
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Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Postojna,
št. 5-III-205/4-O-06. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, 20.07. 2006
Natura 2000 Standard Data Form, MOP, ARSO, marec 2008
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
Seliškar A., Vreš B., Skoberne P. 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, Pivka- vzhod,
Biološki inštitut Jovana hadžija ZRC SAZU, Ljubljana
tujerodne vrste, marec 2010 (http://www.tujerodne-vrste.info/)
Vrezec A., (et.all.) 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo).
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 144 str., 3 priloge
ZRSVN, Posredovanje podatkov iz uradnih evidenc ZRSVN za pripravo OLN za občino
Postojna, št. 5-VI-183/2-O-08/KB, BF:
- Strokovna izhodišča za vzpostavitev Natura 2000 območij: različne skupine (več avtorjev),
2003;
*rastlinske vrste (Boško Čušin in sod. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja
Natura 2000, Rastline(Pteridophyta in Spermatophyta), Znanstvenoraziskovalni inštitut SAZU,
Biološki inštitut Jovana Hadžija, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. (končno poročilo). Naročnik:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana. 234 str., digitalne priloge
*ribe (Bertok M., Budihna N., Pov. M., 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja
Natura 2000 ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda). Zavod za
ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, SI-1000 Ljubljana. (končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana. 371 str., digitalne priloge
*hrošči (Drovenik B, Pirnat A., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura
2000: hrošči (Coleoptera), ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana. (končno
poročilo).Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana, digitalne
priloge
*metulji (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, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana. 297 str., digitalne
priloge
*velike zveri (medved, volk, ris) (Jonozovič M., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje
omrežja Natura 2000: medved, ris in volk (3 poročila), Ljubljana
*gozdovi (Golob A., 2004. Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji: Pregled gozdnih
habitatnih tipov, ki v grobem ustrezajo merilom iz habitatnega priročnika EU in njihove
značilnosti v predlaganih območjih Nature 2000, ARSO, 2004, digitalne priloge
Kryštufek B in sod, 2001.Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji.
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 682 str., digitalna priloga
Poročilo Societas herpetologica Slovenica- društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev o ujetih
osebkih v sezonah 2005-2006
Kryštufek B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja
Natura 2000: Netopirji (Chiroptera) (končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 322 str., digitalne
priloge
Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V. Šalamun A., 2007. Monitoring populacij izbranih
vrst ciljev vrst netopirjev (zaključno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor,
Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 251 str., digitalne
priloge
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izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo). Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 144
str., 3 priloge
Koce U., Božič L., Mihelič T., 2006. Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na
območjih Natura 2000; Reka-dolina, Slovenske gorice-doli, Banjšice, Goričko, Mura, Drava,
Cerkniško jezero, Nanoščica-porečje, Trnovski gozd-južni rob in Nanos (končno poročilo),
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, 121 str.
Božič L., Rubinič B., 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000,
predlogi posebnih varstvenih območij- del po direktivi 79/409/EGS, notranja conacija habitatov
kvalifikacijskih vrst ptic, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Maribor
Govedič M., Bedjanič M., Grobelnik V., Kapla A., Kus Veenvliet, Šalamun A., Veenvliet P.,
Vrezec A. 2007. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja
stanja- raki (končno poročilo), Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem
polju, 128 str.
Seliškar A., Vreš B., Skoberne P., 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, Pivka-vzhod,
Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana
Rubinić B., Mihelič T., Božič L., Denac D., Kmecl P., 2006. Monitoring populacij izbranih vrst
ptic : vmesno poročilo- rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2006. Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, 47 str.
Rubinič B., Božič L., Denac D., Kmecl P., 2007. Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na
posebnih območjih varstva (SPA): končno poročilo- rezultati popisov v gnezditveni sezoni
2007. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, 39 str.
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9. KULTURNA DEDIŠČINA
9.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
Evropska konvencija o krajini, Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK),
(Ur. l. RS, št. 74/03)
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena), Malteška konvencija,
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjena) (MEKVAD), (Ur.
l. RS, št. 24/99)
Evropska konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope, Granadska konvencija, Mednarodne
pogodbe, (Ur. l. SFRJ, št. 4-11/91), Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope,
Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov
s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitariji tri glavne jedrske sile (Ur. l. RS, št.
14/92)
Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravice v
okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), (Ur. l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 17/04)
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. l. SFRJ, št. 56/74), Akt o
notifikaciji nasledstva konvencij UNESCO, mednarodnih večstrankarskih pogodb o zračnem
prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske
organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstrankarskih pogodb (Ur.
l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 15/92, 54/92)
Resolucije in deklaracije Sveta Evrope:
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Bruselj, 1969)
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Helsinki, 1996)
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Portorož, 2001)
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Valetta, 1992)
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za stavbno kulturno dediščino (Granada, 1985)
•
Evropska konferenca ministrov pristojnih za stavbno kulturno dediščino (Granada, 1985)
Odlok o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99,
55/02, 54/ 03)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na
območju občine Postojna (uradne objave, Primorske novice 29/84, Ur. l. RS, št. 30/91)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Ur. l. RS, št. 76/04)
Strategija razvoja Slovenije (sprejeto na 30. redni seji Vlade RS dne 23.6.2005)
Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 25/02)
9.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih
pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja varstva kulturne dediščine in urejanja
prostora. Pri določitvi okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje enot in vplivnih
območij kulturne dediščine v občini Postojna. Splošni cilji za pripravo OPN izhajajo iz Zakona o
varstvu kulturne dediščine:
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vzdrževanje, ohranjanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne
glede na njeno namembnost,
zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja,
preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem
vrednost dediščine,
skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščin,
dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah.

9.2.1 Podrobnejše usmeritve za varstvo dediščine
Rabam prostora in dejavnostim, ki bi lahko imeli negativen vpliv na varstvo, ohranjanje in
vzdrževanje kulturne dediščine, se je potrebno izogibati. Občinski prostorski načrt (OPN) mora kot
ukrep za varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine predvideti tudi določilo, da v
območjih in v vplivnih območjih kulturne dediščine ni dovoljeno postavljanje enostavnih objektov,
ki bi imeli negativen vpliv na kulturno dediščino. OPN mora določati tudi, da je za vsak poseg na
enotah, območjih in vplivnih območjih dediščine pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
OPN predvideva kot enega izmed ciljev prostorskega razvoja zagotovitev ohranjanja kulturne
dediščine ter njene trajnostne rabe. Pri določanju ciljev prostorskega razvoja občine je upoštevano
stanje, problemi in težnje prostorskega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in
okoljskimi razmerami. Načela vzdržnega prostorskega razvoja izhajajo iz evropskih in
mednarodnih dokumentov, Strategije prostorskega razvoja Slovenije in prostorskega reda Slovenije
ter razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora.
Podrobnejši cilji varstva dediščine, pomembni za prostor, izhajajo iz konkretnih prostorskih in
družbenih razmer območja. Cilji, pomembni pri oblikovanju kulturne politike občine, so
povezovanje dejavnosti znotraj kulturne politike v lokalnem programu za kulturo ter spodbujanje
kulturnih projektov (obnova kulturnih spomenikov, ki jih financira lokalna skupnost). Cilji, ki
izhajajo iz analize stanja in trendov v občini vsebujejo prostorske mehanizme zaustavljanja
negativnih trendov upadanja števila enot dediščine (nelegalne rušitve, nelegalni posegi v prostor,
propadanje enot,...) ter zaustavljanja trendov nekakovostne urbanizacije podeželja in s tem
degradacije naselbinske dediščine, kulturne krajine in vplivnih območij enot kulturne dediščine.
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Tabela 23: Okoljski cilji, stanje in kazalci plana občine za kulturno dediščino
CILJI
•
•
•

•

•

•
•

ohranitev enot kulturne dediščine ter velikosti
območij kulturne dediščine ter njihovih lastnosti
ohranjanje celovitosti, povezav, enovitosti
vplivnih območij
ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja
s prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in
simbolnega pomena, ki so pomembna na
nacionalni ravni
ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja
s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna
na regionalni ravni z upoštevanjem varstvenih
pogojev in smernic v urejanju prostora v
povezavi z drugimi prostorskimi sistemi
(poselitev, infrastruktura, razvoj, podeželja)
zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z
vključevanjem kulturne dediščine v urejanje,
prenovo in oživljanje mest in drugih naselij
ohranjanje simbolnih in kulturnih vrednot
območja kompleksnega varstva kulturne
dediščine v prostoru
varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine
upoštevane arheoloških območij in njihovega
položaja v prostoru

KAZALCI

STANJE

V občini se na podlagi
podatkov iz registra
nepremične kulturne dediščine
(RKD) nahaja:
• 311 evidentiranih enot
kulturne dediščine
tipi kulturne dediščine v občini
• status kulturnega
Postojna:
spomenika ima 86 enot
• naselbinska dediščina,
• postopek za razglasitev
• arheološka dediščina,
enote dediščine poteka za
• sakralna dediščina,
eno enoto (Postojna• profana dediščina,
komanda garnizije)
• memorialna dediščina
• status kulturnega
območji kompleksnega varstva
spomenika državnega
kulturne dediščine
pomena imata dve enoti
(Grad Jama in Cerkev
stopnja ogroženosti enot
Žalostne Matere božje)
dediščine, ki temelji na oceni
• objekti memorialne so
stanja in uporabe
dobro vzdrževani, objekti
sakralne dediščine
zadovoljivo
na prostoru občine se
nahaja 26 arheoloških
najdišč

9.2.2 Cilji, ki izhajajo iz usmeritev nacionalne kulturne politike
•
•
•
•
•
•

zagotovitev splošno dostopnost dediščine za uporabo, preučevanje in popularizacijo;
omogočanje aktivnega sodelovanja občanov v varstvu dediščine;
razvoj in spodbujanje tradicionalnih in sodobnih znanj, ki prebivalstvu omogoči aktiven odnos
do dediščine;
smiselno razporejanje dolžnosti varstva dediščine na vsa področja delovanja občine;
uveljavljanje strateških presoj vplivov na okolje, ki upoštevajo tudi vplive na dediščino;
vzpostavitev sistema krajine in vrtnoarhitekturne dediščine ter naselbinske dediščine s kvalitetno
prenovo in vključevanjem v progam vzdržnega razvoja podeželja (kulturni turizem,
samozaposlitev itd.).

9.2.3 Cilji, ki izhajajo iz strategije prostorskega razvoja Slovenije
•
•

•

dejavnosti v prostoru se usmerjajo na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke na kakovost
bivalnega okolja (ohranjanje in varstvo dediščine);
prostorski razvoj mora omogočati, kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij
(kvaliteta bivalnega okolja se zagotavlja z vključevanjem dediščine v urejanje, prenovo in
oživljanje mest in drugih naselij);
skozi prostorski razvoj zagotoviti varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
ohranjanje kulturne raznovrstnosti, kot temelja nacionalne in lokalne prepoznavnosti.
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9.2.4 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Vpliv izvedbe plana na enote in območja kulturne dediščine se vrednoti v odnosu do zastavljenih
okoljskih ciljev z uporabo meril vrednotenja, predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Skladno z omenjeno Uredbo se vplive vrednoti v velikostnih razredih od ocene A do ocene X.
Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov je navedena v spodnji tabeli 24. Vplive
planiranih posegov na kulturno dediščino smo ocenili na osnovi terenskega ogleda, strokovnih
podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta ter podatkov o enotah kulturne dediščine, glede
na stanje podatkovne baze registra kulturne dediščine (RKD) na dan 1. 7. 2008. Vsako poseganje
plana v območje ali objekt kulturne dediščine še ne pomeni tudi negativnega vpliva nanjo, temveč
je vpliv odvisen od značilnosti posega in območja (objekta) kulturne dediščine in predpisanega
varstvenega režima. Ključnega pomena je torej preverjanje ali je poseg skladen z določili, ki veljajo
za posamezen objekt in območje. Vpliv na kulturno dediščino je odvisen od:
• količine sprememb (primerjava stanja pred spremembo in stanja po posegu)
• spremembe kakovosti (primerjava kakovosti kulturne dediščine pred spremembo in kakovosti
kulturne dediščine po posegu).
Tabela 24: Razredi vplivov plana na kulturno dediščino
OPISNA OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Posegi so načrtovani izven enot, območja ali vplivnega območja kulturne dediščine –
negativnih posledic izvedbe plana ne bo ali pa bo plan na kulturno dediščino vplival
pozitivno z zmanjšanjem stopnje njene ogroženosti, izboljšanjem dostopnosti,
prezentiranosti.

B - nebistven vpliv

Posegi so načrtovani v bližini enot, območja ali vplivnega območja kulturne dediščine.
Območje posega je v vidnem polju kulturne dediščine, toda ne vpliva nanjo. Posegi se
nahajajo v območju kulturne dediščine, toda zaradi narave teh ureditev in lastnosti
dediščine niso prizadete značilnosti, na katerih temelji varstvo območja ali objekta.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Predlagani posegi segajo v območja in vplivna območja kulturne dediščine ali se
nahajajo ob objektih kulturne dediščine, lahko degradirajo celovitost ter lastnosti enot
ali območij kulturne dediščine, vendar so možni in izvedljivi učinkoviti omilitveni
ukrepi.

D - bistven vpliv

Posegi so načrtovani v območja, objekte ali vplivna območja, degradirajo celovitost in
lastnosti dediščine, zaradi ureditve bi lahko prišlo do poškodbe posameznih prvin
dediščine ali sprememb v kakovosti posameznih značilnosti. Zmanjša ali omeji se lahko
dostopnost in/ali zmožnost prezentacije dediščine, lahko pride tudi do opustitve rabe.
oz. neustrezne rabe enot ali območij kulturne dediščine.

E - uničujoč vpliv

Posegi so načrtovani v območja ali objekte kulturne dediščine na način, da je
pričakovati njihovo uničenje.

X - ugotavljanje vpliva ni
možno

Ugotavljanja vpliva na enote ali območja kulturne dediščine ni možno.

9.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08) opredeljuje dediščino kot dobrino,
podedovano iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani Republike
Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj,
znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med
ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno in živo dediščino. Materialno
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dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina. Celostno ohranjanje dediščine se uresničuje
v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in občin tako, da dediščino ob spoštovanju
njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v trajnostni razvoj. Varstvo dediščine je
ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali
območij, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga
imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine je,
med drugim, preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike
in s tem vrednost dediščine.
Na območju občine Postojna je po podatkih grafičnih podlag Ministrstva za kulturo evidentiranih
288 enot nepremične kulturne dediščine. Register nepremične kulturne dediščine (RKD) je uradna
zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v
register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki se uporablja v vseh postopkih
varovanja kulturne dediščine. Obravnavane so tudi tiste enote kulturne dediščine, za katere so
prispeli na Ministrstvo za kulturo predlogi za vpis ali spremembo vpisa v registru, vendar postopek
za vpis še ni končan. Takšnih enot kulturne dediščine je po podatkih Ministrstva za kulturo 31. Med
enotami kulturne dediščine ima vodilno mesto profana stavbna dediščina, sledi ji sakralna stavbna
dediščina, arheološka in memorialna dediščina.
Objekti memorialne dediščine v občini Postojna so dobro vzdrževani in s tega vidika niso ogroženi.
Za memorialno dediščino vezano na dogodke iz druge svetovne vojne, ki je dokaj številna, skrbi in
jih vzdržuje Zveza združenj borcev NOB. Stanje sakralne dediščine je zadovoljivo. Stanje profane
arhitekturne dediščine je zelo različno; od zglednih primerov obnov, rednega vzdrževanja in
primerne rabe dvorca v Postojni, Titov trg 2 in gradu Predjama, preko zadovoljivo vzdrževanega
Ravbarjevega stolpa na Planini do slabo vzdrževanih gradov v Orehku in Prestranku in do popolne
ignorance razvalin gradov na Planini (zgornji in spodnji Hasberk) in na Soviču. Posebno hud primer
je rušenje dvorca (vile) Hasberk – enega najlepših baročnih spomenikov v Sloveniji. V območju
občine Postojna je zaradi specifične prehodnosti prostora iz Furlanije prek Vipavske doline ter iz
morja prek doline reke Reke in Krasa v osrednjo Slovenijo prisotna številna, raznovrstna in tudi v
slovenskem prostoru izredno pomembna arheološka dediščina. 26 arheoloških najdišč na območju
občine Postojna je razglašenih za kulturni spomenik, od teh je 8 predlaganih za spomenik državnega
pomena.
Mnoge enote dediščine imajo kot del prostora vplivno območje, v katerem se je potrebno izogibati
posegom, ki razvrednotijo njihov prostorski pomen. Vplivna območja predstavljajo vse površine, ki
v okolici enote dediščine tvorijo skupaj z njo razpoznavno krajinsko sliko. V teh območjih je
potrebno zagotoviti vzdržen razvoj, ki bo ohranjal razmerja med naravnimi in grajenimi elementi
prostora. Vplivna območja omogočajo usmerjanje razvoja na način, ki omogoča ohranjanje že
prepoznanih kvalitet in razmerij ter sanacijo degradiranih površin. Določanje namenske rabe in
posegi v prostor morajo biti ustrezno utemeljeni in morajo predstavljati dopolnitev oz. nadgradnjo
obstoječih kvalitet. Nova poselitev mora biti praviloma prostorsko in strukturno podrejena
obstoječemu poselitvenemu vzorcu. Prostorsko se varujejo tudi vse kapelice in znamenja ter kozolci
v krajini, čeprav to ni posebej označeno.
9.3.1 Podatki o enotah in območjih kulturne dediščine
Podatki o enotah, območjih enot, vplivnih območij kulturne dediščine ter območjih kompleksnega
varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru izhajajo iz baze podatkov Ministrstva za kulturo ter
iz registra nepremične kulturne dediščine (RKD). Spodaj je navedena kulturna dediščina, vpisana v
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 122 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

register na dan priprave podatkov. Območja za razglašene spomenike niso nujno identična
območjem razglasitve. Vplivna območja enot kulturne dediščine niso sestavni del podatkov RKD.
Območja kompleksnega varstva kulturne dediščine so vključena v območja t.i. nacionalnih območij
prepoznavnosti, ki so določena v Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št.
76/04).
9.3.2 Arheološka dediščina
Arheološka dediščina so vsakršni objekti, zgradbe, skupine stavb, prostorsko urejena območja,
premični predmeti prezentirani in situ, drugi spomeniki in njihov položaj ne glede na to ali so na
kopnem ali vodi. Pri varovanju arheološke dediščine se ščiti zemeljske plasti z arheološkimi ostanki
pred različnimi posegi in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja
različnih objektov in infrastrukturnih naprav, itd.) ter prostorski in vsebinski kontekst najdišča.
Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo. Pri gradnji zahtevnih objektov
in objektov gospodarske javne infrastrukture je treba zagotoviti arheološke raziskave na celotnem
območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine. Na
območju občine Postojna se pojavljajo posamezne težave glede varovanja ter ohranjanja območij
arheološke dediščine. Predvsem so tu v ospredju neustrezno zaščiteni arheološki ostanki v jamah in
arheološka dediščina, ki je ogrožena zaradi intenzivne kmetijske obdelave. Slednjo bi bilo nujno
izvzeti iz območij kmetijskih površin in jo varovati in situ, tako da bi ohranili travnate, neobdelane
površine. Tak primer je najdišče nad Šmihelom (Gradišče), kjer je za varovanje sprememba
namembnosti nujna. Arheološka dediščina v bližini naselij je ogrožena zaradi širitve urbaniziranih
površin in infrastrukture. Da bi zaustavili nekontrolirano kopanje v evidentirana arheološka najdišča
v jamah bi morali vhodni del jame zapreti.
9.3.3 Stavbna dediščina
Stavbno dediščino sestavljajo sakralni (cerkve, kapelice, znamenja), sakralno-profani (samostani,
župnišča) in profani objekti (tudi etnološka dediščina). Usmeritve in varovanje se nanaša tudi na
tehniško dediščino (območja ali skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki
pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji). Pri tem se
varuje tlorisna in višinska zasnova ter konstrukcijska zasnova in gradivo, oblikovanost zunanjščine,
komunikacijska in infrastrukturna navezava na javni prostor ter vsebinski in prostorski kontekst
navezave stavbe z okolico – vedute. V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi,
sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v skladu s
kulturnovarsvenimi pogoji in soglasjem ter določili konservatorskega programa.
9.3.4 Memorialna dediščina
Varuje se:
• avtentičnost lokacije
• materialno substanco in fizično pojavnost objekta;
• vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute).
V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v
smislu boljše prezentacije ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. Kot memorialna
dediščina se na območju občine nahajajo spominska obeležja.
9.3.5 Naselbinska dediščina
Naselbinska dediščina je opredeljena kot stavbna celota, ki mora biti homogena in istočasno
ustrezati kvalitativnim merilom, ki imajo izrazit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni,
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družbeni ali tehniški pomen in so medsebojno dovolj povezane, da sestavljajo topografsko
določljive enote. Pri tem se varuje:
• zgodovinski značaj naselij ter naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža)
• odnose med posameznimi stavbami, med stavbami in odprtim prostorom ter odnose med
naseljem in okolico (vedute na naselja in pogledi iz njega),
• prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki),
• prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.),
• podobo naselja v prostoru in stavbno tkivo.
Kot naselbinska dediščina je v občini opredeljenih več ohranjenih naselij. Predvsem gre za območja
pod vznožjem Nanosa, Slavinskega ravnika, območja Nanoščice ter doline Spodnje Pivke.
9.3.6 Kulturna krajina
Zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje kulturno krajino kot nepremično dediščino, ki
predstavlja odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in
uporabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost. Pri tem se varuje krajinska zgradba
(naravne kot kulturne prvine), ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini,
tipologija krajinskih prvin ter povezava s stavbno in naselbinsko dediščino. Širši pomen
predstavljata izraza integralna dediščina in območja nacionalne prepoznavnosti. Integralno
dediščino oblikujejo enote človekovega okolja ali narave, kjer se prepletajo prvine naravne in
kulturne dediščine in katerih vrednost povečuje dejstvo, da sta obe zvrsti dediščine genetsko,
funkcionalno oziroma vsebinsko povezani in odvisni druga od druge.
Kot območje kulturne krajine je v občini Postojna opredeljen drevored v Uncu (EŠD 18609).
Varstveni režim za kulturno krajino je potrebno smiselno upoštevati pri območjih nacionalne
prepoznavnosti Planina in Strmica-Predjama. Obe območji sodita med izjemne krajine, ki je
naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot odraz svojevrstne zgradbe.
Izjemna krajina Strmica-Predjama je opredeljena kot njivska krajina v ravnici. Te so značilne za
kraška polja, naplavne ravnice in druga ravninska območja. Označuje jih visoka stopnja
prostorskega reda ter praviloma trakasta in dobro členjena parcelna struktura. Izkazuje visoko
prizoriščno vrednost kot odraz svojevrstne zgradbe posebnega naselbinskega vzorca. Izjemna
krajina Planina (Planinsko polje) se šteje med obvodne krajine zaradi izjemnih in obsežnih kraških
pojavov in ima velik delež naravnih prvin. Planinsko polje ima posebno vrednost v smislu naravne
krajinske zgradbe.
9.3.7 Območja nacionalne prepoznavnosti
Območja nacionalne prepoznavnosti ali območja kompleksnega varstva kulturne dediščine
predstavljajo posebno razvojno kategorijo, ki je blizu sodobnim konceptom urejanja prostora, ki
poudarjajo sonaravno gospodarjenje in varstvo virov s ciljem zagotavljanja trajne vitalnosti prostora
v vseh njegovih pomenih. Pomembno je zagotavljanje varstva na celotnem teritoriju. Smisel
varovanja je vpetost varstvenih izhodišč v razvojne programe za zagotavljanje stopnje ohranjenosti
kulturne dediščine in ustrezen razvoj kulturne krajine. Za vsa območja kompleksnega varstva se
morajo izdelati krajinske zasnove. Na vplivnih območjih in območjih nacionalne prepoznavnosti je
potrebno ovrednotiti, ugotoviti že degradirane površine znotraj območij in predvideti ukrepe za
izboljšanje stanja.
Območji nacionalne prepoznavnosti v občini Postojna sta:
• Planina
• Strmica-Predjama
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9.3.8 Vpliv občinskega prostorskega načrta občine Postojna na zasnovo varstva
kulturne dediščine
Na osnovi podatkov o kulturni dediščini v občini Postojna ter na podlagi digitalnih podatkov iz
registra nepremične kulturne dediščine lahko opišemo vpliv temeljnih vsebin OPN na zasnovo
varstva kulturne dediščine po naslednjih posameznih sestavinah:
• izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
Na področju varstva kulturne dediščine se v okviru prostorskega načrta zagotavlja ohranjanje in
vzpostavljanje kulturne in simbolne prepoznavnosti jeder naselij, s tem pa vzpostavljanje večje
privlačnosti območij, specifične razvojne možnosti, preplet kulture in kvalitetnega bivalnega
okolja in večje možnosti za identifikacijo lokalnega prebivalstva z zgodovinsko dediščino, v
kateri bivajo in ustvarjajo. Med ta območja spadajo mestno jedro Postojne, vaška jedra in vasi,
ki sodijo med naselbinsko dediščino. V okviru vzdržnega ravnanja v prostoru občina zagotavlja
ohranjanje območij kulturne dediščine ter skrbi za sodelovanje s sosednjimi občinami in
družbenimi institucijami pri celostnem ohranjanju kulturne dediščine.
• zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru
Razmestitev dejavnosti v prostoru občine Postojna sledi smiselnemu umeščanju dejavnosti v
prostor in zaokroževanju poselitvenega vzorca naselij, ohranjanju naselij v obstoječem obsegu
predvsem na območju razloženih naselij na gričevnatih predelih, kjer je še vedno prisotna
tradicionalna raba prostora (npr. Strmica, Strane, Ubeljsko...)
Za ureditvena območja naselij v občini Postojna so dejavnosti razporejene na osnovi potreb in
analiz obstoječih dejavnosti. OPN predvideva nove dejavnosti na robnem območju naselij. Gre
za dejavnosti, ki zaradi prostorskih zahtev, njihovo umeščanje v obstoječo grajeno strukturo
mestnega jedra naselij ni mogoče (dejavnosti, ki za obratovanje potrebujejo večje sklenjene
površine objektov). Znotraj naselij se predvideva območja stanovanjske gradnje v smislu
zapolnjevanja praznega prostora ali revitalizacije naselij, kjer pa bodo upoštevane gabaritne
značilnosti okoliških objektov. Pri razmestitvi dejavnosti v prostoru so upoštevana varstvena
območja ter vplivna območja kulturne dediščine.
V vplivnih območjih cerkva posameznih cerkva ni načrtovanih večjih stanovanjskih površin,
ampak gre le za manjše površine v bližnji okolici, namenjene manjšim stanovanjskim objektom.
Prav tako niso območja namenjena drugim dejavnostim (bencinski servisi, avtosaloni...).
• zasnova poselitve, komunalne infrastrukture in krajine
Zasnova poselitve je načrtovana v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami tako, da se
preprečuje prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja kvalitetnejše
bivalno okolje, ustvarja možnosti za gospodarski razvoj, zagotavlja racionalno širjenje naselja,
poudarja notranji razvoj, kjer se ustvarja kvalitetnejša struktura in raba urbanega prostora ter
ohranja predvsem stavbna in naselbinska dediščina. Zasnova poselitve vključuje tudi prenovo
kulturne dediščine in druge stavbne dediščine v jedrih naselij.
Zasnova javne infrastrukture obsega novo opremljanje, preurejanje ter celovito ureditev. Obnova
infrastrukturne opreme je načrtovana hkrati z urejanjem infrastrukturnih objektov (prometnice,
zveze, kanalizacija, vodovod ...). Pri tem se načrtuje prometnica iz Postojne do Postojnske jame.
Zasnova krajine upošteva razvoj naravne, kulturne, urbane in kmetijsko intenzivne krajine in
upošteva naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo na območju občine. V
sklopu zasnove krajine OPN upošteva tudi različne kulturno pomembne pojavne oblike voda, ki
so potencialno območje kulturne dediščine (Nanoščica, Pivka, Planinsko polje).
• ukrepi za ohranjanje nematerialne kulturne dediščine
UNESCO-va Konvencija o varstvu nematerialne kulturne dediščine (2003) definira
nematerialno kulturno dediščino kot neposredno povezano z materialno dediščino. To so znanja,
tradicionalne obrti in veščine, ki so potrebne za vzdrževanje in obnovo materialne dediščine,
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ljudska ustvarjalnost in njeni opredmeteni izrazi (glasbila), družbene prakse in njihovi
materializirani izrazi in z njimi povezani predmeti in prostori. Sem sodijo tudi predstavitve,
izrazi, znanja, veščine, skupnosti, skupine, kot so ustno izročilo, izrazi in jezik kot nosilec
nematerialne dediščine, odrske/scenske umetnosti, šege, praznični dogodki, znanja in prakse v
zvezi z naravo ter s svetom in tradicionalne obrti in veščine. Občina Postojna bo v okviru OPN
spodbujala aktivnosti na področju knjige, knjižnic in knjižničnega gradiva, ustrezno varovala
arhivsko gradivo, pri gradnji novih objektov upoštevala invalidsko problematiko ter spodbujala
delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
ukrepi za izvajanje strategije prostorskega razvoja
Po sprejetju OPN Postojna bodo določeni posamezni prostorski ukrepi in stalno spremljanje
stanja kulturne dediščine na območju občine.

Na podlagi zgoraj opisanih točk ocenjujemo, da je bilo med pripravo OPN Postojna v vseh naštetih
elementih upoštevana zasnova varstva kulturne dediščine na območju občine, kot pomembnega
nosilca oblikovanja in urejanja prostora.
9.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
9.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
Znotraj območja kompleksnega varstva kulturne dediščine (območje nacionalne prepoznavnosti) se
v sklopu posameznih naselij predvidevajo širitve predvsem za potrebe stanovanjske gradnje. V
sklopu hotela Erazem se načrtuje umestitev posebnih površin (turizem, nastanitev) ter zelenih
površin (golf igrišče). Zelene površine se načrtujejo tudi v naselju Belsko (kamp), predvideva pa se
tudi širitev proizvodnih površin lesno predelovalnega obrata Javor. Usmeritve za posege oziroma
širitve znotraj območij nacionalne prepoznavnosti, ki jih opredeljuje tudi Strategija prostorskega
razvoja Slovenije, nalagajo upoštevanje kulturno varstvenih pogojev. Pri tem je potrebno ohranjati
značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo naselij ter kvalitetne
poglede na prostorske dominante. Dejavnosti v prostoru je potrebno usmerjati na način, da se
ohranjajo vrednote kulturne krajine, kamor sodijo tudi vodotoki in njihov vodni režim, travniški
sadovnjaki, pomembnejša drevesa, živice ipd. Vsi splošni kulturnovarstveni pogoji morajo biti
vključeni v besedilo izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu. Splošne
kulturnovarstvene pogoje za vplivna območja in območje nacionalne prepoznavnosti je potrebno
smiselno vključiti v merila in pogoje za posamezne funkcionalne in prostorske enote.
V sklopu naselij, ki so opredeljena kot območja naselbinske dediščine, so spremembe namenske
rabe predvidene znotraj naselbinske dediščine Planina-Trško jedro (EŠD 525, EUP PL06/3 za
stanovanjsko gradnjo), Studeno-Vas (EŠD 25182, EUP SU01/1 za stanovanjsko gradnjo), StraneVas (EŠD 25172, EUP ST01/3 za stanovanjsko gradnjo), Veliko Ubeljsko-Vas (EŠD 25175, EUP
VU02 za zelene površine) ter Šmihel pri Nanosu-Vas (EŠD 25176, EUP ŠM01/1). Tri širitve
sprememb namenske rabe so predvidene v vplivnem območju naselbinske dediščine Malo
Ubeljsko-Vas (EŠD 25181, EUP MU01). Za omenjena območja je potrebno v skladu s smernicami
Ministrstva za kulturo upoštevati usmeritve, ki so navedene za širitve novih površin v območjih
naselbinske dediščine. Te usmeritve so navedene tudi v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi. Pri
poseganju v območja naselbinske dediščine se varuje predvsem naselbinsko zasnovo (parcelacija,
komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), ohranja se zgodovinski značaj naselja in
varuje naselbinsko zasnovo ter odnose med posameznimi stavbami in odprtim prostorom. Ohranjati
je potrebno tudi vedute naselja in poglede iz njega.
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Vsa ostala območja sprememb na območju naselij so oddaljena od območij in objektov kulturne
dediščine. Tako lahko opredelimo vpliv na kulturno dediščino nebistven pod pogoji (ob izvedbi
omilitvenih ukrepov)(C).
Ukrepi so podani v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi na str. 130 po posameznih EUP.
9.4.2 Naselja okoli porečja Nanoščice
Vse predvidene širitve namenske rabe v obravnavanih naseljih se izogibajo vplivnim območjem ter
enotam kulturne dediščine. Tako lahko zaključimo, da vpliv izvedbe OPN v omenjenih naseljih ne
bo imel vpliva na pojavnost enot in območij kulturne dediščine v prostoru.
V sklopu naselij, ki so opredeljena kot območja naselbinske dediščine, so spremembe namenske
rabe predvidene znotraj naselbinske dediščine Studenec pri Postojni-Vas (EŠD 25191, EUP SD01
za stanovanjsko gradnjo), Goriče pri Postojni-Vas (EŠD 25171, EUP GO01 za stanovanjsko
gradnjo) ter Landol-Vaško jedro (EŠD 25180, EUP LA01/1 za stanovanjsko gradnjo). Za omenjena
območja je potrebno v skladu s smernicami Ministrstva za kulturo upoštevati usmeritve, ki so
navedene za širitve novih površin v območjih naselbinske dediščine. Te usmeritve so navedene tudi
v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi. Pri poseganju v območja naselbinske dediščine se varuje
predvsem naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih
prostorov), ohranja se zgodovinski značaj naselja in varuje naselbinsko zasnovo ter odnose med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom. Ohranjati je potrebno tudi vedute naselja in poglede
iz njega.
V vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja (EŠD 3679) severno od naselja Landol se načrtuje širitev
zelenih površin za potrebe pokopališča. V tem primeru ne gre za umeščanje stavb, ki bi s svojimi
višinskimi gabariti lahko zakrila poglede na cerkev iz širše okolice, prav tako pa pri tem ne gre za
širitev v neposredno bližino sakralnega objekta. Tako lahko ugotovimo, da se vse lastnosti tako
objekta kot tudi vplivnega območja ohranjajo in se z ničemer ne poslabšuje kakovost dediščine v
širšem prostoru. Ocenjujemo, da predlagana raba upošteva varstvene smernice in zato ne bo imela
nikakršnega vpliva na enoto dediščine.
Na podlagi navedenega lahko ocenimo, da je vpliv na enote in objekte kulturne dediščine v
obravnavanih naseljih nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)(C).
Ukrepi so podani v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi za varstvo kulturne dediščine na str. 130.
9.4.3 Mesto Postojna
Izmed vseh predlaganih območij sprememb namenske rabe v sklopu OPN v objekte ali območje
kulturne dediščine sega le pobuda za umestitev evropskega muzeja krasa (zelene površine, EUP
PO62) na območju Otoške gmajne ter pobudi za spremembo namembnosti v stanovanjsko območje
zahodno od Velikega otoka (EUP PO03), ki segata znotraj vplivnega območja naselbinske
dediščine Veliki otok-vas (EŠD 25186). Pri gradnji stanovanjskih objektov na tem območju je
potrebno upoštevati zgodovinski značaj naselja, odnose med posameznimi stavbami ter med
stavbami in odprtim prostorom. Ohranjati je potrebno prepoznavno lego v prostoru glede na
reliefne značilnosti, podobo naselja v prostoru (gabariti) ter prevladujoč stavbi tip. Lokacija EUP
PO03/2 leži v bližini dreves, ki naj se jih ohrani v čim večji možni meri, kot prostorsko pomembne
naravne prvine. Zaradi umestitve omenjenih stanovanjskih površin se veduta na naselje in pogledi z
njega ne bo bistveno spremenila, saj na zahodnem delu veduto zakriva obstoječa proizvodna cona,
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na severnem oziroma zahodnem delu pa je omejena s cesto oziroma samim naseljem. Znotraj
vplivnega območja naselbinske dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov, razen v
primeru, da so večstanovanjski objekti značilni za naselbinsko dediščino. Dovoljeno je postavljanje
tistih enostavnih objektov, ki jih je mogoče neopazno vključiti v naselbinsko strukturo in so
sestavni del domačij. Ta omejitev velja predvsem za poseg EUP PO03/3 (stanovanjske površine),
kjer je predvidena gradnja enostavnih objektov (pomožni gospodarski objekt za spravilo kmetijske
mehanizacije), in meji na vplivno območje naselbinske dediščine.
Znotraj območja, predlaganega za umestitev evropskega muzeja krasa, se nahajata dve enoti
arheološke dediščine, Otoška jama (EŠD 9623) in Vilharjeva jama (EŠD 19336). V bližini ceste
proti Predjami stoji objekt sakralne stavbne dediščine cerkev Sv. Andreja z vplivnim območjem
(EŠD 3933). Ob cesti proti Pivki jami je evidentirano predlagano arheološko najdišče Podrisovec z
vplivnim območjem. Ureditveno območje predlaganega evropskega muzeja krasa bo predvidoma
sestavljeno iz muzejskega objekta, parkirišč ter učnih poti. Omenjene enote kulturne dediščine se
bodo predvidoma vključile v vsebinski sklop muzeja. Pri tem je potrebno zagotoviti varovanje obeh
jamskih arheoloških najdišč kot arheološki rezervat. Možna je predstavitev celote in posameznih
zaščitenih elementov spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža spomenika. Pri tem so
dopustni le zavarovalni posegi s soglasjem in po konservatorskem programu Zavoda za varstvo
kulturne dediščine (ZVKDS), katerih izključni namen je konservacija in prezentacija spomenika,
Dovoljene so znanstvene raziskave (sistematična arheološka izkopavanja, kontrolna arheološka
sondiranja, pobiranje vzorcev za različne znanstvene analize), vendar je za te potrebno pridobiti
dovoljenje Ministrstva za kulturo in ZVKDS. Posegi v sakralno stavbno dediščino cerkev Sv.
Andreja niso predvideni. V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno
integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru.
Na območju širitev Kazarje (med EUP PO25/2) se nahaja objekt memorialne dediščine Postojna –
Vojaško pokopališče (EŠD 4907). Pri načrtovanju ureditve širšega območja je potrebno območje
kulturnega spomenika z vplivnim območjem izključiti iz območja urejanja in ga ohraniti v
obstoječem stanju. Vsakršna gradnja se mora ustrezno odmakniti od objekta kulturne dediščine.
Pokopališče je možno vključiti v predvidene zelene površine, ki smiselno upoštevajo memorialno
dediščino. Omenjeno upošteva tudi osnutek odloka OPN za ureditev tega območja.
Ostala območja predlaganih sprememb namenske rabe ne posegajo v bližino enot ali območij
kulturne dediščine, tako da njihova umestitev v prostor ne vpliva na prepoznavnost območij
kulturne dediščine.
Za posege v obravnavanem območju ocenjujemo, da je njihov na objekte in območja kulturne
dediščine nebistven pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi za varstvo kulturne dediščine na str. 130 in sicer
po posameznih EUP.
9.4.4 Naselja južno od avtoceste
Predlagana sprememba namembnosti v naselju Stara vas (EUP PO56/5) meji na območje
arheološke dediščine Stara vas, predlagane za vpis v register kulturne dediščine. Ker pri gradnji
območja obstaja verjetnost najdbe neodkrite arheološke dediščine je potrebno v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08) pred posegom opraviti predhodne raziskave. Če je
le možno, se morebitni elementi arheološke dediščine ohranjajo in-situ, pri čemer morajo biti
ustrezno zaščiteni. Ob neustreznem ravnanju pri morebitnem odkritju arheoloških ostankov je lahko
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vpliv izvedbe posega na kulturno dediščino neposreden. V naselju Grobišče se območje EUP
GR01/1 v celoti nahaja znotraj območja naselbinske dediščine Grobišče-Vas (EŠD 25066),
območje GR01/3 pa deloma. Gre za predvidene stanovanjske površine. V tem primeru je potrebno
ohraniti zgodovinski značaj naselja in varovati naselbinsko zasnovo ter odnose med posameznimi
stavbami in odprtim prostorom. Ohranjati je potrebno tudi vedute naselja in poglede iz njega.
Sprejemljiva je obcestna pozidava. Enako velja tudi za vse ostale z OPN predvidene posege v
naseljih Rakitnik (EUP RK01/4 za stanovanjsko gradnjo), Slavina (EUP SV01/1, SV01/3, SV01/4
za stanovanjsko gradnjo) in Orehek (EUP OR01/7 za stanovanjsko gradnjo), kjer prav tako
sprememba namenske rabe posega znotraj ali na rob območja naselbinske dediščine. V naseljih
Slavina ter Razdrto je za naselbinsko dediščino določeno tudi vplivno območje, znotraj katerih so
predvideni omenjene spremembe namenske rabe. V naselju Razdrto predvideni posegi (EUP
RA02/1 za stanovanjsko gradnjo in RA01/2 za centralne dejavnosti) segajo znotraj vplivnega
območja naselbinske dediščine Razdrto-Vas (EŠD 25188). Predvideni posegi v bližini kulturnega
spomenika cerkev Sv. Trojice (EŠD 4090) morajo biti izvedeni tako, da ne posegajo v območje
spomenika in ga vizualno ne degradirajo. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje. Gradnja objektov znotraj območij naselbinske dediščine mora ohranjati
prepoznavno lego v prostoru glede na reliefne značilnosti, podobo naselja v prostoru (gabariti) ter
prevladujoč stavbni tip. V naselju Hruševje posamezna območja posegov ležijo na robu območja
naselbinske dediščine Hruševje-Vas, ki je predlagano za vpis v register kulturne dediščine. Glede
na to, da je njihova umestitev predvidena na robu, ne gre pričakovati bistvenih vplivov na območje
kulturne dediščine.
Pod vznožjem Nanosa na območju z oznako RA13 OPN načrtuje umestitev rabe energetskih
površin z namenom postavitve ene vetrne turbine. Stolp vetrnice bo predvidoma visok 65 metrov.
Lokacija se ne nahaja v območju evidentiranih enot kulturne dediščine, je pa v območju
prepoznavne krajinske slike Nanosa. Na krajinsko sliko bi lahko imela vetrnica vpliv kvečjemu iz
smeri SV-JZ, to je z avtoceste Ljubljana-Koper. Vendar glede na njene gabarite lahko ugotovimo,
da do tega ne bo prišlo. Postavitev ter njena pojavnost v prostoru sta prikazani na spodnjih slikah.
Ocenjujemo, da na vpliva na krajinsko sliko vetrnice ne bo.
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Slika 3: Prikaz umestitve vetrnice na lokaciji RA13 v Razdrtem
(vir: Aleš Pučnik)
Vpliv posegov v naseljih pod avtocesto na območja ter objekte kulturne dediščine ocenjujemo kot
nebistven vpliv pod pogoji nebistven pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi za varstvo kulturne dediščine na str. 130 in sicer
po posameznih EUP.
9.5 Omilitveni ukrepi
ukrepi
EUP
PL06, SU01/1,
ST01/3, VU02,
PO03/2, PO03/3,
GR01/1, GR01/3,
RK01/4, OR01/7,
RA01/2, RA02/1,
ŠM01/1, SV01/1,

Opis vpliva
Nove dejavnosti lahko
spremenijo lastnosti,
vsebino, obliko
naselbinske in stavbne
dediščine.

Omilitveni ukrep
Ohranjanje območij v sklopu
ostale naselbinske in stavbne
dediščine ter ohranjanje
značilne zgradbe naselja in
povezanosti med stavbnim
tkivom in krajino.
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Možnost omilitve
škodljivih vplivov
Ukrep omogoča
ohranjanje območij v
sklopu ostale
naselbinske in stavbne
dediščine.

Izvajanje
Ukrep izvaja občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov.
Monitoring izvaja pristojna
služba za varstvo kulturne
dediščine.
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Omilitveni ukrep

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Nova stanovanjska dejavnost
mora ohranjati obstoječo
naselbinsko in krajinsko
zasnovo in ne sme posegati v
oblikovne in prepoznavne
značilnosti krajine. Ohranja naj
se drevnino kot prostorsko
pomembno prvino naselja ter
značilno zgradbo naselja in
povezanost med stavbnim
tkivom in krajino.

Ukrep omogoča
ohranjanje obstoječe
naselbinske in
krajinske zasnove ter
oblikovnih in
prepoznavnih
značilnosti krajine.

Ukrep izvaja občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov in
gradnje. Monitoring izvaja
pristojna služba za varstvo
kulturne dediščine.

PO62

Zagotoviti je potrebno
varovanje jamskih arheoloških
V območju urejanja se
najdišč kot arheološki rezervat.
nahaja več arheoloških
Dovoljena je predstavitev
najdišč v jami, na katera
celote in posameznih zaščitenih
ima lahko
elementov jame ter dostopnost
nenadzorovana
javnosti v meri, ki ne ogroža
dejavnost negativen
spomenika. Dopustni so le
vpliv.
zavarovalni posegi s soglasjem
ZVKDS.

Ukrep omogoča
ohranjanje območja
arheološke dediščine
in varovanje pred
nenadzorovanimi
posegi v arheološke
ostaline.

Ukrep izvaja občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov in
gradnje. Monitoring izvaja
pristojna služba za varstvo
kulturne dediščine.

PO25/2

V vplivno območje kulturnega
spomenika Postojna-Vojaško
pokopališče se ne sme
Predvidene širitve se
posegati, lahko pa se ga
nahajajo v neposredni
smiselno vključi v načrtovane
bližini objekta
zelene površine. Pri tem je
memorialne dediščine
(EŠD 4907), ki ga lahko potrebno ohranjati avtentičnost
lokacije. Zagotovi naj se
razvrednotijo.
ustrezen odmik gradnje
objektov od spomenika.

Ukrep je potrebno
upoštevati pri pripravi
podrobnejših prostorskih
Ukrep omogoča
ohranjanje območja aktov urejanja območja
Kazarje. Izvaja ga investitor
memorialne
dediščine in varovanje skupaj z občino in pristojne
službe za varstvo kulturne
pred njenim
dediščine. Monitoring
razvrednotenjem.
izvaja pristojna služba za
varstvo kulturne dediščine.

PO56/5

Pred načrtovanjem in
izvajanjem posegov v bližino
objektov in območij kulturne
dediščine je potrebno obvezno
Gradnja lahko poseže v pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno
zemeljske plasti z
arheološkimi ostanki, ki soglasje za posege v zemeljske
še niso bili predhodno
plasti na pristojni enoti
raziskani (EŠD310014). ZRSVN v Novi Gorici. Pri
morebitnem raziskovanju
območja arheološke dediščine
naj se pri tem uporabi
nedestruktivne metode.

Ukrep omogoča
ohranjanje območja
arheološke dediščine
in varovanje pred
nenadzorovanimi
posegi v arheološke
ostaline.

Ukrep je dolžan izvesti
investitor in pristojne službe
za varstvo kulturne
dediščine pred pričetkom
gradnje. Monitoring izvaja
pristojna služba za varstvo
kulturne dediščine.

RA01, RA02

Umestitev novih površin mora
ohranjati vizualno podobo
kulturnega spomenika cerkev
Sv. Trojice (EŠD 4090). Pri
Gradnja lahko vpliva na tem je potrebno ohraniti
kulturni spomenik, pri
arhitekturno hierarhijo in
čemer obstaja možnost zelene površin med
vizualne degradacije.
posameznimi podenotami in
sicer se zelene cezure ohranjajo
kot najmanj 10m širok pas na
vseh mejah podenot - 5 metrov
na vsaki strani meje podenot.

Z ukrepom se
zagotavlja prostorska
pojavnost kulturnega
spomenika in njena
prepoznavnost.

Ukrep upošteva občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov.
Prikaže se ga pri načrtu za
območje kompleksne
gradnje in pri izdelavi PGD.
V času gradnje ukrep
upošteva investitor.
Monitoring izvaja pristojna
služba za varstvo kulturne
dediščine.

EUP

Opis vpliva

V bližini obstoječe
SV01/3, SV01/4,
poselitve se bo
GO01, MU01,
vzpostavila nova
SD01, LA01/1
stanovanjska dejavnost.
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EUP

Opis vpliva

PL06, SU01/1,
ST01/3, VU02

Nove dejavnosti v
prostoru lahko vplivajo
na spremembo
tradicionalnih vzorcev
poselitve, temeljne
značilnosti parcelne
strukture in prostorske
poudarke. Novo
postavljeni objekti
imajo lahko drugačne
gabarite kot obstoječi.
Sprememba namenske
rabe prostora lahko
vpliva na krajinske
danosti prostora.

PL06, SU01/1,
ST01/3, VU02

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.
Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Ohranjanje tradicionalnih
vzorcev poselitve, temeljne
značilnosti parcelne strukture,
prostorskih poudarkov.
Gabariti novih objektov se
morajo oblikovno skladati s
podobo naselja in okoliške
krajine (oblike strešin, barve
kritine, barve fasade).

Ukrep omogoča
ohranjanje
tradicionalnih vzorcev
poselitve, temeljne
značilnosti parcelne
strukture, prostorskih
poudarkov, podobe
naselja in okoliške
krajine ter skladnost
novih in obstoječih
objektov.

Ukrep izvaja občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov.
Monitoring izvaja pristojna
služba za varstvo kulturne
dediščine.

Osnovna varstvena usmeritev
za posege v prostor oz. na
območje pomembne kulturne
dediščine je po načelu varstva
kulturne krajine, zato se morajo
vsi posegi prilagajati krajinski
danosti prostora.

Ukrep omogoča
ohranjanje območij v
sklopu ostalih
krajinskih danosti
prostora.

Ukrep izvaja občina in
pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine v času
priprave občinskih aktov.
Monitoring izvaja pristojna
služba za varstvo kulturne
dediščine.

Omilitveni ukrep

OPOMBA: natančnejši varstveni režimi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, kulturnih
spomenikov, registrirane kulturne dediščine ter arheoloških območij so podane v izvedbenem delu
predloga Občinskega prostorskega načrta v členih od 87. do 90. Za enote in območja kulturne
dediščine, ki so navedene v zgornji tabeli na EUP ter podenote natančno, je varstvo kulturne
dediščine upoštevano v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih z usmeritvami za pripravo
OPPN za enote in podenote urejanja prostora za območja naselij (Priloga 1 k OPN Občine
Postojna). V predlogu OPN so smiselno povzeti ter natančno upoštevani vsi zgoraj navedeni
omilitveni ukrepi.
9.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Za potrebe izdelave OPN so bile izdane smernice s strani Ministrstva za kulturo in se nanašajo na
upoštevanje materialne in nematerialne kulturne dediščine, ki jih bo občina skozi občinski
prostorski načrt upoštevala ter dejavno uresničevala. Osnutek odloka o OPN v 37. členu določa
usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine, kjer je navedeno upoštevanje kulturno varstvenih
smernic, varstvenih režimov in razvojnih usmeritev, kot so navedene v Strokovnih podlagah za
kulturno dediščino. Posebno pozornost OPN posveča konceptu celostnega varstva kulturne
dediščine s poudarkom na pomen varstvenih območij na nivoju spomeniških območij in manjših
homogenih stavbnih celot, nanaša pa se tudi na posamezne objekte, ki jih varuje v njihovem
vplivnem območju. Ključne usmeritve za varstvo kulturne dediščine je izoblikovanje prostorskih
mehanizmov zaustavljanja negativnih trendov upadanja števila enot dediščine ter zaustavljanje
trendov nekakovostne urbanizacije podeželja in s tem degradacije naselbinske dediščine, kulturnih
krajin in vplivnih območij enot kulturne dediščine povezava razvojne dejavnosti z aktivno
revitalizacijo objektov dediščine. Osnutek odloka OPN določa ohranjanje krajinskih območij s
prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in simbolnega pomena, ki so pomembna na nacionalni
ravni (Planina in Strmica – Predjama). Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da OPN upošteva
ključne poteze varovanja in ohranjanja enot in območij kulturne dediščine, njihovo vlogo v
prostoru ter jo vključuje v načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja občine.
9.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Občinski prostorski načrt se na določenih območjih dotika ali celo neposredno sega v objekte
kulturne dediščine. Okoljsko poročilo navaja, da je potrebno pri takšnih območjih upoštevati
strokovna navodila pristojne služba za varstvo kulturne dediščine, ter v celoti upoštevati naštete
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omilitvene ukrepe. Ob navedenem okoljsko poročilo ugotavlja, da je OPN v skladu z okoljskimi
cilji. Nekateri posegi so predvideni znotraj vplivnih območij naselbinske ter arheološke dediščine,
kot tudi znotraj območja kompleksnega varstva območij kulturne dediščine v prostoru. Posegi na
območju teh naselij se držijo obstoječe poselitve, tako da ne prihaja do razpršene gradnje. S tem se
elementi krajinske slike ohranjajo. Pri tem je potrebno upoštevati navedene omilitvene ukrepe.
Območja naselbinske dediščine so posledica tradicionalne poselitve ter gradnje objektov v naseljih.
Gradnja znotraj teh območij je dovoljena, vendar je pri tem potrebno upoštevati tipologijo naselij
ter ustrezne gabarite novih objektov, ki bodo ohranjali značilnosti naselij ter omogočali njihovo
pojavnost v prostoru. Na območju arheološke dediščine je potrebno ob morebitni najdbi
arheoloških ostankov o tem obvestiti pristojni zavod (ZVKD). Ob upoštevanju navedenih
omilitvenih ukrepih so predlagane pobude za spremembo namembnosti zemljišč ter določitev
območij prekrivajoče rabe skladni z okoljskimi cilji.
9.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

Trenutno se po podatkih registra enot kulturne dediščine v občini
tipi kulturne dediščine ter poročilo o
nahaja 311 enot kulturne dediščine. Za pripravo poročila o stanju enot
njihovem ohranitvenem stanju v občini
kulturne dediščine je odgovorna Občina Postojna v sodelovanju z
Postojna
pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Po sprejetju OPN je potrebna ustrezna dinamika spremljanja stanja
kulturne dediščine na vseh tistih območjih, kjer gre za posege v bližino
stopnja ogroženosti enot dediščine, ki temelji objektov ali v območja kulturne dediščine. Spremljanje stanja naj se v
na oceni stanja in uporabe
splošnem izvede v 5 letnem časovnem intervalu. V kolikor gre za
posege v arheološka območja je potrebna izvedba arheoloških
izkopavanj in kasneje ustrezen nadzor pri gradnji.

9.9 Viri
•
•
•
•
•
•
•

Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, URL:http://rkd.situla.org/
Analiza stanja in teženj občine Postojna, LOCUS d.o.o., avgust 2006.
Vključevanje varstva kulturne dediščine v pripravo okoljskih poročil in celovite presoje
vplivov na okolje (po ZVO-1), LUZ d.d., november 2005
Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Postojna, Ministrstvo za kulturo,
3501-23/2008, 13.6.2008
Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna, Zavod
za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, junij 2006.
Smernice varstva kulturne dediščine, Prostorski red Občine Postojna, Zavod za varstvo
kulturne dediščine, OE Nova Gorica, julij 2006.
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
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10. ZRAK IN PODNEBNE SPREMEMBE
10.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Energetski zakon (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/08)
Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l.
RS, št. 78/06, 72/07, 32/09)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 34/07, 81/07)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08,
61/09)
Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 8/03)
Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 52/02)
Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS
št. 52/02, 18/03, 121/06)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08)
Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS,
št. 72/03)
Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/07)
10.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

10.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih
pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja ohranjanja kakovosti zraka in izpustov
snovi v zrak. Pri določitvi okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje kakovosti zraka v
občini. V tabeli 26 so navedeni okoljski cilji, ki se nanašajo na plan.
Okoljski in varstveni cilji za zrak so:
– zmanjšanje emisij iz prometa, poselitve in industrijskih obratov
– s sistemom plinifikacije izboljšati stanje zraka
– zgoščevanje poselitve s čimer se poveča pomen javnega prometa, s tem pa pripomore k
zmanjševanju izpustov vozil v ozračje
Tabela 25: Okoljski cilji, stanje, ukrepi in kazalci za zrak
CILJI

KAZALCI

ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka
doseganje imisijskih vrednosti znotraj
zakonsko predpisanih vrednosti za
• SO2, PM10, CO
• NOx, NO2, Pb, benzen in ozon
zmanjšanje emisij iz prometa

•
•
•
•
•

emisije SO2
emisije NO
emisije NH3
emisije HOS
delež prebivalcev, ki stanuje v
bližini storitev in javnega prevoza
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CILJI

zmanjšanje emisij iz poselitve
(ogrevanje)

zmanjšanje emisij iz industrijskih
obratov zaradi dejavnosti

KAZALCI

STANJE

delež prebivalcev priključenih na
daljinsko ogrevanje

Na območju občine ni vzpostavljene oskrbe z
zemeljskim plinom, čeprav se pojavlja interes po
njem. Preko območja občine so načrtovani trije
prenosni plinovodi. Trenutna poraba goriv temelji
na kurilnem olju in trdih gorivih. Daljinski sistem
ogrevanja je prisoten v Razdrtem (podjetje
Profilles priključuje še nekaj uporabnikov)

število večjih industrijskih obratov

V industrijski dejavnosti prevladuje lesno
predelovalna dejavnost in proizvodnja kovinskih
izdelkov v nekaj centrih (Postojna-LIV,
Prestranek-Javor).

10.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na onesnaženost zraka zaradi predvidenih novih posegov smo
ocenili s pomočjo javno dostopnih podatkov državnega monitoringa za zrak. Vplivi izvedbe plana
na kakovost zraka se vrednotijo z uporabo meril, ki so predpisana v Uredbi o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v
velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov
plana na okoljsko sestavino zrak je navedena v spodnji tabeli 26.
Tabela 26: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na kakovost zraka.
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na kakovost zraka ne bodo imeli negativnih vplivov oz.
učinkov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na kakovost zraka nebistven vpliv. Zakonsko
predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v zraku ne bodo presežene, načrtovani
posegi so tudi v skladu z drugimi okoljskimi cilji. Vpliv posegov na zrak bo s stališča
ohranjanja kakovosti zraka sprejemljiv.

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli, brez izvedbe omilitvenih ukrepov, vpliv na
C - nebistven vpliv
kakovost zraka. Zakonsko predpisane mejne imisijke vrednosti onesnaževal v zraku so
pod pogoji
lahko presežene, načrtovani posegi pa so lahko tudi v nasprotju s posameznimi okoljskimi
(ob izvedbi omilitvenih
cilji. Vplivi posegov na kakovost zraka bodo z izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov
ukrepov)
sprejemljivi.

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo na kakovost zraka vplivali bistveno. Zakonsko
predpisane mejne imisijske vrednosti onesnaževal v zraku zaradi izvedbe posegov so
lahko presežene, načrtovani posegi pa v nasprotju s posameznimi okoljskimi cilj. Vplive
posegov na kakovost zraka se lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji, vendar
lahko kljub temu pričakujemo poslabšanje kakovosti zraka.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na kakovost zraka uničujoč vpliv. Stanje zraka
se bo v kakovostnem smislu bistveno poslabšalo, zakonsko predpisane mejne vrednosti
onesnaževal bodo presežene, posledice načrtovanih posegov pa so tudi v nasprotju z
okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na kakovost zraka ni možno.
ni možno
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10.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
10.3.1 Klimatski podatki
V grobem lahko značilnosti podnebja na ozemlju občine Postojna razdelimo na predele Nanosa,
Javornikov, Hrušice ter Slavinskega ravnika ter osrednji ravninski del. Podnebje na visokih kraških
planotah je odvisno od nadmorske višine in lege. Padavinski režim na vseh planotah kaže na
prepletanje celinskih in sredozemskih vplivov. Zimske padavine so večinoma v obliki snega. V
kraških kotanjah s toplotnim obratom leži sneg do poletja.
V občini Postojna je prisotno zmerno celinsko podnebje, na njenem jugu pa se mešajo šibki vplivi
sredozemskega podnebja. Na podnebje pomembno vpliva razporeditev kraških planot. V povprečju
temperature kažejo na hladna poletja in precej mrzle zime, ki jih nekoliko blažijo vdori
sredozemskega toplejšega zraka. Največ padavin v občini pade na območju Javornikov, ki tudi v
Slovenskem merilu sodi med bolj namočene predele, saj letno pade 3000 mm padavin. Padavine so
razporejene čez celo leto s tremi padavinskimi viški novembra (primarni maksimum), oktobra ter
junija. Potrebno je omeniti pojav žleda, saj Pivško podolje leži v t.i. žlednem pasu, ki ga večkrat
spremlja uničujoč snegolom. Zlasti v zimskem času se kaže prehodnost območja občine med
primorsko in celinsko Slovenijo. Takrat se pojavijo velike razlike v temperaturi in tlaku med
morjem in celino, kar sproži vdore hladnega zrak na toplo morje. Burja se spušča z visokih kraških
planot, še najbolj pa hladen zrak prodira skozi Postojnska vrata. Najbolj pogosta je januarja, najbolj
silovita pa na Razdrtem. Zaradi močne vetrovnosti je manj megle.
10.3.2 Kakovost zraka na območju občine Postojna
Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska merilna mreža ekološkometeoroloških postaj državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ki jo vodi Agencija
RS za okolje (ARSO), ter dopolnilne avtomatske merilne mreže, v katerih izvajajo meritve drugi
izvajalci (TE Šoštanj, TE Trbovlje, mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje, Krško). Mreža je
gostejša na območjih v bližini večjih virov onesnaženosti zraka. V krajih, ki niso zajeti v okviru
stalnih mrež, kamor spadajo tudi naselja na območju občine Postojna, potekajo občasne meritve
onesnaženosti zraka z avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko postajo ARSO. Območje občine
Postojna je skladno z Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št.
52/02) in Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur.
l. RS, št. 72/03) razporejeno na območje z oznako SI4 (območje Goriške, Notranjsko-kraške in
Obalno-kraška regije). Stanje zraka na določenem območju se določa po kriterijih Uredbe o
žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02,
18/03, 121/06) in Uredbe o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št.
52/02). Merilno mesto za območje SI4 se nahaja v Novi Gorici.
Območje občine Postojna ni v državni mreži spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo
natančni podatki o stanju zraka. Najbližje merilno mesto je v Ljubljani, ki je od obravnavane
lokacije oddaljeno približno 40 kilometrov zračne razdalje in sodi v drugo območje onesnaženosti
zraka (območje Mestne občine Ljubljana, območje SIL), zato ti podatki za obravnavano območje
niso reprezentativni. Vsekakor je stanje zraka posledica emisij zaradi cestnega prometa, ogrevanja
objektov ter v manjši meri obrtnih in industrijskih dejavnosti v širši okolici posega. Kakovost zraka
je odvisna tudi od dotoka onesnaženih mas iz drugih smeri ter same vremenske situacije (inverzija,
smer in jakost vetrov..).
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Največja vira emisije žveplovega dioksida (SO2) v Sloveniji sta termoelektrarni Šoštanj in Trbovlje,
ki uporabljata za gorivo domač premog. Pri obeh so se koncentracije zaradi delovanja
odžvepljevalne naprave že bistveno znižale. Emisija SO2 iz kotlovnic je v Sloveniji majhna, saj za
gorivo v glavnem ne uporabljajo več premoga ampak lahko kurilno olje, ki ima precej manjšo
vsebnost žvepla kot premog in plin. V letu 2007 se je prvič zgodilo, da niso bile več nikjer
prekoračene mejne vrednosti koncentracije SO2. Občina Postojna spada na območje z letnimi
emisijami od 100 do 500 ton SO2, kar jo uvršča med nižje in srednje onesnažena območja s tem
polutantom v Sloveniji. Večje urbano središče predstavlja mesto Postojna in Prestranek. Ostala
poselitev je pretežno prisotna v manjših naseljih, ki so raztresena v ravninskem delu. Ocenjujemo,
da emisije žveplovega dioksida iz domačih kotlovnic in posameznih industrijskih objektov ne
predstavljajo velike obremenitve zraka. Poleg tega je območja občine dobro prevetreno in se zrak
dovolj pogosto redči ter menja, da ne pride do povečanih koncentracij onesnaževal v ozračju.
Največji vir dušikovih oksidov (NOX) je promet ter veliki termoenergetski objekti, ki uporabljajo za
gorivo premog. Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem
zraku (Ur. l. RS št. 52/02, 18/03, 121/06) predpisuje za varovanje zdravja dovoljene vrednosti
koncentracije za dušikov dioksid in za zaščito vegetacije NOX. V izpušnih plinih znaša delež NO
med 80 % in 90 %, v zraku pa NO oksidira v NO2. Stopnja oksidacije dušikovega monoksida,
emitiranega iz prometa v višje okside raste z oddaljenostjo od izvora (koncentracija pa zaradi
razredčenja pada). Odvisna je tudi od meteoroloških razmer, predvsem sončnega sevanja in
temperature, letnega obdobja in seveda lokacije. Najvišje koncentracije NO2 so bile leta 2008, tako
kot prejšnja leta, izmerjene na mestnih prometnih merilnih mestih v Mariboru, na lokaciji Ljubljana
Bežigrad in v Novi Gorici. Najvišje povprečne mesečne koncentracije NO2 in NOX so bile skoraj
povsod dosežene v zimskih mesecih, ko so pogoji za disperzijo, zlasti ob stabilnem vremenu s
temperaturnimi inverzijami, najslabši in ostane onesnažen zrak na območju prometnih poti. Občina
Postojna po podatkih spada med srednje onesnažena območja zaradi emisij NO2 (od 500 do 1000
ton/leto). Glavni vir emisij predstavlja promet po avtocestnem odseku Unec-Razdrto ter lokalnih
cestah v občini (Planina-Predjama, Postojna-Razdrto, Postojna-Pivka). Prometne študije kažejo na
porast prometa po vseh cestah v državi. V zadnjih desetih letih pa se je izboljšalo tudi izgorevanje v
motorjih in kvaliteta pogonskih goriv ter olj. Emisijski faktorji za škodljive snovi iz motornih vozil
so se v zadnjih desetih letih precej znižali, tako da povečanje prometa v zadnjih letih ne pomeni
avtomatsko tudi trenutno večje onesnaženosti zraka.
Glavni vir emisij ogljikovega monoksida je promet, zato so bile najvišje koncentracije izmerjene na
merilnih mestih, ki so blizu prometnih cest in parkirišč. Po uredbi o benzenu in ogljikovem
monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02) sta za CO predpisana le 8 urna mejna vrednost
(10 mg/m3) in 8 urna dopustna vrednost (12 mg/m3) koncentracije. Koncentracije CO v letu 2008 so
bile tako kot prejšnja leta pod spodnjim ocenjevalnim pragom za varovanje zdravja. 8 urna dopustna
in mejna vrednost nista bili preseženi na nobenem merilnem mestu. Letni potek je bil izrazit z
nižjimi koncentracijami poleti in višjimi pozimi.
Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 8/03) predpisuje za varovanje zdravja opozorilno
in alarmno urno koncentracijo ter ciljno vrednost najvišje 8-urne dnevne koncentracije. Alarmna
urna vrednost v letu 2008 ni bila prekoračena na nobenem merilnem mestu. Letno dovoljeno število
prekoračitev ciljne 8-urne vrednosti koncentracije ozona je bilo preseženo le na nekaterih višje
ležečih merilnih mestih ter v Kopru. Zaradi emisij iz prometa na merilnih mestih blizu cestišč
potekajo reakcije med ozonom in dušikovim monoksidom. Letni hod je zaradi vpliva sončnega
obsevanja in temperature zraka na kemijske reakcije, pri katerih se razvija ozon, precej izrazit z
višjimi koncentracijami poleti in nižjimi pozimi. Dnevni hod koncentracij na merilnih mestih v
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nižinskih krajih kaže izrazit maksimum okrog 14. ure, ko ima prevladujoč vpliv sončno obsevanje
in najvišje temperature zraka v tem času. Občina Postojna je v pretežni meri hribovita in ne sodi
med bolj osončene kraje v Sloveniji. Naselja ležijo na ravnini ali na rahlo dvignjenih predelih, višje
ležečih predelih poselitev ni prisotna. Skozi občino poteka relativno gost promet, ki je povezan
predvsem z avtocestnim odsekom. Vse to pomeni, da koncentracije ozona v občini ne predstavljajo
večje težave.
V Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št.
52/02, 18/03, 121/06) so delci PM10 definirani kot delci v zraku, ki jih prepušča filter s 50 %
neprepustnostjo za delce z aerodinamskim premerom 10 µm. Delci PM2,5 pa so delci, ki jih prepušča
filter s 50 % neprepustnostjo za delce z aerodinamskim premerom 2,5 µm. Uredba med drugim
predpisuje dovoljene vrednosti koncentracij za varovanje zdravja, kjer mejna dnevna koncentracija
znaša 50 µg/m3. S projektom SILAQ je Agencija RS za okolje opravila meritve PM10 in PM2,5
delcev. Ugotovljeno je, da največji vir delcev predstavljajo emisije iz prometa. Najvišje izmerjene
koncentracije delcev so bile na merilnih mestih, ki so bila locirana tik ob prometnih cestah
(Ljubljana Figovec, Domžale). Na merilnih mestih, ki so označeni kot mestno – prometno merilno
mesto prevladujejo predvsem grobi delci (odrgnjenost pnevmatik, ponovno dvignjen prah s cest).
Koncentracije delcev PM10 in PM2,5 so bistveno višje v zimskem obdobju. Porazdelitev koncentracij
delcev v zraku je močno odvisna od smeri vetra, na kar kažejo meritve na merilnem mestu v
Trbovljah. Koncentracije onesnaževal, katerih glavni izvor je promet, imajo značilen dnevni hod z
maksimumom zjutraj in zvečer (popoldanska prometna konica se na onesnaženosti zraka odrazi
pozneje, ko se hitrosti vetra že zmanjšajo). Koncentracije so opazno višje ob delavnikih, ko je
promet gostejši, kot ob koncu tedna. Delci predstavljajo velik problem predvsem v mestnih
središčih, kjer je vzrok promet in industrija. Po študijah, ki so bila izvedene, pa imajo delci
negativen vpliv na zdravje ljudi, ker prodrejo globoko v pljuča (vir: Projekt SILAQ – Meritve PM10
in PM2,5 delcev, ARSO, 2007).
10.3.2.1 Oskrba z energijo v občini Postojna
Občina Postojna ima izdelan dokument Energetska zasnova občine Postojna (ISPO d.o.o., maj
2004). v dokumentu so navedene ključne značilnosti in problematika oskrbe z energijo v občini.
Trenutno se porabi za ogrevanje največ kurilnega olja s 55 %, sledi ogrevanje na les, lesne ostanek
in brikete – 40 %. Preostanek predstavlja poraba utekočinjenega naftnega plina, nekaj je tudi
težkega kurilnega olja (mazut) in premoga. Les se uporablja predvsem v individualnih kuriščih,
lesno ostanki pa v predelovalnih obratih v občini. V naselju Razdrto v okviru lesno predelovalnega
obrata Profiles d.o.o. Obratuje sistem mikro daljinskega ogrevanja na lesne odpadke, toplota pa se
uporablja za ogrevanje objektov proizvodno poslovnega obrata ter za pripravo sanitarne vode. V
občini je instaliranih tudi 1.049 m2 sončnih kolektorjev. Podjetje LIV Postojna izkorišča odpadno
toplotno vodo za ogrevanje objektov poslovnih stavb. Geotermalna energija, energija vetra in
bioplin se v občini ne koristita kot vir energenta.
10.3.3 Podnebne spremembe
Meritve na meteoroloških postajah v Sloveniji z dolgoletnim nizom podatkov kažejo na naraščanje
temperature, ponekod tudi na spremembe padavinskega režima in vse krajše trajanje snežne odeje.
Opažanja potrjujejo tudi pričakovanja, da postajajo ekstremni vremenski in podnebni dogodki vse
pogostejši. Podnebne značilnosti za leta 2006-2009, ki jih pripravlja Agencija RS za okolje, Urad za
meteorologijo, kažejo na to, da je bila povprečna temperatura v obeh letih povsod po državi nad
dolgoletnim povprečjem, kar velja tudi za povprečja najnižjih temperatur zraka. Leto 2009 je bilo v
Sloveniji opazno toplejše od povprečja obdobja 1951–1991. K opisu temperaturnih razmer spada
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tudi število dni, ko je temperatura presegla izbrani prag. Po številu vročih dni so leta 2006-2009
presegla dolgoletno povprečje. Vsa najtoplejša leta so v Ljubljani zabeležili v zadnjih sedemnajstih
letih. V letih 2006-2009 je bilo največ padavin v zahodni Sloveniji (Julijske Alpe, Posočje,
Kredarica), najmanj padavin, pa je padlo v severovzhodni in delu vzhodne Slovenije, v Slovenski
Istri, na Krasu in Goriškem. V večjem delu Slovenije je padlo med 80 in 100 % padavin.
K podnebnim spremembam največ prispevajo emisije iz prometa, industrije in emisije iz ogrevanja
objektov, pri čemer se v ozračje izločajo toplogredni plini. Glavni vir toplogrednih plinov
predstavlja izgorevanje fosilnih goriv za ogrevanje, pogon prevoznih sredstev, proizvodnja drugih
oblik energije, industrijska proizvodnja. Druge človekove dejavnosti, kot je na primer krčenje
gozdov za pridobivanje kmetijskih in urbanih površin ter deponije, prav tako prispevajo k
naraščanju koncentracije toplogrednih plinov. Toplogredni plini, ki vplivajo na toplotno stanje
ozračja, so ogljikov dioksid, metan, didušikov oksid, ozon in fluorokloroogljikovodiki. Zvišana
koncentracija toplogrednih plinov v ozračju je povečala naravni učinek tople grede in posledično se
je zvišala povprečna temperatura zemeljskega ozračja. Učinkovita raba energije, kogeneracija,
uporaba alternativnih virov energije, ustrezna kmetijsko-okoljska politika ter posebej ustrezna
prometna politika so področja, ki lahko največ prispevajo k zmanjševanju emisij.
Ključni ukrep za zmanjševanje emisij iz prometa, industrije ter ogrevanja objektov na občinski
ravni predstavlja ustrezna energetska zasnova občin, ki predstavlja strokovno podlago za pripravo
razvojnega programa občine na področju oskrbe in rabe energije, kar je obveznost občine skladno z
Energetskim zakonom (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/08). Izdelana energetska zasnova je po energetskem
zakonu predpogoj, da lahko občina pridobi državne spodbude na področju učinkovite rabe in izrabe
obnovljivih virov energije.
10.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
10.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa in naselja okoli porečja Nanoščice
Večji delež predlaganih sprememb namenske rabe v obeh območjih leži ob obstoječih prometnicah
in se smiselno navezuje na poselitvena območja. Območja so odmaknjena od glavnih prometnih osi,
ležijo pa ob lokalnih povezavah skozi omenjena naselja. Prevladujejo predlagane spremembe
namenske rabe v stanovanjska območja, pri motelu Erazem (EUP BE06) se predvideva umestitev
posebnih površin za turistične dejavnosti. Zelene površine so načrtovane ob motelu Erazem (EUP
BE05) in v naselju Belsko (EUP BE03). Prav tako je predvidena širitev proizvodnih dejavnosti pri
Žagi Belsko (podjetje Javor, EUP BE04). K onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala
predvsem gradbena mehanizacija, ki bo delovala na gradbišču, in transportna vozila, ki bodo
odvažala in dovažala material. Območja, kamor se bodo širila obstoječa naselja, ne zavzemajo
večjih površin (izjema je širitev stanovanjskih površin v Planini EUP PL12). Posamezni objekti
bodo, glede na trenutno stanje oskrbe z energenti za ogrevanje, najverjetneje ogrevani z
individualnimi centralnimi sistemi ogrevanja na lahko kurilno olje ali drva. V času obratovanja ne
pričakujemo prekomernih emisij škodljivih snovi v zrak zaradi širitev in obratovanja novih
stanovanjskih objektov in objektov v sklopu posebnih površin za turizem. V obstoječem obratu
podjetja Javor v Belskem izdelujejo opažne plošče, kjer uporabljajo tudi organska topila. V kolikor
širitev obrata predvideva širitev omenjen proizvodnje ter uporabo dodatnih količin organskih topil,
je potrebno upoštevati določila skladno z Uredbo o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur. l. RS, št. 112/05, 37/07). Pri
tem je potrebno pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji ter obratovanju naprav zagotoviti, da so
za posamezno napravo izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti emisij hlapnih organskih spojin.
Skladno z omenjeno Uredbo je potrebno za obratovanje naprave za površinsko zaščito lesenih
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 139 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

površin, pri kateri se na površine lesa ali lesnih izdelkov nanaša zaščitni premaz z enkratnim ali
večkratnim nanosom pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Mejne vrednosti emisij hlapnih
organskih spojin na izpustih v ozračje morajo biti pod mejnimi vrednostmi, kot to predpisuje
navedena Uredba. Ob upoštevanju zakonsko predpisanih omejitev pri obratovanju tovrstnih naprav
ocenjujemo, da vpliv izvedbe proizvodnih dejavnosti na ozračje ne bo bistven.
Vpliv gradnje in širitve predlaganih posegov v obravnavanih območjih na kvaliteto zraka
ocenjujemo z opisno oceno nebistven (B).
10.4.2 Mesto Postojna in naselja
naselja južno od avtoceste
Gradnja stanovanjskih objektov, vzpostavitve območij zelenih površin, centralnih dejavnosti ter
posebnih območij ne bodo imele vpliva na prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje. K
onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala predvsem gradbena mehanizacija na gradbiščih,
transportna vozila, ki bodo odvažala in dovažala material, pri morebitnem urejanju cestne
infrastrukture in parkirišč pa lahko pride do povečanih emisij škodljivih snovi v zrak zaradi
asfaltiranja cestnih površin. Prašne emisije z gradbišča bodo največje ob suhem in vetrovnem
vremenu. Natančno oceniti, ali bodo mejne imisijske koncentracije za polutante, ki bodo
onesnaževali zrak med gradnjo, presežene, je težko. Onesnaževanje zraka med gradnjo bo
kratkotrajnega značaja in bo precej povezano z vremenskimi razmerami v času največjih zemeljskih
del. Koncentracije prašne usedline so lahko povečane in občasno celo prekoračijo dovoljeno mejno
vrednost, kar lahko moteče vpliva na okoliško prebivalstvo.
Novozgrajeni objekti na obravnavanih območjih bodo imeli vpliv na kakovost zraka predvsem
zaradi ogrevanja v zimskem času, zaradi prometa, potencialno pa tudi zaradi proizvodnje. Ker gre
za manjše objekte, ki bodo najverjetneje individualno ogrevani, na območju ne bo velikih kurilnih
naprav z močjo nad 50 MW po Uredbi o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih
naprav (Ur. l. RS, št. 73/05, 92/07) za katere bi bila obvezna presoja vplivov na okolje po Uredbi o
vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06,
72/07). Za energetsko učinkovito obratovanje objektov je seveda potrebno slediti Pravilniku o
toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02, 29/04). Novogradnje je
potrebno orientirati na način, ki omogoča najboljšo izrabo sončne energije (naklon in orientacija
strehe mora omogočati optimalno izrabo sončne energije glede na vpadni kot sončnih žarkov,
predvsem v času ko je toplotna energija potrebna - zimski meseci). Za učinkovitejšo in okolju
prijaznejšo rabo energije priporočamo zamenjavo fosilnih goriv z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika
(zemeljski plin) ali z biomaso (kurjenje biomase velja za CO2 nevtralno). Povzročitelj obremenitve
mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi odvodnik kurilne naprave, pri
načrtovanju novih in pri rekonstrukciji srednjih in velikih kurilnih naprav pa mora investitor,
oziroma povzročitelj obremenitve, pri izračunu potrebne višine dimnika upoštevati možne vplive na
okolje in zdravje ljudi v neposredni bližini kurilne naprave.
Na območju širitve cone Veliki otok (EUP PO01) ter v Prestranku (EUP PR18) se načrtuje
umestitev površin za proizvodno dejavnost. Natančne dejavnosti znotraj predvidenih proizvodnih
območjih v času izdelave okoljskega poročila niso bile poznane. Predlagana sprememba namenske
rabe v Prestranku se nahaja med glavno cesto ter železnico, kjer so že sedaj prisotne emisije iz
prometa. Pri morebitnem industrijskem onesnaževanju je potrebno dosledno izvajati monitoring
industrijskega onesnaževanja pri tistih onesnaževalcih, ki jih Uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07) zavezuje k monitoringu. Pri tem morajo biti
izpolnjeni pogoji, da obratovanje naprave ne vpliva škodljivo na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se
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zadržujejo v okolici naprave in mora zagotavljati varstvo ljudi in okolja pred škodljivim učinki
onesnaževanja zraka zaradi emisije snovi. Za obratovanje tovrstnih naprav je potrebno pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, skladno s Prilogo 4 omenjene Uredbe. Opravljene morajo biti prve
meritve ter zagotovljeno izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v skladu s
ravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). V okoljevarstvene
dovoljenju, ki ga izda Ministrstvo za okolje, so navedene snovi, ki so vključene v seznam prvih
meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak. Če bodo naprave v novih objektih
ustrezale tem zahtevam, ocenjujemo, da bo vpliv teh območij na zrak zanemarljiv.
OPN v prostor umešča dve območju za energetsko infrastrukturo in sicer v Razdrtem (RA 13) ter v
Rakitniku (RK 03). Prvi se namenja za postavitev ene vetrne turbine, drugi pa za solarno elektrarno
na površini 0,4 ha. Omenjeni rabi prostora ter načrtovani dejavnosti bosta pozitivno vplivali k
zmanjšanju emisij v ozračje saj gre za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov.
Vpliv izvedbe posegov v okviru OPN v obeh območjih na kvaliteto zraka ocenjujemo z opisno
oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 10.5 Omilitveni ukrepi za preprečevanje onesnaženosti zraka na str.
141 in sicer v ukrepih št. 1- 5.
10.5 Omilitveni ukrepi
•

za območje mesta Postojna in naselij južno od avtoceste so ukrepi podani pod št. 1-5.
Opis vpliva

Omilitveni ukrep

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

UKREP 1

Neustrezna
postavitev objektov
ter neustrezen
naklon strehe
onemogočata izrabo
sončne energije oz.
drugih alternativnih
možnosti.

Orientacija novogradenj na način, ki omogoča
najboljšo izrabo sončne energije (naklon in
orientacija strehe mora omogočati optimalno
izrabo sončne energije glede na vpadni kot
sončnih žarkov, predvsem v času ko je toplotna
energija potrebna - zimski meseci).

Z izvajanjem ukrepa
se bo zmanjšala
poraba energije oz.
bo le ta energetsko
učinkovitejša.

Ukrep izvaja občina
v času priprave
občinskih aktov.
Izvajalec monitoringa
je občina.

UKREP 2

Raba fosilnih goriv
vpliva na kvaliteto
zraka.

Učinkovitejša raba energije in zamenjava
fosilnih goriv z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika
(zemeljski plin) ali z biomaso (kurjenje biomase
velja za CO2 nevtralno).

Z izvajanjem ukrepa
se bo zmanjšal vpliv
na kakovost zraka
poraba energije oz.
bo le ta energetsko
učinkovitejša.

Ukrep izvaja občina
v času priprave
občinskih aktov.
Izvajalec monitoringa
je občina.

UKREP 3

Onesnaževanje
zraka je največje z
industrijskih virov.

Dosledno izvajanje monitoringa industrijskega
onesnaževanja pri tistih onesnaževalcih, ki jih
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Ur. l. RS., št. 31/07)
zavezuje k monitoringu.

Ukrep izvaja lastnik
objektov v času
Z izvajanjem ukrepa gradnje in
se bo zmanjšal vpliv obratovanja.
na zrak.
Izvajalec monitoringa
je upravljavec
objektov.

UKREP 4

Nove in obstoječe
kurilne naprave
lahko povzročajo
prekomerne
obremenitve okolja.

Pri načrtovanju novih in pri rekonstrukciji
srednjih in velikih kurilnih naprav mora
investitor oziroma povzročitelj obremenitve pri
izračunu potrebne višine dimnika upoštevati
možne vplive na okolje in zdravje ljudi v
neposredni bližini kurilne naprave.

Ukrep izvaja lastnik
objektov v času
Z izvajanjem ukrepa
gradnje in
se bo zmanjšal vpliv
obratovanja.
na zrak.
Izvajalec monitoringa
je lastnik objektov.
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Omilitveni ukrep

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Z izvajanjem ukrepa
Pri gradbenih delih
Preprečevanje prašenja ob nasutju gramoza ali
se bo zmanjšal vpliv
prihaja v času
izkopu in prelaganju odpadkov; ukrep zahteva
na zrak, predvsem
manjše vlažnosti tal
redno vlaženje ob suhem in vetrovnem vremenu. na prisotnost prašnih
in zraka do prašenja.
delcev.

Izvajanje
Ukrep izvaja lastnik
objektov v času
gradnje. Izvajalec
monitoringa je lastnik
objektov.

10.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice, ki bi se neposredno nanašale na okoljski element zrak, niso bile izdane. Pri obravnavi
problematike onesnaženosti zraka so bili v okoljskem poročilu upoštevani vsi razpoložljivi
dokumenti, iz katerih izhajajo tudi ocene sprejemljivosti izvedbe plana na okoljsko sestavino zrak.
Pri tem okoljsko poročilo v največ primerih upošteva strokovne podlage ter dokumente Ministrstva
za okolje in prostor oziroma njegovega organa v sestavi, to je Agencija RS za okolje. Pri podajanju
ocen vplivov so bili prav tako upoštevani vsi veljavni predpisi, ki se neposredno ali posredno
nanašajo na okoljsko sestavino zrak. Osnutek odloka o OPN upošteva vse obstoječe in načrtovane
pomembnejše prometne poti, ki potekajo skozi mesto Postojna. Prav tako osnutek odloka upošteva
obstoječi magistralni plinovod z oznako M3 (Vodice – Šempeter) in vse predvidene trase poteka
novih plinovodov. Z rekonstrukcijami obstoječih cest se načrtuje izboljšanje cestnega prometa,
hkrati pa se predvideva tudi razvoj kolesarskega omrežja ter peš poti. Ukrepov za zmanjšanje emisij
v zrak zaradi prometa osnutek odloka ne predvideva.
10.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Zgoščanje dejavnosti znotraj poselitvenega območja omogoča ureditev daljinskega ogrevalnega
sistema in s tem manjše onesnaževanje, kot bi bilo sicer z individualnimi kurišči. Sama lokacija
širitve stanovanjske dejavnosti bi morala biti umeščena v prostor tako, da bi omogočala čim boljšo
izrabo sončne energije (ravnina oz. južne ekspozicije), kot alternativnega vira energije. Glede na
navedeno je OPN skladen z okoljskimi cilji.
10.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

emisije SO2, NO, NH3, HOS

Spremljanje stanja emisij je potrebno za vse nove obrate ter naprave, ki so
viri emisij v ozračje in so skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dolžni izvajati emisijski
monitoring snovi v ozračje. Izvedba prvih meritev emisij v zrak ter
izvajanje obratovalnega monitoringa je potrebna za tiste snovi, ki so
določene v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje.

delež prebivalcev, ki stanuje v bližini
storitev in javnega prevoza

Delež natančno ni poznan. Mesto Postojna je glede na njeno lokacijo
pomembno prometno vozlišče in je z javnim prevozom dobro povezana s
sosednjimi kraji. Skozi Postojno proti Prestranku in naprej Pivki poteka
železniška proga Postojna-Pivka-Ilirska Bistrica-Reka. Tako ima večji del
prebivalstva občine ustrezen dostop do javnega prevoza. Spremljanje
stanja na tem območju se izvaja v okviru analiz poselitve občine, na
podlagi podatkov o dnevnih migrantih na delo v sosednje občine ter
številom potnikov javnega prevoza.
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KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

delež prebivalcev priključenih na
daljinsko ogrevanje

Trenutno v občini ni vzpostavljenega sistema ogrevanja na biomaso, razen
za nekaj objektov v Razdrtem. Spremljanje stanja se vrši preko izvajanja
lokalnega energetskega koncepta. Število objektov, priključenih na
plinovodno omrežje, spremlja upravljavec plinovodnega omrežja.
Spremljanje stanja glede individualnih porabnikov sončne energije je
težko, v kolikor le-ti ne oddajajo električne energije v omrežje. V občini je
instaliranih 1.049 m2 sončnih kolektorjev. Individualni uporabniki
pretvorjeno sončno energijo izrabljajo za ogrevanje sanitarne vode.

število večjih industrijskih obratov

Upravljavci naprav, ki povzročajo emisije snovi v ozračje, so dolžni
izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti glede dopustnih koncentracij
emisij v ozračje. Večja proizvodna obrata v občini predstavljata tovarna
Javor v Prestranku, LIV Postojna, ki v bodoče ohranjata proizvodnjo.

10.9 Viri
•
•
•

•
•
•

Poročilo o stanju okolja 2002, ARSO, 2002.
Kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2006, ARSO, 2007.
Predhodna ocena onesnaženost zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v
Sloveniji, ARSO 2003 (http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/stanje/097_opis.htm,
april 2007)
Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998.
Energetska zasnova občine Postojna (ISPO d.o.o., maj 2004)
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
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11. HRUP
11.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja - uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08)
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04)
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08)
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05,
49/06)
Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/99)
11.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

11.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Splošni okoljski cilji, povezani s hrupom v okolju, so:
• varstvo naravnega in življenjskega okolja pred hrupom,
• zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom,
• smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na obstoječo raven hrupa v okolju in glede na
območja stopnje varstva pred hrupom.
Pri določitvi okoljskih ciljev plana je bila upoštevana obstoječa raven hrupa v občini Postojna. V
tabeli 27 so navedeni okoljski cilji plana, ki so neposredno povezani z obstoječim stanjem v občini
Postojna in predvidenimi posegi.
Tabela 27: Okoljski cilji, stanje in kazalci za hrup
CILJI
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni
hrupa pod mejnimi oziroma
kritičnimi vrednostmi predpisanimi
za posamezna območja varstva
pred hrupom.
Smiselno umeščenje dejavnosti v
prostor glede na območja stopnje
varstva pred hrupom

KAZALCI

STANJE

Konfliktne situacije stanovanjska območja in št.
prebivalcev, ki so izpostavljeni
hrupu zaradi prometa po najbolj
obremenjenih cestah in hrupu
proizvodnih, industrijskih, obrtnih
ali drugih hrupnih dejavnosti v
prostoru.

Glavni viri hrupa na območju občine so
avtocestni odsek Unec-Razdrto, železniška
proga Ljubljana – Ilirska Bistrica, regionalna
cesta Postojna-Pivka, lokalne ceste in športno
letališče, vojaški poligon na Počku. Na raven
hrupa vplivajo tudi proizvodno-obrtne
dejavnosti, gostinsko- zabaviščna dejavnost,
kmetijska mehanizacija, v času gradbenih del
pa tudi gradbena mehanizacija.

11.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Raven hrupa na območju občine je v začetku ocenjena za obstoječe stanje, v nadaljevanju pa je
ocenjena dodatna raven hrupa, ki ga bodo povzročili predvideni posegi. Pri tem je bil poudarek na
posegih v prostor, ki predstavljajo nov vir hrupa in lahko bistveno vplivajo na obstoječo raven
hrupa v okolju. Za posamezne posege v sklopu OPN občine Postojna še niso znane vse značilnosti,
pomembne za določitev ravni hrupa v okolju, zato smo pri določitvi vplivov upoštevali trenutno
dosegljive podatke in značilnosti načrtovanih posegov v času gradnje in predvsem obratovanja.
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Tabela 28: Ocenjevalna lestvica vplivov na raven hrupa v okolju
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred hrupom bo pod mejnimi oz.
kritičnimi vrednostmi. Načrtovan poseg na raven hrupa v okolju ne bo imel pomembnega
vpliva ali pa se bo raven hrupa v okolja zmanjšala in s tem stanje okolja izboljšalo.

B - nebistven vpliv

Ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred hrupom bo pod mejnimi oz.
kritičnimi vrednostmi. Načrtovan poseg bo raven hrupa v okolju sicer povečal, vendar
nebistveno.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred hrupom bi bila v osnovi
lahko nad mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Z izvedbo protihrupnih ukrepov bo mogoče
raven hrupa učinkovito znižati pod zakonsko določene mejne oz. kritične vrednosti.
Načrtovan poseg je ob izvedbi učinkovitih omilitvenih ukrepih sprejemljiv.

D - bistven vpliv

Ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred hrupom bo predvideno nad
mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Ravni hrupa ne bo možno učinkovito znižati pod
zakonsko določene mejne oz. kritične vrednosti tudi z izvedbo protihrupnih ukrepov.
Načrtovan poseg bo bistveno vplival na raven hrupa v naravnem in življenjskem okolju in
zato ni sprejemljiv.

E - uničujoč vpliv

Ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred hrupom bo močno presegala
mejne oz. kritične vrednosti. Preseganja ravni hrupa je pričakovati tudi pri objektih z
varovanimi prostori (stanovanjski objekti, šole, vrtci, bolnišnice, itd.). Vpliv na raven
hrupa in posledice načrtovanega posega so v popolnem nasprotju z okoljskimi cilji v
zvezi z varstvom naravnega in življenjskega okolja pred hrupom. Poseg je popolnoma
nesprejemljiv.

X - ugotavljanje vpliva ni Z razpoložljivimi podatki ni možno oceniti vpliva posega na raven hrupa v naravnem in
življenjskem okolju.
možno

11.3 Opredelitev območij varstva pred hrupom in kriterijev za vrednotenje
Stopnje varstva okolja pred hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za
škodljive učinke hrupa, so naslednje:
• I. stopnja varstva pred hrupom (vse površine, razen nekaterih izvzetih, na mirnem območju na
prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom)
• II. stopnja varstva pred hrupom (površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni
dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa)
• III. stopnja varstva pred hrupom
(površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa)
• IV. stopnja varstva pred hrupom
(na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in
na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa)
Viri onesnaževanja okolja s hrupom (viri hrupa), ki so prisotni na območju občine Postojna, so
po navedeni Uredbi med drugimi tudi:
•
avtocesta, hitra cesta, glavna cesta I. in II. reda, regionalna cesta I., II. in III. reda in cesta, na
kateri letni pretok presega milijon vozil,
•
glavna ali regionalna železniška proga,
•
letališče in helikoptersko vzletišče,
•
naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in
podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju
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stalen ali občasen hrup (tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, objekt
za športne ali druge javne prireditve, gostinski ali zabaviščni lokal v nezagrajenem ali
neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave ali je potrebno zanj pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem
prostoru stavbe, gradbišče izven zaprtih in prekritih prostorov stavb in zabaviščni objekt),
obrat, če je na njegovem območju ena ali več naprav, ki so vir hrupa.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) za posamezna
območja varstva pred hrupom določa mejne oziroma kritične vrednosti nočnega LNOČ in
kombiniranega LDVN kazalca celotne obremenitve okolja zaradi hrupa, mejne vrednosti dnevnega
LDAN, nočnega LNOČ, večernega LVEČ in kombiniranega LDVN kazalca hrupa, ki ga povzroča uporaba
ceste ali železniške proge in obratovanje večjega letališča, naprava, obrat, letališče, ki ni večje
letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče ter mejne vrednosti
konične ravni hrupa L1, ki ga povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za
pretovor blaga, naprave in obrata.
11.4 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
Hrup na območju občine Postojna je predvsem posledica cestnega in v manjši meri železniškega
prometa. Na območju občine je industrija in obrtna dejavnost prisotna v Industrijski coni LIV in
aktivnem delu poslovno-proizvodne cone Prestranek. V (zaključni) fazi izgradnje je poslovna cona
Kazarje, sledi ji poslovno – obrtna cona Veliki Otok in poslovna cona ob bivšem Transavtu. V
prihodnosti se načrtuje razvoj poslovno – proizvodne cone v Prestranku. Na teh območjih, kjer živi
in je hrupu izpostavljenih več prebivalcev, na raven hrupa vplivajo, poleg proizvodno - obrtnih
dejavnosti, tudi gostinsko - zabaviščna dejavnost, kmetijska mehanizacija, v času gradbenih del pa
gradbena mehanizacija. Pomemben vir hrupa predstavlja tudi vojaško vadišče Poček, kjer sicer
prihaja do obremenjenosti s hrupom zaradi vojaških vaj, je pa vadbišče oddaljeno od poselitvenih
območij.
Glavne vire hrupa na območju občine Postojna predstavljajo avtocestni odsek A1 Unec – Postojna,
odsek hitre ceste pri Razdrtem H4, odsek glavne ceste G1 Postojna – Pivka ter odsek regionalne
ceste Postojna - Razdrto. Raven hrupa zaradi uporabe cest smo določili iz zadnjih dostopnih
podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) in strukturi prometa za posamezne
cestne odseke v letu 2008. Struktura prometa na nekaterih odsekih s povprečnim dnevnim letnim
prometom je podana v tabeli 29.
Tabela 29: Struktura prometa za posamezne cestne odseke na območju občine Postojna
kat.
št.
št.
ceste ceste odseka

prometni odsek

Vsa
vozila
(PLDP)

M

OV

A

LT

ST

TT

TP

V

AC

A1

0055

Unec - Postojna

37.528

104

26.770

330

3.166

432

592

2.034

4.100

HC

H4

0374

Razcep Razdrto

7.636

16

5.160

67

732

132

232

319

978

G1

6

0338

Postojna - Pivka

11.313

24

9.985

70

576

156

187

117

198

3.943
55
298
103
181
103
182
135
5.000
Postojna - Razdrto
Vir: Promet 2008, DRSC d.d.
Legenda: PLDP - povprečni letni dnevni promet, M – motorji, OV – osebna vozila, A – avtobusi, LT – lahka tovorna
vozila <3 ton, ST – srednja tovorna vozila 3-7 ton, TT – težka tovorna vozila >7 ton, TP – tovorna vozila s priklopniki,
V - vlačilci
R1

409

0306
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Oceno vrednosti ravni hrupa zaradi prometa po naštetih cestnih odsekih smo naredili s pomočjo
računalniškega modela za izračun ravni hrupa, ki skladno z Uredbo pri izračunu uporablja metodo
francoskega standarda XP S31-133 in francosko metodo ocenjevanja NMPB-Routes-96. Izračun je
narejen za prosto širjenje zvoka.
V spodnji tabeli 30 je za posamezne cestne odseke orientacijsko podana razdalja, v kateri sta od
roba cestišča zaradi hrupa prometa preseženi mejni vrednosti kombiniranega kazalca hrupa LDVN (65
dB(A)) in nočnega kazalca hrupa LNOČ (55dB(A)) za III. območje varstva pred hrupom.
Tabela 30: Preseganje mejnih vrednosti LDVN in LNOČ v pasu od roba cestišča za posamezne cestne
odseke v letu 2008 za območja III. stopnje varstva pred hrupom
Preseganje mejnih vrednosti v pasu od roba cestišča

LDVN [dB(A)]
mejna vrednost 65 dB(A)

LNOČ [dB(A)]
mejna vrednost 55 dB(A)

210 m
8m
25 m
10 m

230 m
6m
15 m
8m

AC/A1 - Unec - Postojna
HC/H4 - Razcep Razdrto
G1 - Postojna - Pivka
R1 - Postojna - Razdrto

Prometno najbolj obremenjen je avtocestni odsek Unec – Postojna. Na odsekih, kjer se avtocesta
približa stanovanjskim naseljem je že izvedena aktivna protihrupna zaščita (protihrupne ograje in
nasipi). Zaradi hrupa prometa so bolj obremenjeni tudi stanovanjski objekti tik ob glavni cesti
Postojna – Pivka (PLDP 11.313), kjer je mejna vrednost kazalcev hrupa presežena ob objektih tik
ob cesti, za njimi pa zaradi odboja in absorpcije zvoka raven hrupa pade in je bistveno nižja. Mejne
vrednosti kazalcev hrupa za izpostavljenimi objekti niso presežene. Podobna situacija je značilna za
vse prometno obremenjene ceste v naseljih v državi.
Za območja v neposredni bližini železnice, kjer je predvidena širitev stanovanjskih površin je bil
narejen modelski izračun ravni hrupa. Modelski izračun je bil narejen s programsko opremo IMMI
6.3 proizvaljalca Woelfel, ki pri izračunu podpira predpisan standard za izračun hrupa železniškega
prometa. Podatki o železniškem prometu na obravnavanem odseku železniške proge so bili
pridobljeni iz voznega reda Slovenskih železnic in železniške postaje v Postojni. Med delavniki
znaša dnevno število potniških vlakov na obravnavanem odseku proge 30 in tovornih vlakov 10. V
sobotah in nedeljah pade potniški in tovorni promet na polovično vrednost. Izračun ravni hrupa je
pokazal, da je zaradi obstoječega železniškega prometa mejna vrednost kombiniranega kazalca
hrupa LDVN presežena v 15 metrskem pasu ob železnici. V tem pasu se stanovanjski objekti ne
nahajajo, železnica pa je poleg tega na številnih odsekih speljana v vkopih, ki dodatno dušijo hrup
in ščitijo izpostavljene stanovanjske objekte. Obstoječ železniški promet življenjskega okolja s
hrupom ne obremenjuje preko dovoljenih mej.
11.5 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
11.5.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa in naselja okoli porečja Nanoščice
Širitev poselitvenih območij ne bo predstavljala novega vira hrupa, saj gre za manjše in med seboj
ločene posege. Povečana raven hrupa bo prisotna le v času urejanja območja in gradnje objektov
(uporaba gradbene mehanizacije). Pri stanovanjskih objektih v bližini gradbišč je lahko v času
najbolj intenzivnih gradbenih del dnevna raven hrupa zaradi obratovanja gradbišča presežena, zato
je investitor dolžan na Ministrstvo za okolje in prostor podati vlogo za začasno ali občasno
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čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Dovoljenja ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna
čezmerna obremenitev okolja lahko povzročila kritično obremenitev okolja, kar pa v splošnem pri
stanovanjski gradnji ni primer.
Po ureditvi območij bodo hrup povzročala le osebna vozila stanujočih na teh območjih, kar pa ne
predstavlja pomembnega vira hrupa. S širitvijo poselitvenih območij v občini se raven hrupa v
naravnem in življenjskem okolju ne bo bistveno spremenila.
Širitev proizvodnega območja in dejavnosti na žagi Belsko pomeni tudi večjo hrupno obremenitev
okolice. Žaga je sicer locirana na odmaknjenem območju zato ocenjujemo, da širitev dejavnosti ne
bo pomenila večjega hrupnega obremenjevanja poselitvenih območij. Najbližji stanovanjski objekt
je od območja oddaljen več kot 250 m, vmes pa je teren zaraščen tudi z gozdom. V območju
Predjame se predvideva tudi ureditev novih parkirišč za obiskovalce ter površin za turistično
dejavnost.
Vpliv posegov na raven hrupa v okolju ocenjujemo z oceno nebistven vpliv (B).
11.5.2 Mesto Postojna in naselja
naselja južno od avtoceste
V mestu Postojna se predvideva umestitev območja prometnih površin (parkirišče), posebnih
površin za turizem ter območja centralnih dejavnosti v predel ob Titovo in Reško cesto. Območje
parkirišča je s stališča varstva okolja pred hrupom smiselno umeščeno v prostor. Za novo parkirišče
(nov vir hrupa) bo potrebno izdelati hrupno študijo in predvideti morebitne potrebne aktivne in
pasivne protihrupne ukrepe zaradi varstva najbližjih stanovanjskih objektov pred hrupom.
Predvidena je tudi širitev območja proizvodnih dejavnosti v coni Veliki otok, ki je razvojno
pomembna za občino. V času urejanja novih območij za proizvodno dejavnost bo hrup predvsem
posledica uporabe različne gradbene mehanizacije in transporta, povezanega z gradnjo. Gradnja bo
potekala postopoma. Terminski plan izgradnje in čas vzpostavitve posameznih dejavnosti v conah
še niso znani. Zaradi gradbenih del v dnevnem času na območju cone v neposredni bližini
stanovanjskih objektov je lahko dnevni kazalec hrupa zaradi obratovanja gradbišča pri teh objektih
presežen. Investitor mora v takem primeru na Ministrstvo za okolje in prostor podati vlogo za
začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Ministrstvo lahko izda povzročitelju
obremenitve dovoljenje, o čemer mora pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo v svetovnem
spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, pa se obvesti tudi javnost.
Dovoljenja ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko
povzročila kritično obremenitev okolja. Obratovanje proizvodnih območij bo imelo vpliv na raven
hrupa v okolici predvsem zaradi dejavnosti in z njimi povezanega prometa. Umestitev dejavnosti na
območju cone je potrebno s stališča varstva pred hrupom umestiti in predvideti tako, da raven hrupa
pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo presegala mejnih vrednosti.
V naselju Razdrto se predvideva umestitev območja parkirišč, ki bo namenjeno obiskovalcem
Nanosa. Območje je oddaljeno od stanovanjskih objektov. Predvidena je le ureditev obstoječega
parkiranja na neustrezno urejenih površinah. Samo parkirišče ne predstavlja pomembnega vira
hrupa in z obratovanjem s hrupom ne obremenjuje bistveno svoje okolice.
V naselju Stara vas (EUP PO59) med avtocesto in železnico se v novem planu ohranjajo
stanovanjske površine. Zaradi izjemno gostega prometa po avtocesti in zaradi železniškega prometa
je mejna raven hrupa (III. območje varstva pred hrupom, stanovanjske površine) na tem območju
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presežena. Predvideno stanovanjsko območje ob temu odseku avtoceste ni protihrupno zaščiten. Ob
obstoječem prometu po avtocesti so mejne vrednosti kazalcev hrupa presežene v 100 in več
metrskem pasu od avtoceste. Situacija je prikazana na spodnji sliki 4.

Slika 4: Prikaz hrupne preobremenjenosti stanovanjskih površin (rumeno) ob AC odseku v Stari
Vasi v nočnem času
(OPOMBA: vir Epispektrum d.o.o., DARS d.d., rdeča linija predstavlja območje, kjer je presežena mejna vrednost
nočnega kazalca hrupa zaradi prometa po AC - 55 dB(A))

Prikazano območje se ureja z OPPN. Na tem območju stanovanjska pozidava brez ustrezne
protihrupne zaščite ni mogoča. Območje je pred povišanim hrupom mogoče učinkovito zaščititi z
izvedbo protihrupnega nasipa ali protihrupnih ograj. Ta pogoj se zapiše v odlok o OPN, natančneje
pa se izvedbo opredeli v fazi sprejemanja OPPN in pridobivanju soglasja s strani upravljavca ceste,
DARS d.d..
Ostali predvideni posegi kljub umestitvi novih potencialnih virov hrupa v prostor ne predstavljajo
trajno opaznega povečanja hrupa na obravnavanih območjih. Povečana raven hrupa bo tako prisotna
le v času urejanja območja in gradnje objektov (uporaba gradbene mehanizacije), pozneje pa bo
hrup vezan le na promet stanovalcev.
Vpliv posegov na raven hrupa v okolju ocenjujemo z oceno nebistven vpliv pod pogoji (ob
izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 149 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

11.6 Omilitveni ukrepi
-

-

-

-

-

-

-

Med gradbenimi deli na območjih novih proizvodnih dejavnosti lahko pride do preseganja
mejnih ravni hrupa ob bližnjih stanovanjskih objektih zaradi obratovanja gradbišča v dnevnem
času. Zakon o varstvu okolja predpisuje, da Ministrstvo RS za okolje in prostor lahko izjemoma
izda povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja,
o čemer mora pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo v svetovnem spletu in v enem od
časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, pa se obvesti tudi javnost. Izdano dovoljenje
mora vsebovati tudi pogoje za odpravo morebitnih škodljivih posledic na okolje. Dovoljenja pa
ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko povzročila
kritično obremenitev okolja.
Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za
hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je označena z
vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z
ES izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Ur. l. RS,
št. 106/02, 50/05, 49/06).
Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako,
da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo presegala
mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližjih naseljih.
Na območjih, ki mejijo na stanovanjske objekte naj bodo locirane servisne in skladiščne
dejavnosti, predvsem obrtnega značaja. Obratovanje dejavnosti ob navedenem mejnem robu naj
poteka le v dnevnem času.
Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo orientirani stran od stanovanjskih objektov.
Izvedba meritev hrupa in ustrezni protihrupni ukrepi za zaščito predvidenih stanovanjskih
območij v naselju Stara vas, med avtocesto na S in železnico na J strani. Pogoj se zapiše v odlok
o OPN, natančneje pa se izvedbo opredeli v fazi sprejemanja OPPN in pridobivanju soglasja s
strani upravljavca ceste, DARS d.d..
Proizvodna dejavnost ne sme povzročati čezmerne obremenitve s hrupom, kar je potrebno
doseči z ukrepi na viru, aktivnimi ali pasivnimi protihrupnimi ukrepi.
Izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov za zaščito hrupu proizvodnih dejavnosti izpostavljenih
stanovanjskih objektov (npr. izvedba ustrezno urejenih protihrupnih nasipov na mejah
stanovanjskih in proizvodnih površin).
Izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov za zaščito hrupu proizvodnih dejavnosti izpostavljenih
stanovanjskih objektov. Smiselno umeščanje virov hrupa (naprave, parkirišča, manipulacijske
površine, ventilacijski in klimatski sistemi..). Izvedba protihrupnih fasad in oken na
izpostavljenih stanovanjskih objektih s strani investitorjev na novih proizvodnih območjih.
Potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih
objektih in na podlagi modelske ocene predvidene ravni hrupa.
11.7 Skladnost načrta z okoljskimi cilji

Občinski prostorski načrt razen umestitve novih proizvodnih območij ne predvideva posegov, ki bi
lahko povzročili bistveno povečanje ravni hrupa na obravnavanih območjih. V zvezi s proizvodnimi
območji bo potrebno zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom upoštevati
omilitvene ukrepe in veljavne predpise. Poleg navedenih proizvodnih območij je potrebno posebno
pozornost nameniti predvidenim stanovanjskim območjem v bližini avtoceste, ki na tem odseku ni
protihrupno zaščitena.
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11.8 Monitoring
KAZALCI ZA MONITORING

OPOMBA

Poročila o hrupu povzročiteljev hrupa, ki se izvajajo po Pravilniku o prvem
Meritve ravni hrupa za zavezance. ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08)

Karta hrupa za območje cele
občine.

Z izdelavo karte hrupa, bo mogoče pridobiti natančen pregled nad ravnijo hrupa v
občinskem okolju in s tem natančno določiti območja posameznih stopenj varstva
pred hrupom. V okviru tega bo možno realno oceniti koliko ljudi v občini je s
hrupom v okolju preobremenjenih. Za dovolj natančo analizo se bo uporabilo tudi
podatke zavezancev za prve meritve in obratovalni monitoring hrupa v občini. Ti
podatki za potrebe izdelave okoljskega poročila niso bili pridobljeni. V okviru
izdelave karte hrupa se za območje celotne občine določijo območja posameznih
stopenj varstva pred hrupom.

11.9 Viri
•
•

Promet 2008, DRSC d.d.,, 2009
Standardi:
- ISO 9613-2; Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2:
General method of calculation, 1996.
- ISO 9613-1; Calculation of absorption of sound by the atmosphere;
- XP S31-133; Acoustique, Bruit des infrastuctures de transports terrestres, Normalisation
Francaise, 2001
- NMPB Routes 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), Arrzte du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routrires, Journal Officiel du 10 mai 1995
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12. ELEKTROMAGNETNO SEVANJE in SVETLOBNO
ONESNAŽENJE
12.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS,
št. 78/06, 72/07, 32/09)
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 70/96)
12.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

12.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Pri določitvi okoljskih ciljev je bilo upoštevano obstoječe stanje okolja v občini Postojna. V tabeli
31 navajamo tiste okoljske cilje, ki se nanašajo na občinski prostorski načrt. Okoljski cilji izhajajo
iz veljavnih pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki).
Splošni okoljski in varstveni cilji za obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem so:
• smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na prisotnost virov elektromagnetnega sevanja,
• smiselno umeščanje poselitvenih območij glede na obstoječe vire elektromagnetnega sevanja,
• posamezen vir sevanja ne sme povzročiti čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem,
• pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji virov sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in
upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, in hkrati
omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.
Tabela 31: Okoljski cilji, kazalci in stanje za elektromagnetno sevanje
CILJI

KAZALCI

smotrnejša prostorska umestitev
meritve in vrednotenje fizikalnih
poselitvenih območij glede na
količin elektromagnetnega polja
postavitev daljnovodov

zmanjšanje porabe električne
energije zaradi osvetljevanja
prometnih površin ter javnih
prostorov

letna poraba elektrike vseh svetilk,
ki so na območju občine vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih
občina upravlja, izračunana na
prebivalca

STANJE
v občini poteka visokonapetostni 400 kV
daljnovod Beričevo-Divača in 220 kV
Divača - Kleče
Podatki o porabi elektrike vseh svetilk, ki so
na območju občine vgrajene v razsvetljavo
občinskih cest in razsvetljavo javnih površin
za leto 2008 znaša 1.476.198 kWh. Tako
znaša poraba električne energije za potrebe
osvetljevana javnih površin na prebivalca v
letu 2008 94,93 kWh, kar pomeni preseženo
ciljno vrednost, predpisano z Uredbo.

12.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na vrednosti elektromagnetnega sevanja v naravnem in
življenjskem okolju za obstoječe stanje in za vplive planiranih posegov smo naredili skladno z
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Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96).
Vplivi izvedbe plana se vrednotijo z uporabo meril, ki so predpisana v Uredbi o okoljskem poročilu
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v
velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov
plana na okoljsko sestavino elektromagnetno sevanje je navedena v spodnji tabeli 32.
Tabela 32: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na raven EM sevanja in svetlobno
onesnaženje.
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na raven EM sevanja ter povečanje svetlobnega onesnaženja
ne bodo imeli negativnih vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na raven EM sevanja ter svetlobnega onesnaženja
nebistven vpliv. Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote
magnetnega polja ne bodo presežene, nova območja poselitve pa ne bodo bistveno
pripomogle k povečanju stopnje svetlobne onesnaženosti. Vsi vplivi posegov bodo
sprejemljivi.

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli vpliv na raven EM sevanja. Zakonsko predpisane
C - nebistven vpliv
mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja bi bile zaradi
pod pogoji
izvedbe posegov lahko presežene. Mejne vrednosti emisij svetlobne v okolje bodo
(ob izvedbi omilitvenih
prekoračene. Vse vplive posegov na raven EM sevanja ter emisij svetlobe v okolje se lahko
ukrepov)
z izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov omeji in s tem posege naredi sprejemljive.

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo na raven EM sevanja in emisije svetlobne v okolje
vplivali bistveno. Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote
magnetnega polja bodo zaradi izvedbe posegov presežene, prav tako mejne vrednosti emisij
svetlobe v okolje. Vse vplive posegov na raven EM sevanja in emisije svetlobe v ozračje se
lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo
prekomerno obremenjevanje okolice z EM sevanjem ter svetlobnim onesnaženjem.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli z EM sevanjem in emisijami svetlobe v okolje
uničujoč vpliv. EM sevanje ter emisije svetlobe v okolje se bodo izjemno povečale,
zakonsko predpisane mejne vrednosti bodo presežene, posledice načrtovanih posegov pa so
tudi v popolnem nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje
vpliva ni možno

Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na raven EM sevanja ter emisij
svetlobe v okolje ni možno.

12.3 Opredelitev območij s kriteriji za vrednotenje
Stopnji varstva pred sevanjem, določeni glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali
življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, sta I. in II.
stopnja:
• I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred
sevanjem. I. območje predstavlja območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih
objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov
vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega
varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovskoposlovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim
proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati
namenjeni bivanju (v nadaljnjem besedilu: I. območje).
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II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski
ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti
ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje (v nadaljnjem
besedilu: II. območje). II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I.
območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.

Mejna vrednost veličine elektromagnetnega polja je vrednost veličine, določena za posamezno
območje naravnega ali življenjskega okolja, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev
okolja zaradi sevanja in se izraža kot:
• mejna efektivna vrednost električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka ter mejna
temenska vrednost električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka za elektromagnetno
polje, ki je posledica emisije nizkofrekvenčnih virov sevanja,
• mejna efektivna vrednost električne in magnetne poljske jakosti ter mejna vrednost povprečne
vrednosti gostote pretoka moči za elektromagnetno polje, ki je posledica emisije
visokofrekvenčnih virov sevanja,
• mejna temenska vrednost električne in magnetne poljske jakosti ter mejna temenska vrednost
gostote pretoka moči za primere impulznega elektromagnetnega polja, ki je posledica emisije
visokofrekvenčnih virov sevanja.
Mejna vrednost, ki je določena v Uredbi predpisuje, koliko sme biti največ obremenjeno naravno in
življenjsko okolje. Mejne vrednosti omejujejo električno poljsko jakost in gostoto magnetnega
pretoka v prostoru tako, da tudi v najbolj neugodnih razmerah izpostavitve vključujejo varnostni
faktor 500 za I. območje varstva pred sevanji ter 50 za II. območje varstva pred sevanji. Mejne
vrednosti za II. območje varstva pred sevanji se ujemajo z evropskimi in mednarodnimi
priporočenimi mejnimi vrednostmi, za I. območje varstva pred sevanji pa so še strožje. Zato
preseganje mejnih vrednosti ne vodi njuno k škodljivim učinkom na človeka.
Celotna obremenitev območja s sevanjem kot posledice obratovanja ali uporabe vseh virov sevanja
se ugotavlja tako, da se na kraju meritev izmerijo in vrednotijo veličine elektromagnetnega polja, za
katere so določene mejne vrednosti. Obremenitev območja s sevanjem kot posledice obratovanja ali
uporabe posameznega vira sevanja se ugotavlja tako, da se na kraju meritev izmerijo in vrednotijo
veličine elektromagnetnega polja, za katere so s to uredbo določene mejne vrednosti, pri čemer se za
frekvenčno območje, v katerem obravnavani vir seva, ne upoštevajo deleži elektromagnetnega
polja, ki so na kraju meritev posledica emisije vseh drugih pomembnih virov sevanja.
Nizkofrekvenčni vir sevanja je pomemben vir sevanja, če njegovo obratovanje ali uporaba na kraju
meritev pomeni, da je:
• efektivna vrednost električne poljske jakosti ali gostote magnetnega pretoka oziroma,
• temenska vrednost električne poljske jakosti ali gostote magnetnega pretoka, če gre za
frekvenčno območje od 0 do 0,1 Hz,
• najmanj v enem frekvenčnem območju večja od 20 % vrednosti, ki je kot mejna vrednost za nove
nizkofrekvenčne vire sevanja določena zgoraj citirano Uredbo.
Visokofrekvenčni vir sevanja je pomemben vir sevanja, če njegovo obratovanje ali uporaba na kraju
meritev pomeni, da je:
• efektivna vrednost električne ali magnetne poljske jakosti oziroma
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temenska vrednost, če gre za impulzno sevanje,najmanj za eno frekvenčno območje večja od 20
% vrednosti, ki je kot mejna vrednost za nove visokofrekvenčne vire sevanja določena s to
uredbo.
12.4 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN

12.4.1 Elektromagnetno sevanje na območju občine Postojna
Elektromagnetno sevanje je visoko predvsem v okolici visokonapetostnih vodov. Tako je, na
primer, raven elektromagnetnega sevanja v 10 m pasu pod 400 kV daljnovodom blizu mejne
vrednosti, ki je še sprejemljiva za zdravje ljudi. Električna poljska jakost v primeru takšnih
daljnovodov pade pod mejno vrednost za I. stopnjo varstva pred sevanjem (v primeru novega vira)
približno na razdalji 40 m od pravokotne projekcije središča daljnovoda na nivo tal. Gostota
magnetnega polja pa pade pod mejno vrednost za I. stopnjo varstva pred sevanjem (v primeru
novega vira) na razdalji približno 50 m od pravokotne projekcije središča daljnovoda na nivo tal.
Na območju občine Postojna potekata dva visokonapetostna daljnovoda (400 kV in 220 kV)
obstoječega slovenskega prenosnega elektro-omrežja. Prvi je visokonapetostni daljnovod 400 kV
Beričevo – Divača (šifra:D-415), drugi pa 220 kV Divača – Kleče (šifra:D-215). Drugi viri
elektromagnetnega sevanja na območju občine so še daljnovodi manjših napetosti (lokalne
povezave do 110 kV), ki so ali vkopani ali prosti, transformatorske postaje in centrale za mobilno
telefonijo. Ti viri ne predstavljajo pomembnih izvorov elektromagnetnega sevanja.
Na območju občine Postojna je v načrtu izgradnja še dveh visokonapetostnih prenosnih vodov, in
sicer 2x400 kV Lavrica – Divača (šifra:D-433) in 2x110 kV Divača – Postojna (šifra:D-1308). Za
omenjena voda je potrebno rezervirati elektroenergetski koridor. Distribucijsko omrežje je trenutno
zadosti zmogljivo, razen v posameznih primerih, ko je moč posameznega transformatorja prešibka.
Električni vodi so po mestu Postojna večinoma kablirani, v ostalih naseljih in med posameznimi
naselji pa vodi večinoma potekajo po zraku. Za vse obstoječe enosistemske prenosne daljnovode je
predvidena rekonstrukcija s prehodom na dvosistemske prenosne daljnovode (2x110 kV, 2x400
kV). Za vse obstoječe enosistemske 220 kV daljnovode se predvidi nadgradnja na 2x400 kV
napetostni nivo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi prekategorizacijo vseh predvidenih in
obstoječih RTP 220/110 kV v RTP 400/110 kV.
12.4.2 Svetlobno onesnaževanje
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07,
109/07) se določajo ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju. Tipi svetilk in
drogov za svetilke se določijo enotno. Svetilke morajo biti razporejene tako, da bo jakost osvetlitve
ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Razsvetljava, ki je vir svetlobe po
omenjeni Uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0
%. Glede na obstoječe površine proizvodnih območij v občini Kobarid se v sklopu proizvodnih
objektov nahajajo zunanje površine, ki so osvetljene (industrijska in obrtna cona Kobarid). Prav
tako na območju občine najdemo javno infrastrukturo, ki je opremljena z javno razsvetljavo. Uredba
v 5. členu tudi določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin. Letna poraba elektrike
vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Število prebivalcev s
stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Kobarid v drugi polovici leta 2008 znaša 15.445 (vir:
SI-stat podatkovni portal, november 2009). Podatki o porabi elektrike vseh svetilk, ki so na
območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin za občino
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Kobarid za leto 2008 znaša 1.467.198 kWh. Tako znaša poraba električne energije za potrebe
osvetljevana javnih površin na prebivalca v letu 2008 94,93 kWh, kar pomeni preseženo ciljno
vrednost, predpisano z Uredbo. Občina mora tako aktivneje pristopiti k zamenjavi svetilk z
varčnimi žarnicami.
Skladno z zgoraj omenjeno Uredbo morajo upravljavci obstoječe razsvetljave prvič poslati
ministrstvu načrt razsvetljave najpozneje do 31. marca 2009. V načrtu razsvetljave mora mora
upravljavec obstoječe razsvetljave navesti tudi podatke o letu, v katerem namerava prilagoditi
posamezne svetilke in o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike oziroma električno
moč svetilk razsvetljave. Občina Postojna ima omenjeni načrt izdelan.
12.5 Ocena pričakovanih vplivov na okolje
Glede na to, da občinski prostorski načrt ne predvideva novih pomembnih virov elektromagnetnega
sevanja, smo vse predvidene posege v prostor obravnavali v skupnem poglavju. Predvidena gradnja
2x400 kV daljnovoda Lavrica – Divača in 2x110 kV Divača – Postojna ni predmet predlaganega
OPN, tako ju tudi okoljsko poročilo ne obravnava. Skladno s Prilogo 1 Uredbe o vrstah posegov v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09), je za
nadzemni elektrovod z napetostjo 220 kV ali več in dolžino več kakor 15 km vedno obvezno izvesti
presojo vplivov na okolje. V primeru, ko se načrtuje razdelilna transformatorska postaja na
elektroenergetskih vodih z nazivno napetostjo manj kot 400 kV, ali prenosno omrežje za električno
energijo, ki ni nadzemni elektroenergetski vod iz 20. točke Priloge I te Uredbe, prag posega, ki
opredeljuje izvedbo presoje vplivov na okolje, predstavlja izvedba prenosa električne energije po
nadzemnih elektroenergetskih vodih z nazivno napetostjo 110 kV in dolžino 5 km na območju
naselja ali kadar gre trasa skozi varovano območje.
V sklopu priprave Poročila o stanju okolja v letu 2002, Elektromagnetna sevanja, Agencija
Republike Slovenije za okolje, 2002 so bile določene razdalje oz. širine koridorjev pod daljnovodi.
Ugotovljeno je bilo, da je za kablovode 400kV in 110kV potreben odmik, kot je navedeno v
spodnjih tabelah. Za daljnovode do 110 kV odmik ni potreben.
Tabela 33: Električno polje–okvirne oddaljenosti od osi daljnovoda, na katerih nemoteno polje pri
obravnavanih daljnovodih lahko dosega preventivne mejne vrednosti 0,5 kV/m
nazivna napetost [ kV ]

potreben odmik na nivoju tal [ m ]

400

42 - 46

110

11 - 14

20

ni potreben

10

ni potreben

Vir: Poročilo o stanju okolja 2002, Agencija RS za okolje
Opomba: Potreben odmik je odvisen od vrste vodnika in geometrije glave stebra

Tabela 34: Magnetno polje–okvirne oddaljenosti od osi daljnovoda, na katerih nemoteno polje pri
obravnavanih daljnovodih lahko dosega preventivne mejne vrednosti 10-5 T
nazivna napetost [ kV ]

potreben odmik na nivoju tal [ m ]

400

25 - 28

110

4-7

20

ni potreben

10

ni potreben

Vir: Poročilo o stanju okolja 2002, Agencija RS za okolje
Opomba: Potreben odmik je odvisen od vrste vodnika in geometrije glave stebra
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Jakost električnega polja neposredno v okolici posamezne manjše transformatorske postaje
predvidoma ne presega 20 % mejne efektivne vrednosti, zato po 10. členu Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96)
transformatorska postaja ni pomemben vir sevanja. To mora biti potrjeno s prvimi meritvami
elektromagnetnega polja (jakosti električnega polja in magnetnega pretoka), ki jih mora po
rekonstrukciji opraviti investitor v skladu s 17. členom Uredbe. Meritve naj se opravi ob posamezni
novi transformatorski postaji.
Za vse objekte (novogradnje, rekonstrukcije objektov namenjenih za stalno ali občasno prebivanje
ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetski koridorje obstoječih oz. Predvidenih
daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96). V skladu z določili navedene Uredbe glede dopustnih
mejnih vrednosti za električno in magnetno polje v okolici novih in rekonstruiranih prenosnih
daljnovodov, je potrebno znotraj 80 m širokega pasu (40 m na vsako stran) vzdolž 220 kV in 400
kV daljnovodov spremeniti morebitna obstoječa nezazidana I. območja varstva pred sevanjem v II.
območja. Znotraj omenjenega pasu je potrebno tako spremeniti osnovno namensko rabo prostora.
Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 80 metrskega pasu je območje brez stanovanj,
namenjeno industrijski, obrtni ali drugi podobni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni
dejavnosti.
Občinski prostorski načrt glede obstoječih daljnovodov ter njihovih načrtovanih umestitev nima
nasprotujoče si rabe. Stanovanjska območja ter varovani objekti se ne nahajajo znotraj koridorjev
varovalnih pasov visokonapetostnih daljnovodov. Iz tega razloga se je nekaterim stavbnih
območjem, ki so se nahajali znotraj koridorjev obstoječe ali načrtovane trase daljnovodov,
spremenila namenska raba iz stanovanjske nazaj v kmetijsko ali gozdno rabo. Takšno je območje
Logača med naseljema Planina ter Strmca ter del stavbnih zemljišč v naselju Gorenje.
Za bazne postaje mobilne telefonije, katerih nazivna inštalirana moč presega 100 W, je treba pred
postavitvijo v prostor pridobiti strokovno mnenje glede sevalnih obremenitev, natančno preučiti
njihov vpliv in predvideti morebitne omilitvene ukrepe. Brez strokovnega mnenja, da so EMS
baznih postaj pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ni mogoče pridobiti potrebnih dovoljenj za
postavitev. Za vsako bazno postajo, ki je vir elektromagnetnega sevanja, mora investitor zagotoviti
prve meritve. Rezultati meritev, ki so jih v okolici baznih postaj izvedle pooblaščene organizacije
Agencije RS za okolje, kažejo, da obremenitev bivalnega in naravnega okolja z EMS nikjer ne
presega mejnih vrednosti, ki jih določa predpis. Običajna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih
postaj v Sloveniji je več kot 100-krat manjša od mejnih vrednosti.
V Sloveniji lahko občine izvedejo meritve elektromagnetnega sevanja iz baznih postaj mobilne
telefonije. V letu 2007 se je za takšne meritve odločilo 18 občin. Rezultati kažejo, da so izmerjene
vrednosti sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj mobilne telefonije v najbolj obremenjeni uri
precej pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96). Povprečne sevalne obremenitve
niso presegale 0,3 % dovoljene mejne vrednosti (vir. Trajne meritve elektromagnetnih sevanj v
Slovenskih občinah, Projekt forum EMS, 2008).
Glede na majhno število baznih postaj in ostalih sevalnih objektov v primerjavi z občinami, ki so
bile zajete v zgoraj omenjeni pilotni projekt zaključimo, da so tudi na območju občine Postojna
povprečne sevalne obremenitve bistveno pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Na podlagi zgoraj
napisanega in ob upoštevanju zakonsko predpisanih omejitev pri umeščanju virov
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elektromagnetnega sevanja ocenjujemo, da predvideni posegi v prostor ne bodo bistveno vplivali na
povečanje jakosti elektromagnetnega sevanja, zato ocenjujemo vpliv izvedbe občinskega
prostorskega načrta kot nebistven vpliv (B).
V letu 2008 je bila poraba električne energije za razsvetljavo cest ter javnih površin na prebivalca v
občini Postojna glede na ciljne vrednosti Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07) presežena in znaša 94,93 kWh. S predlogom OPN se v prostor
umeščajo tudi površine gospodarskih območij (cona Veliki Otok, Prestranek), posebna območja za
turizem (Kazarje), ki bodo zagotovo imele določene površine osvetljene. S tem bi se poraba
električne energije zaradi javne razsvetljave še dodatno povečala, zato mora občina kot obvezen
ukrep k zmanjšanju porabe električne energije na teh območjih vgraditi v svetilke varčne žarnice. Za
razsvetljavo, ki je vir svetlobe skladno z Uredbo, pa se morajo vgraditi svetilke, katerih je delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %. Varčne žarnice naj se zamenja tudi v vseh obstoječih
svetilkah s čimer se bo v ta namen zmanjšala poraba električne energije. Poleg tega občina lahko
zniža porabo električne energije s izklopom posameznih svetilk predvsem na območjih, kjer je
osvetljenost zadostna in ustrezna in izklop ne bo povzročal nevarnosti za nesreče ali podobno.
Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam Uredbe najpozneje do
31. decembra 2016.
Vpliv izvedbe OPN na svetlobno onesnaževanje ocenjujemo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob
izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
12.6 Omilitveni ukrepi

UKREP 1

Opis vpliva

Omilitveni ukrep

Nove površine
sprememb namenske
rabe bodo zahtevale
dodatne površine za
osvetljevanje, kar bo
pripomoglo k
povečanju porabe
električne energije
za osvetljavo javnih
površin.

Trenutna poraba električne energije za
osvetljevanje cest ter javnih površin v občini
presega ciljno vrednost, predpisano z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07). Na novih
površinah mora občina kot obvezen ukrep k
zmanjšanju porabe električne energije
poskrbeti za vgraditev varčnih žarnic v
svetilke. Za razsvetljavo se morajo vgraditi
svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %. Varčne žarnice naj se
zamenja tudi v vseh obstoječih svetilkah. Poleg
tega se lahko zniža porabo električne energije s
izklopom posameznim svetilk predvsem na
območjih, kjer je osvetljenost zadostna in
ustrezna.

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Izvajanje

Z izvajanjem ukrepa
bo omogočeno
zmanjšanje porabe
električne energije za
osvetljevanje cest in
javnih površin, hkrati
pa se bodo zmanjšale
emisije svetlobe v
ozračje.

Izvedba je obvezna po
Uredbo o mejnih
vrednostih
svetlobnega
onesnaževanja okolja
(Ur. l. RS, št. 81/07,
109/07) in jo izvede
občina. Določbe glede
svetlobnega
onesnaževanja se
opredelijo v občinskih
aktih. Obstoječo
razsvetljavo cest in
javnih površin je treba
prilagoditi določbam
Uredbe najpozneje do
31. decembra 2016.

12.7 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice s področja umeščanja novega elektroenergetskega omrežja je podal Elektro-Slovenija.
Osnutek OPN pri obravnavi elektromagnetnega sevanja upošteva predvidene nove investicije v
elektroenergetsko omrežje, podrobnejši podatki (trasa) pa niso poznani. Pri tem so bili upoštevani
tudi vsi zakonski predpisi z omenjenega področja.
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12.8 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Občinski prostorski načrt ne predvideva posegov, ki bi povzročali prekomerno elektromagnetno
sevanje oziroma ne predvideva pomembnih novih virov sevanja. Iz tega lahko zaključimo, da je
OPN v skladu z okoljskimi cilji.
12.9 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

meritve in vrednotenje fizikalnih
količin elektromagnetnega polja

Pri prvih meritvah mora zavezanec zagotoviti izvedbo meritev veličin
elektromagnetnega polja, na podlagi katerih se skladno s predpisom o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za kraj meritve
ugotavlja obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja. Spremljanje
stanja je dolžan zagotoviti upravljavec vira elektromagnetnega sevanja.
Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire
elektromagnetnega sevanja opravlja pooblaščena organizacija

letna poraba elektrike vseh svetilk, ki
so na območju občine vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih
občina upravlja, izračunana na
prebivalca

Za spremljanje stanja je zadolžena Občina, skladno z dokumentom Načrt
razsvetljave, kjer je opredeljen tudi terminski načrt prilagoditve svetilk v
skladu z Uredbo. Pri ureditvi razsvetljave na novih površinah mora občina, kot
investitor v gospodarsko javno infrastrukturo, zagotoviti vgradnjo varčnih
žarnic ter ustreznih svetilk.

12.10 Viri
•
•
•
•
•
•
•

Smernice za pripravo občinskega prostorskega razvoja Občine Postojna, Elektro Slovenije,
d.d., 2008
Poročilo o stanju okolja 2002; Elektromagnetna sevanja, ARSO, 2003
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
Izračun EMS v okolici daljnovodov, Prof. Dr. Mladen Trlep, FERI, Univerza v Mariboru
Priporočilo Sveta EU za omejitev izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (0
Hz do 300 Ghz) (1999/519/EC)
Trajne meritve elektromagnetnih sevanj v Slovenskih občinah, Projekt forum EMS, 2008
Standardi:
CIGRE WG 36. 01: Electric and magnetic fields produced by transmission lines. Description of
phenomena and practical guide for calculation. CIGRE, Techical Broc
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13. ODPADKI
13.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07)
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/08)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS,
št. 78/06, 72/07, 32/09)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Postojna (Ur. l. RS, št. 61/04)
13.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

13.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih
pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja ravnanja z odpadki. Pri določitvi
okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje glede ravnanja z odpadki v občini Postojna.
V tabeli 35 navajamo okoljske cilje, ki se nanašajo na občinski prostorski načrt občine Postojna.
Splošni okoljski in varstveni cilji za odpadke so:
• spodbujanje selektivnega zbiranja trajnih odpadkov ter zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov,
• zagotoviti možnosti kompostiranja gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov,
• zagotoviti deponiranje gradbenih odpadkov
• sprotno odstranjevala nelegalnih odlagališč odpadkov in izvajanje ukrepov za preprečevanje
novih nelegalnih odlagališč.
Tabela 35: Okoljski cilji, kazalci in stanje za odpadke
CILJI

izboljšanje ravnanja z
odpadki

KAZALCI

STANJE

dobra pokritost občine s sistemom javnega odvoza odpadkov,
delež vključenosti v organiziran odvoz odvoz odpadkov se vrši redno enkrat tedensko
odpadkov
občina odlaga odpadke na odlagališče odpadkov Stara vas pri
Postojni
število neurejenih odlagališč

Stanje na tem področju se je izboljšalo, saj občina izvaja redni
nadzor. V preteklosti je bilo saniranih več divjih odlagališč.

Ekološki otoki so vzpostavljeni v vseh naseljih ustrezno glede
količina ločeno zbranih odpadkov v
na gostoto poselitve. Ločeno se zbirajo steklo, papir,
primerjavi z celotno količino odpadkov
embalaža ter biološki odpadki.
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13.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na ravnanje z odpadki smo ocenili s pomočjo javno dostopnih
podatkov. Vplivi izvedbe plana se vrednotijo na podlagi posledic plana na okoljske cilje plana z
uporabo meril vrednotenja, predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Vplive izvedbe plana se
vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene
A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov plana na ravnanje z odpadki je
navedena v spodnji tabeli 36.
Tabela 36: Način ocenjevanja vplivov načrtovanih posegov na ravnanje z odpadki
OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na ravnanje z odpadki ne bodo imeli negativnih vplivov
oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na ravnanje z odpadki nebistven vpliv. Vsi
vplivi posegov bodo sprejemljivi.

C - nebistven vpliv
pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Z načrtom predvideni posegi bodo, ob neupoštevanju omilitvenih ukrepov, imeli
vpliv na ravnanje z odpadki. Vsi vplivi posegov na ravnanje z odpadki se lahko z
izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov omeji in s tem posege naredi sprejemljive.

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi lahko na ravnanje z odpadki vplivajo bistveno. Vse
vplive povečanih ali novo nastalih količin odpadkov se lahko z izvedbo omilitvenih
ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo bistvene vplive na okolje.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko zaradi povečanih ali novo nastalih količin
odpadkov uničujoč vpliv na okolje. Vplivi bodo nesprejemljivi, posledice
načrtovanih posegov pa so tudi v nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva ni
možno

Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na ravnanje z odpadki ni
možno.

13.3 Opis dejanskega stanja okolja na območju OPN
13.3.1 Ravnanje z odpadki na območju občine Postojna
V občini Postojna je za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, odlaganje komunalnih in inertnih odpadkov pooblaščeno podjetje Publicus,
d.o.o., Ljubljana. Ravnanje z odpadki na območju občine Postojna predpisuje Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 61/04). Komunalni odpadki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas pri
Postojni. Odpadke, sprejete na odlagališče nenevarnih odpadkov, se spremlja in beleži skladno s
Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) in razvršča po posameznih vrstah in skupinah na
podlagi klasifikacijskega seznama odpadkov. Na odlagališče se sprejemajo in odlagajo odpadki iz
občin Postojna in Pivka. Na vhodu na odlagališče se izvaja tehtanje in vizualna kontrola pripeljanih
odpadkov. Glede na vrsto odpadka se dobavitelj s strani kontrolorja usmerja do določenega mesta
za iztovor odpadkov. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) pa morajo
odpadki (razen komunalnih odpadkov), ki nastajajo pri posameznih povzročiteljih, imeti pred
odlaganjem izdelano oceno odpadkov, ki omogoča sprejem in odlaganje.
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Občina Postojna je več let v okviru Notranjsko-kraške regije načrtovala ureditev novega regijskega
odlagališča v Orehovških brdih. Projekt je bil leta 2005 ustavljen z referendumsko odločitvijo proti
lokaciji odlagališča. Tako bo morala občina v bodoče poiskati novo lokacijo za z zbiranje
nenevarnih odpadkov v okviru regije.
V občini Postojna je vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki, ki je opredeljen v Odloku o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 61/04). Cilj tega sistema je preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, zajetje
in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo
ter sprejemljivost ukrepov za okolje. V redni odvoz odpadkov je vključen vsak upravljavec
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, ki na območju občine proizvaja odpadke. Javna
služba za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov skladno z Odlokom izvaja izločevanje biološko
razgradljivih odpadkov, papirja, kartona, stekla, drobne embalaže iz plastike in kovin ter drugih
ločenih frakcij z ločenim zbiranjem, zbiranje kosovnih odpadkov najmanj trikrat letno, zbiranje
nevarnih frakcij, ostalih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostalih in ostankov komunalnih
odpadkov. Ločeno zbrane frakcije se zbira in začasno skladišči v zbirnem centru Postojna. Na
območju občine je vzpostavljen sistem zbiranja ločenih frakcij (ekološki otoki), ki nastajajo v
gospodinjstvih in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih tipiziranih
posodah. Na takšen način se zbirajo papir, odpadna embalaža iz stekla in plastike (PET embalaža)
in drobna odpadna embalaža iz kovine. Prvo načelo pri ravnanju z odpadki je preprečevanje
njihovega nastajanja. Z odpadki je potrebno ravnati na način, ki je najmanj obremenjujoč za okolje.
Zagotoviti je potrebno, da se čim več odpadkov ob ustrezni predelavi uporabi kot sekundarne
surovine. Predpogoj za predelavo odpadkov pa je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka.
Javno komunalno podjetje v občini izvaja tudi organiziran odvoz nevarnih odpadkov. Nevarnih
odpadkov ni dovoljeno odlagati v navadne zabojnike za odpadke. Po Uredbi o ravnanju z odpadki
(Ur. l. RS, št. 34/08) mora biti v vsakem kraju z več kot 1000 prebivalci vsaj enkrat letno
organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Oddajanje nevarnih odpadkov se
izvaja v zbirnem centru v Postojni po urniku obratovanja. Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja
izvajalec javne službe v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij najmanj enkrat letno. Oddajanje
nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem
komunalnih odpadkov zagotavlja na najmanj 4 mestih, ki so enakomerno razporejena po območju
Občine Postojna. Občina nima urejenega odlagališča za gradbene odpadke in ne kompostarne za
organske odpadke.
Črna odlagališča v občini predstavljajo grožnjo podtalnici. Posamezna črna odlagališča so bila
zabeležena in čakajo na sanacijo. Stanje na tem področju se je močno izboljšalo, ko je občina
uvedla redni nadzor. V preteklosti je bilo saniranih več nelegalnih odlagališč.
Strateški cilji ravnanja z odpadki, ki jih opredeljuje Nacionalni program varstva okolja, poudarjajo
predvsem zmanjševanje nastajanja odpadkov na izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe
odpadkov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z
odpadki ter postopno odpravo starih bremen. Z obsežnimi analizami in strokovnimi podlagami, ki
so poleg omenjenih danosti upoštevale še prometno infrastrukturo, je bilo ugotovljeno, da je
problematiko komunalnih odpadkov smiselno reševati v okviru t. i. regijskih centrov za ravnanje z
odpadki. Teh naj bi bilo v Sloveniji približno dvanajst. V nekaterih predelih Slovenije pa se lahko v
okviru regijskih centrov vzpostavijo tudi t. i. podcentri na različnih lokacijah.
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13.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
13.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa in naselja okoli porečja Nanoščice
Izvedba predvidene stanovanjske rabe in površin posebnih dejavnosti lahko vpliva na povečano
količino komunalnih in gradbenih odpadkov, ki pri tem nastajajo. Pri širjenju novih zazidalnih
površin bodo nastajali gradbeni odpadki. Pri izvajanju gradbenih del, je potrebno nastale količine
gradbenih odpadkov ločevati v največji možni meri že pri samem postopku nastajanja. Gradbene
odpadke je potrebno predati zbiralcu gradbenih odpadkov. S širitvijo različnih dejavnosti v naseljih
ter na njihovem robu se bo hkrati povečala tudi količina nastalih komunalnih odpadkov, zato je
potrebno poskrbeti za upravljanje z dodatno količino odpadkov. Z mešanimi komunalnimi odpadki
obrtne dejavnosti se ravna na enak način kot z odpadki iz gospodinjstva. Pri vzpostavitvi turistične
dejavnosti na območju motela Erazem lahko pričakujemo sezonsko povečevanje količine odpadkov,
ki jih je prav tako potrebno vključiti v sistem odvoza in ravnanja z odpadki. Povečanje
prenočitvenih kapacitet je povezano tudi s povečanimi količinami komunalnih odpadkov, ki jih je
potrebno vključiti v obstoječ odvoz odpadkov. Pred pričetkom del na predvidenih območjih je
potrebno urediti prostor za zbiranje in ločevanje nastalih gradbenih odpadkov. Na območju začasne
deponije za zbiranje nastalega gradbenega materiala, naj bo urejen prostor za ločeno zbiranje
nastalih gradbenih odpadkov. Posamezno vrsto nastalega gradbenega odpadka je potrebno oddati v
predelavo pooblaščenim organizacijam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, o čemer je potrebno
pridobiti potrdilo (evidenčni list). Material od zemeljskih izkopov se lahko uporablja pri
rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju
izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal. Če se zemeljski izkop ali umetno pripravljena
zemljina uporabljata kot polnilo pri graditvi objektov, je treba zagotoviti, da so glede onesnaženosti
izpolnjene zahteve Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08).
Umetno zemljino lahko pripravi le pooblaščena organizacija. V zgornjo plast se lahko vgradi tudi
humusni nanos, če ni onesnažen in se pridobi na kraju gradnje. Na posebnih območjih, predvidenih
za turistično dejavnost, bodo predvidoma nastajala tudi odpadna jedilna olja, masti ter organski
kuhinjski odpadki in gostinske dejavnosti. Zbiranje tovrstnih odpadkov mora biti ločeno od
komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo veljavni predpisi.
Vpliv umestitve novih dejavnosti v obravnavani območji na okolje zaradi povečanih količin
odpadkov lahko ocenimo kot nebistven (B).
13.4.2 Mesto Postojna in naselja
naselja južno od avtoceste
Pri širjenju novih zazidalnih površin bodo nastajali gradbeni odpadki v času gradnje novih objektov.
Tako veljajo enake omejitve, kot je to navedeno v zgornjem poglavju 13.4.1. Poleg sprememb
namenske rabe v stanovanjske, zelene, prometne površine in površine centralnih ter posebni
dejavnosti OPN predvideva tudi umestitev površin proizvodnih dejavnosti na območju obstoječe
cone Veliki otok ter v Prestranku. Podatki o vrstah dejavnosti, ki bodo potekale na območjih
predvidenih proizvodnih dejavnosti v času izdelave okoljskega poročila niso znane. Z nenevarnimi
komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.
34/08). Pri proizvodnih procesih v predelovalnih dejavnostih lahko nastajajo tudi nevarni odpadki.
Pri tem lahko nastajajo odpadna mazalna olja, odpadni akumulatorji, oljni mulj iz lovilcev olj in
maščobni mulj lovilcev maščob. Pri delu v proizvodnih obratih in skladiščih se uporablja razna
sredstva (viličarji, dvižni mostovi, itd.), ki uporabljajo električni pogon v sklopu s hidravličnim
mehanizmom. Tu bodo nastajala odpadna hidravlična olja in odpadne akumulatorske baterije. Na
voznih, manipulacijskih in parkirnih površinah bo nastajal tudi cestni “pomet” (odpadki od čiščenja
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cestnih površin), ki je tudi odpadni material. Uredba o vrstah posegov, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Ur. l RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) v Prilogi 1, ki je sestavni del te Uredbe,
navaja, za katere posege v prostor je vedno potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Skladno s
Prilogo 2 omenjene Uredbe pa je potrebno za proizvodne in industrijske dejavnosti, ki dosegajo
določeni prag glede na vrsto posega, proizvedenih količin oziroma proizvodne zmogljivosti novih
objektov ali glede na velikost posega izvesti presojo vplivov na okolje, če gre za posege v območja
ali enote kulturne dediščine, vodovarstvena območja ali naravovarstvena območja, ki so določena v
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. V sklopu izdelave presoje vplivov na okolje je
potrebno natančneje opredeliti vrste odpadkov, ki bodo nastajali zaradi novih proizvodnih
dejavnosti, ravnanje z njimi, predelavo ali njihovo odlaganje. Ob upoštevanju veljavnih zakonskih
predpisov ter navedenih omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da ne bo prišlo do bistvenih vplivov na
okolje zaradi novih proizvodnih dejavnosti ter z njimi povezanimi novimi količinami odpadkov.
Tako ocenjujemo vpliv umestitve predvidenih območij kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi
omilitvenih ukrepov) (C).
Ukrepi so podani v poglavju 13.5 Omilitveni ukrepi na str. 164.
13.5 Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrep

Možnost omilitve
škodljivih vplivov

Posledica novih
dejavnosti v prostoru
so tudi nove količine
zbranih in
skladiščenih
odpadkov.

Zbiranje in skladiščenje odpadkov mora biti
izvedeno skladno z veljavnimi zakonskimi
predpisi in na način, da ni ogroženo
človekovo zdravje in brez uporabe
postopkov in metod, ki bi čezmerno
obremenjevali okolje.

Ukrep zagotavlja
ustrezno zbiranje in
skladiščenje ter kasneje
prevoz odpadkov na
določeno odlagališče.

Ukrep izvaja
povzročitelj
odpadkov. Izvajalec
monitoringa je
pristojno ministrstvo.

PO01,
PR18

Ločeno zbiranje
odpadkov na izvoru
nastajanja in njihovo
skladiščenje.

Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali
odstranjevanje, je treba skladiščiti ločeno od
ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da
Ukrep zagotavlja
izpolnjujejo zahteve za predvideni način
ločeno zbiranje in
predelave ali odstranjevanja. Skladiščenje
skladiščenje odpadkov.
ločeno zbranih odpadkov je dovoljeno le v
za to namenjenih in v skladu s predpisi
urejenih objektih.

Ukrep izvaja
povzročitelj
odpadkov. Izvajalec
monitoringa je
pristojno ministrstvo.

PO01,
PR18

Zbiranje in
skladiščenje nevarnih
odpadkov na posebej
določenih mestih.

Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo,
njihova embalaža ali zabojniki morajo biti
označeni skladno s predpisi, ki urejajo
označevanje nevarnih snovi.

PO01,
PR18

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem
Dejavnosti, v procesu koledarskem letu nastane najmanj 150 ton
katerih nastajajo
odpadkov ali najmanj 200 kilogramov
nevarni odpadki.
nevarnih odpadkov, mora imeti načrt
gospodarjenja z odpadki.

Opis vpliva

PO01,
PR18

Izvajanje

Ukrep izvaja
Ukrep zagotavlja
povzročitelj
ustrezno označenost
odpadkov. Izvajalec
zabojnikov in ustrezno
monitoringa je
ravnanje z odpadki.
pristojno ministrstvo.
Ukrep zagotavlja
ustrezno ravnanje z
odpadki.

Ukrep izvaja
povzročitelj
odpadkov. Izvajalec
monitoringa je
pristojno ministrstvo.

13.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice za ravnanje z odpadki s strani javne službe za opravljanje obvezne gospodarske službe
ravnanje s komunalnimi odpadki podjetja Publicus d.o.o. niso bile podane. Upoštevalo se je javno
dostopne podatke, objavljene na spletni strani javne službe. Na območju občine Postojna je sistem
zbiranja ter odlaganja odpadkov rešen v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Vsa naselja v
občini so vključena v sistem ločenega zbiranja ter prevzema odpadkov. Osnutek odloka o OPN sicer
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navaja, da je potrebno izboljšati nadzor nad delovanjem javne službe, ki ureja to dejavnost. V 16.
členu osnutek odloka določa ravnanje z odpadki. Problematiko komunalnih odpadkov bo občina
reševala na regijskem nivoju. Prizadevala si bo zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij
komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka, njihovo predelavo in ponovno uporabo. V tem
sklopu se predvideva izvedba manjših zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij odpadkov po
večjih vaških naseljih. Občina bo podpirala izgradnjo zasebnih kompostarn in bioplinarn.
13.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
Zgoščanje dejavnosti znotraj strnjenih območij poselitve omogoča učinkovitejši javni odvoz
odpadkov. Občina mora v sklopu notranjsko-kraške regije poiskati lokacijo za odlagališče
odpadkov. Posebno pozornosti bi bilo potrebno nameniti problematiki odpadkov, ki lahko nastanejo
zaradi turistične dejavnosti. Ločeno zbiranje odpadkov na nastanku izvora je rešeno s postavitvijo
ekoloških otokov. Problematika nelegalnega odlaganja odpadkov se rešuje z boljšim nadzorom
občine. Ocenjujemo, da predlog OPN v celoti izpolnjuje zastavljene okoljske cilje.
13.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING
delež vključenosti v organiziran odvoz
odpadkov

število neurejenih odlagališč

TRENUTNO STANJE
Za vključenost prebivalcev v organiziran odvoz odpadkov mora poskrbeti
občina skupaj z javno službo za odvoz komunalnih odpadkov. Delež
vključenosti in evidenco spremlja javna komunalna služba.
Število neurejenih odlagališč na območju občine ni poznano. Evidenco
neurejenih odlagališč naj vodi občina kot upravljavka prostora. Stanje na
tem področju se je izboljšalo, saj občina izvaja redni nadzor. V preteklosti je bilo
saniranih več divjih odlagališč.

Spremljanje stanja vrši javna komunalna služba za ravnanje z odpadki na

količina ločeno zbranih odpadkov v primerjavi
podlagi letnih poročil o prevzetih in odloženih količinah ločeno zbranih
z celotno količino odpadkov

odpadkov.

13.9 Viri
•
•
•
•

Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998.
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (1998).
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010
http://www.publicus.si/, 11.07.2008
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14. PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE
14.1 Zakonski okvir
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-UPB1) (Ur. l. RS, št. 93/05)
Uredba o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
meril za določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 19/99, 60/99)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/06)
Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2007-2013
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur. l. RS, št. 2/06)
14.2 Določitev okoljskih ciljev in vrednotenje vplivov izvedbe plana

14.2.1 Izhodišča in okoljski cilji
Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih
pravnih predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja poselitve in razvoja družbenega okolja.
Pri določitvi okoljskih ciljev je bila upoštevana tudi obstoječa razporeditev poselitve, družbene
infrastrukture ter prisotnost posameznih gospodarskih panog v občini Postojna. V tabeli 37
navajamo okoljske cilje, ki se nanašajo na občinski prostorski načrt.
Okoljski in varstveni cilji za družbeno okolje so:
• težnja k zgoščevanju poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji
razvoj območij) in širitev naselij z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu,
• usmerjanje poselitve v obstoječa naselja ter spodbujanje prenavljanja in dopolnitve stavb v
okviru obstoječih poselitvenih površin;
• preprečevanje nadaljnje razpršene gradnje, razen v primerih, ko se več manjših skupin razpršene
gradnje lahko zaokroži v večjo gručo ter preprečevanje zlivanja naselij in vzdolžne razpotegnjene
gradnje ob komunikacijah;
• planiranje širitve naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe
infrastrukturne opreme;
• dvig kakovosti življenja zaradi smotrnejšega ravnanja z elementi okolja, kot to predpisuje
operativni program Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO)
(Ur. l. RS, št. 2/06) – ravnanje z vodami, emisije plinov v ozračje, umeščanje dejavnosti v
prostor glede na stopnje varstva območij pred hrupom in območij elektromagnetnega sevanja,
ravnanje z odpadki.
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Tabela 37: Okoljski cilji, kazalci in stanje plana za družbeno okolje
CILJI

KAZALCI

ohranitev in dvig življenjske
ravni, kvalitete življenja in
bivalnega okolja

•
•
•

stopnja brezposelnosti
število različnih poklicnih oz.
strokovnih izobrazb
življenjski standard prebivalcev ,
razvitost gospodarstva, šolajoče
prebivalstvo...
•

sanacija degradiranih območij z število degradiranih območij ter
namenom izboljšanja kvalitete njihov vliv na kakovost življenja ter
prostora
zdravja prebivalcev

cilji za vode, izpusti snovi v
zrak, hrup, elektromagnetno
sevanje ter odpadke, ki izhajajo
iz ReNPVO

STANJE
Demografsko ogrožena so naselja pod vznožjem Hrušice
in Nanosa ter nekatera naselja južno od avtoceste. Vseh
demografsko ogroženih naselij v občini je 24.
V občini je bilo ob popisu prebivalstva leta 2002 6448
delovno aktivnega prebivalstva, večina občanov je
zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Večina prebivalstva je zaposlenega v lesno predelovalni
ter kovinarski industriji, terciarne in kvartarne dejavnosti
še niso dovolj razvite.
Večjih degradiranih območij v občini ni. Z OPN se
načrtuje sanacija opuščenega kamnoloma v Hruševju, ki
leži znotraj vodovarstvenih pasov vira pitne vode Koratan.
S hrupom preobremenjeno je območje ob avtocesti blizu
naselja Stara vas, kjer so prisotni posamezni stanovanjski
objekti.

vrednosti merjenih parametrov za
posamezno sestavino okolja (kemijski
stanje voda in vodnih virov, zraka, hrupa,
in biološki parametri voda, količina
elektromagnetnega sevanja ter ravnanja z odpadki je
izpustov snovi v zrak, viri
navedeno v predhodnih poglavji
elektromagnetnega sevanja, količina
odloženih odpadkov)

14.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na družbeno okolje smo ocenili s pomočjo javno dostopnih
podatkov ter posameznih strokovnih študij. Vplivi izvedbe plana se vrednotijo na podlagi posledic
plana na okoljske cilje plana z uporabo meril vrednotenja predpisanih z Uredbo o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št.
73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja
v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Razlaga posameznih ocen pri vrednotenju vplivov
plana na družbeno okolje je podan v spodnji tabeli 38.
Tabela 38: Lestvica velikostnih razredov vplivov plana na prebivalstvo in njihovo zdravje
OPISNA OCENA

RAZLAGA OCENE

A - ni vpliva/
vpliv je pozitiven

Z načrtom predvideni posegi na družbeno okolje ne bodo imeli negativnih vplivov ali pa bodo
ti pozitivni.

B - nebistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli na družbeno okolje nebistven vpliv. Vpliv posegov na
družbeno okolje bo sprejemljiv.

C - nebistven vpliv pod pogoji
(ob izvedbi omilitvenih
ukrepov)

Z načrtom predvideni posegi bodo imeli, brez izvedbe omilitvenih ukrepov, vpliv na družbeno
okolje. Z izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov se vplive lahko omeji in s tem posege naredi
sprejemljive.

D - bistven vpliv

Z načrtom predvideni posegi lahko na družbeno okolje vplivajo bistveno. Vpliv posegov na
družbeno okolje se lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji, vendar lahko kljub temu
pričakujemo bistvene vplive na družbeno okolje.

E - uničujoč vpliv

Z načrtom predvideni posegi imajo lahko na družbeno okolje uničujoč vpliv. Vplivi bodo
nesprejemljivi, posledice načrtovanih posegov pa so tudi v nasprotju z okoljskimi cilji.

X - ugotavljanje vpliva ni
možno

Ugotavljanje vplivov z načrtom predvidenih posegov na družbeno okolje ni možno.
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14.3 Opis dejanskega stanja na območju OPN
14.3.1 Poselitev
Poselitev občine Postojna je močno zaznamovala reliefna razgibanost in zaprtost območja proti
osrednjemu delu Slovenije. Zaradi nedostopnosti, gozdnatosti ter strmega reliefa visoke kraške
planote v preteklosti kot tudi danes niso poseljene. Pomemben dejavnik poselitve v občini
predstavljajo tudi poplavne razmere, razgiban kraški teren ter omejenost obdelovanja zemlje zaradi
različno debelih plasti tal.
Občina Postojna je imela ob popisu prebivalstva leta 2002 14.581 prebivalcev v 40 naseljih. Gostota
poseljenosti je 54 prebivalcev/km2. Demografski kazalci kažejo, da območje ni resno ogroženo in v
skupnem številu celo narašča. Večina naselij v občini Postojna se nahaja na ravninskem delu. V
območju pod Nanosom in Hrušico se nahajajo na vzpetinah in gričih, v območju Pivške kotline na
ravnini ali na gričih, pri čemer predstavljajo glede na kriterije Strategije prostorskega razvoja
Slovenije, z izjemo mesta Postojne in urbanih naselij Prestranka in Planine, vasi. Na visokih kraških
planotah se poselitev ni razvita. Po številu prebivalstva so večja naselja nastala na ravninskem delu
ob pomembnejših prometnih poteh (Ljubljana – Postojna – Koper in Postojna – Pivka – Ilirska
Bistrica), medtem ko so umaknjena naselja po številu prebivalstva manjša.
Mesto Postojna je močno gravitacijsko središče občinskega pomena in obvladuje ves občinski
prostor z izjemo Planine, ki gravitira tudi k Logatcu in Ljubljani ter Prestranka, ki predstavlja
predvsem zaposlitveno in poslovno središče. Postojna kot regionalno in občinsko središče je
zanimiva za bivanje zaradi kombinacije njene ugodne prometne lege ter privlačnega bivalnega
okolja. Selitev in priseljevanje prebivalcev v občinsko središče je povzročila največjo koncentracijo
prebivalstva v Postojni in njeni neposredni okolici (Stara vas, Matenja vas, Hrašče, ki se postopoma
spreminjajo v urbana naselja) in v urbanih naseljih Planina in Prestranek. Kot pomembnejši lokalni
središči izstopata urbani naselji Prestranek in Planina, ki pa zaradi bližine Postojne in Logatca ne
prideta do izraza. Planina s svojimi sedanjimi funkcijami zadošča le za lokalno oskrbno središče,
zato je njena krepitev tudi zaradi pričakovane dodatne rasti prebivalstva in turističnega razvoja
nujna. Za razliko od Planine je naselje Prestranek skoraj primerno opremljeno s funkcijami
pomembnejšega lokalnega središča.
14.3.2 Prometna dostopnost
Občina Postojna leži na prometno zelo pomembni in ugodni lokaciji. Samo mesto Postojna se je
razvilo ob pomembni trgovski poti za Postojnskimi vrati, ki predstavljajo najnižji del in naravno
zarezo med kraškima planotama Javorniki na vzhodu in Hrušico na zahodu. Terenske razmere na
ozemlju občine Postojna so omogočile razvoj prometnih poti le v omejenem obsegu. Glavna
prometna pot predstavlja ravno avtocestna povezava iz osrednje Slovenije preko Postojnskih vrat
naprej proti Vipavski dolini ter obalno-kraški regiji. Od omenjene cestne povezave se pri naselju
Postojna na jug v smeri proti Prestranku in Pivki odcepi druga pomembnejša cestna povezava.
Ostale prometne poti v občini povezujejo kraje na severu ob vznožju kraških planot Hrušica ter
Nanos.
Prometno omrežje je primerno razvejano, vendar deloma zastarelo in potrebno rekonstrukcije.
Predvsem to velja za občinske javne poti, ki so večinoma izvedene v makadamu. Velik del k
obstoječemu stanju prispevajo zimske razmere (močan veter, padavine, zameti, poledica).
Problematična je tudi cesta G1-6, ki povezuje občini Postojna in Pivka, ki je izredno obremenjena s
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tovornim in turističnim prometom. Obstoječe stanje občinskega cestnega omrežja je trenutno
zadostno razvejana. Čez območje občine poteka najpomembnejša dvotirna železniška proga v
Sloveniji, saj povezuje koprsko pristanišče z celino. Namenjena je predvsem tovornemu prometu,
koristi pa se tudi kot javni potniški promet, ki služi predvsem za transport zaposlenih v službo. Na
področju javnega potniškega prometa je v zadnjem desetletju opazen upad potnikov, kar pomeni
ukinjanje linij oz. zmanjševanje njihove frekventnosti.
Razvitost prometnega omrežja in infrastrukture pripomore k boljšemu in učinkovitejšemu javnemu
prevozu. Z možnostjo uporabe javnega prevoza se zmanjšajo emisije izpušnih plinov iz osebnih
vozil, s tem pa se pripomore k zmanjševanju onesnaževanja ozračja s toplogrednimi plin, kar vpliva
na bolj kakovostno življenjsko okolje. Infrastrukturna opremljenost občine je zaradi naravnih
danosti zgoščena v nižinskem delu in omejena v hribovitih predelih. Povezava s sosednjimi
občinami in kraji poteka pretežno po glavnih prometnicah v nižinah. Za območje občine Postojna
lahko ugotovimo, da je prometna dostopnost znotraj občine ter s kraji v sosednih občinah
razmeroma dobra. Tako je smiselno usmeriti razvoj prometne infrastrukture predvsem v izboljšanje
obstoječih povezav ter razbremeniti obstoječe cestne povezave.
14.3.3 Regionalni in urbani razvoj
Glede na merila Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi meril za določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00) in ob upoštevanju
razpoložljivih podatkov za obdobje med leti 2000 in 2006, občina Postojna ne sodi med občine s
posebnimi razvojnimi problemi. Iz tega lahko zaključimo, da kmetijska dejavnost v občini ne
predstavlja pomembne gospodarske panoge in bi lahko zaradi posebnosti kmetijske proizvodnje bila
podvržena negativnim ekonomskim trendom. Občina nima visoke stopnje brezposelnosti.
Območje občine Postojna sodi v Notranjsko-kraško statistično regijo, skupaj z občinami Bloke,
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina in Pivka. Občina Postojna je v regiji opredeljena kot ena
izmed dve ekonomsko močnejših občin (skupaj s Cerknico). Po kazalcih kvalitete življenja in
stopnji brezposelnosti je regija med uspešnejšimi v Sloveniji. Nadpovprečen je delež brezposelnih z
visoko izobrazbo, kar kaže na pomanjkanje zahtevnejših delovnih mest, kar je značilno tudi za
občino Postojna. Regijsko središče predstavlja ravno mesto Postojna, ki je v Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) opredeljeno kot središče nacionalnega pomena. Največ
delovnih mest v občini Postojna je v sekundarnih dejavnostih, kjer je tudi zaposlenih tudi največ
prebivalcev. Relativno velika udeležba sekundarnih dejavnosti v strukturi delovnih mest kaže, da
občina še ni dovolj razvila terciarnih in kvartarnih dejavnosti. To je pogoj za razvoj mesta Postojna
kot regionalnega središča nacionalnega pomena.
Za regijo je značilna bogata kulturna in naravna dediščina ter bližina že uveljavljenih turističnih
ciljev. Naravne danosti so prepoznali tudi turistični ponudniki iz drugih območij, ki tako v okviru
svoje ponudbe ponujajo tudi obiske teh znamenitosti. Posebej izstopa Postojnska jama, ki je ena
najbolj obiskanih turističnih točk v Evropi. Za regijo je značilno tudi večje število tranzitnih
obiskovalcev, ki pa v regiji ostanejo zelo kratek čas.
Pomemben dejavnik razvoja regije predstavlja podeželje. Naravne danosti ne omogočajo
intenzivnega kmetijstva, kar prispeva k večji biotski pestrosti krajine. Zato je razvito ekstenzivno
kmetijstvo, ki je prilagojeno naravnim danostim. Glede na večjo posestno razdrobljenost so
možnosti kmetijstva predvsem v ekološki pridelavi in v povezovanju z dopolnilnimi in dodatnimi
dejavnostmi ter v razvoju podjetništva na podeželju. Gozdnatost regije je prav tako njena razvojna
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prednost, ne le v gospodarskem pomenu, temveč tudi kot »zelena« regija. Možno je izkoriščanje
lesne biomase, lova, gojenja divjadi in razvoja turizma. Razvoj podeželja pa je pomemben tudi za
ohranjanje kulture in prepoznavnosti krajine ter kvalitete življenja v regiji.
14.3.4 Turizem
Glede na načela Strategije slovenskega turizma 2002-2006 je osnovna vloga občin pri pospeševanju
turizma zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj turizma, zagotavljanje javnega interesa pri razvoju
lokalne turistične ponudbe glede na načela trajnostnega razvoja in uresničevanje strateške in letne
razvojna turistične politike na državni in lokalni ravni. Postojna oziroma Postojnska jama je bila
nekdaj eno najpomembnejših središč v Evropi. Turistične ponudba na Postojnskem temelji na
Postojnski jami, drugih jamah ter Predjamskim sistemom s Predjamskim gradom. Bogato naravno
dediščino dopolnjujejo posamezne človekove storitve, ki se vključujejo v kulturno krajino.
Območje občine je glede na naravne danosti primerno za razvoj pustolovskega in adrenalinskega
turizma z dopolnilnimi dejavnostmi, kot je kmečki turizem in prodaja ekoloških produktov.
Postojna ima željo ter naravni in kulturni potencial, da postane mednarodno krasoslovno
raziskovalno in izobraževalno središče. V občini obstaja potencial za razvoj športnega turizma
(jamarstvo, lov, fotolov, ribolov, jadralno padalstvo, športno letalstvo), planinskega in kmečkega
turizma. V analizi Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije 2007-2013 je
navedeno, da je turistična dejavnost osredotočena na koriščenje naravnih potencialov, ki pa so z
izjemami, premalo izkoriščeni.
14.3.5 Kakovost življenja
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06) pod kakovost življenja
razume gospodarno ravnanje z vodami in vodnimi viri, omejevanje ter zmanjšanje emisij
(onesnaževal) v zrak, smotrno umeščanje dejavnosti glede na območja stopnje varstva pred hrupom
ter virov elektromagnetnega sevanja in ravnanje z odpadki. Vsa ta področja okoljsko poročilo
obravnavana v predhodnih ločenih poglavjih. Vsi zgoraj omenjeni dejavniki imajo vpliv na
higiensko-zdravstvene dejavnike, ki so pomembni za zdravje ljudi. Kot je bilo ugotovljeno v občini
ni večjih virov elektromagnetnega sevanja, ki bi imeli negativni vpliv na zdravje ljudi. Odvoz
komunalnih odpadkov po naseljih je urejen in se izvaja tedensko. K zmanjševanju količine
odpadkov pripomore njihovo ločevanje na izvoru z odlaganjem na ekološke otoke in ponovno
uporabo. Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v mestu Postojna, naselju Stara vas, v obrtni coni
Veliki otok, naselju Zagon in naselju Hruševje, ki pa skupaj z novo čistilno napravo še ni predano v
uporabo. Kanalizacijski sistemi se gradijo ali so načrtovani tudi v drugih naseljih občine, vendar do
sedaj še niso bili dokončani in tudi ne obratujejo. Obstoječe kanalizacijsko omrežje se zaključi na
čistilni napravi v Stari vasi. Na območju občine se ne nahajajo večji industrijski obrati, ki bi pri
svoji dejavnosti bistveno pripomogli k povečanju emisij škodljivih snovi v zrak in s tem
potencialno povečali možnost obolenja dihal.
Gospodarjenje z vodami obsega njihovo upravljanje, varstvo, rabo ter urejanje. Za zdravje ljudi so
ključni viri pitne vode ter ustrezna kakovost površinskih vodotokov. Pitna voda je voda v njenem
prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske
namene ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil. V občini Postojna je
problematičen predvsem vodni vir Malni, ki nima zakonsko opredeljenih vodovarstvenih pasov
virov pitne vode, poleg tega pa se znotraj vodovarstvenega območja nahaja tudi največje vadišče
slovenske vojske Poček. Vodni vir Malni predstavlja glavni vir oskrbe z vodo v občini Postojna. V
občini ni evidentiranih erozijskih območij, kar je posledica z gozdom poraščenih strmih predelov
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kraških planot ter odsotnost površinskih vodotokov na visokih kraških planotah. Ostali vodni viri
imajo zakonsko določene vodovarstvene pasove.
14.3.6 Obrambne dejavnosti
V severnem delu mesta Postojna je locirana vojaški kompleks, ki je definirano kot izključna raba
prostora. Na meji med občino Postojna in Pivka se nahaja osrednje vojaško vadišče Poček, ki je
največje vojaško vadišče v Sloveniji, kjer vsakodnevno potekajo različne vojaške vadbene
aktivnosti. Območje zajema celotni jugovzhodni del občine. Za to območje je opredeljena izključna
in nadzorovana raba prostora. Na območju Mačkovca se nahaja vojaško skladišče eksplozivnih
snovi. Na obstoječih in predvidenih območjih nadzorovane rabe prostora je dovoljena obstoječa
primarna raba. Na teh območjih ni dovoljeno povečanje nastanitvenih kapacitet in dejavnosti, ki so
pogojene s stalnimi delovnimi mesti, nastanitvijo in visoko frekvenco prireditev. V občini sta za
potrebe obrambe perspektivni še dve obrambni območji, to sta Suhi vrh in Veliki Javornik. Kot
izključna raba za obrambo so opredeljena območja Poček, Poljane, vojašnica barona Andreja
Čehovina, Mačkovec, Pečna Reber, Suhi vrh, Veliki Javornik. V občino sega tudi varnostni radij
območja za uničevanje neeksplodiranih bojnih teles (izključna raba prostora), ki se nahaja v k.o.
Rakulik in Slavina.
14.4 Ocena pričakovanih vplivov izvedbe plana na okolje
14.4.1 Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa
V območju prevladujejo ostala kmetijska zemljišča, kot kmetijska raba se najbolj pogosto pojavljajo
trajni travniki. Za območje je značilno zaraščanje travniških površin, kar glede na delež gozdnih
površin na območju občine ni zaželeno. Krajinska slika kaže preplet kmetijskih in gozdnih površin.
Predlagane pobude ne posegajo na strnjena kmetijska zemljišča. Pridelovalna funkcija kmetijskih
zemljišč pri širitvi poselitve ne bo bistveno prizadeta, saj so predvidene spremembe namenske rabe
na manjših površinah (izjema je območje EUP PL12) ter ne segajo na strnjena kmetijska zemljišča.
Predlagane spremembe namenske rabe prostora ne posegajo v strme predele, prav tako se ne posega
v večja območja gozdnih površin, pri čemer bi se odpirala erozijska žarišča. V območju se ne
predvideva gradnja v neposredni bližini vodotokov niti ne znotraj vodovarstvenih pasov virov pitne
vode.
Območja naselij pod vznožjem Hrušice in Nanosa so mirna ter naravno in krajinsko ohranjena, kjer
ni prisotne industrije (izjema je žaga Belsko) ali pomembnejših virov hrupa, kar pripomore k
kvalitetnemu bivanju. Za obravnavano območje je značilno zaraščanje kmetijskih površin, kar ni
zaželeno tako z vidika krajine kot obdelovanja zemlje in ohranjanja živosti prostora. Nove
zazidljive površine omogočajo razvoj krajev in preprečujejo odseljevanje domačinov v večja urbana
središča. Smotrna izraba prostora in gostota poselitve omogoča vzpostavitev komunalne
infrastrukture, družbenih dejavnosti in prometne povezanosti. Čeprav so območja, na katerih se
predlaga sprememba rabe, sedaj kmetijska, ne bo večjega vpliva na vidno podobo krajine saj gre v
vseh primerih za manjša območja sprememb. V sklopu naselij, ki so opredeljena kot območja
naselbinske dediščine, so spremembe namenske rabe predvidene znotraj naselbinske in predlagane
arheološke dediščine. Za omenjena območja je potrebno upoštevati usmeritve, ki so navedene v
poglavju 9.5 Omilitveni ukrepi. Ob upoštevanju omenjenih ukrepov ne bo vpliva na krajinsko sliko
območja.
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Revitalizacija območja motela Erazem ter dodatne površine za proizvodnjo pri lesno-predelovalnem
objektu v Belskem pozitivno pripomorejo k razvoju celotnega območja in s tem nudijo dodatne
zaposlitvene možnosti za lokalno prebivalstvo.
Vpliv izvedbe OPN na družbeni razvoj območja ocenjujemo z opisno oceno nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C). Ukrepi se nanašajo na vplive izvedbe posegov na
površinske vode ter krajino in so podani v poglavju 6.5 Omilitveni ukrepi na str. 60 ter v poglavju
9.5 na strani 130.
14.4.2 Naselja okoli porečja Nanoščice
Na območju so glavne širitve namenske rabe usmerjene v nove stanovanjske površine v obstoječih
naseljih, ker ugodno vpliva na ohranjanje poselitve in živosti prostora, hkrati pa se z novimi
zazidljivimi površinami omogoča zmanjšanje zaraščanja površin. Širitve so usmerjene predvsem v
robne dele naselij. S tem se spodbuja tiste gospodarske dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in
gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno
prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in kulturne
krajine. Vpliv izvedbe OPN v naseljih okoli Nanoščice ne bo imel bistvenega vpliva na kakovost
življenja in zdravje ljudi oziroma bo vpliv pozitiven. Izvedba OPN ne predvideva gradnje v bližini
vodotokov, virov pitne vode, prav tako pa se zaradi spremembe namenske rabe ne bo zmanjšala
proizvodna funkcija kmetijskih zemljišč ali povečala erozijska ogroženost območja. Umestitev
novih stanovanjskih površin prav tako ne bo imela bistvenega vpliva na povečane emisije snovi v
zrak ter na povečanje kazalcev hrupa v naravnem okolju. Dodatne stanovanjske površine v naselju
bodo zagotovo povzročile povečanje količine odpadkov iz gospodinjstev. Ker je v občini urejen
odvoz komunalnih odpadkov se zaradi novih zazidljivih površin ne pričakuje bistvenega
poslabšanja higiensko-zdravstvenih razmer. Čeprav so območja na katerih se predlaga sprememba
rabe sedaj kmetijska, ne bo večjega vpliva na vidno podobo krajine.
Vpliv načrta razvoja tega območja lahko ocenimo kot nebistven vpliv (B).
14.4.3 Mesto Postojna
V mestu Postojna, kot pomembno gospodarsko in upravno središče Notranjsko-kraške regije, se v
okviru OPN predvideva umestitev novih proizvodnih površin s širitvijo cone v Velikem otoku in
površin posebnih in prometnih območij ter centralnih dejavnosti na območju ob Titovi in Reški
cesti kot strateško razvojno območje. Poleg tega se predvidevajo tudi nove površine centralnih
dejavnosti, zelenih površin, posebnih območij ter stanovanjskih površin. Spremembe namenske
rabe ob Titovi in Reški cesti predvideva poseganje na najboljša kmetijska zemljišča, ki so po
dejanski rabi opredeljena kot obdelovalne površine. Okoljsko poročilo zato navaja nekatere
omilitvene ukrepe, ki bi zmanjšale negativen vpliv na najboljša kmetijska zemljišča. Enako bo
izvedba predlagane lokacije evropskega muzeja krasa na Otoški gmajni deloma vplivala na
zmanjšanje gozdnih površin in habitatni tip, ki se ga ohranja v ugodnem stanju, vendar ocenjujemo,
da zaradi tega tla kot tudi habitat ne bosta bistveno prizadeta. Glede na predvidene umestitve
objektov in dejavnosti v okviru muzeja lahko pričakujemo omejeno gradnjo objektov.
Z družbeno-gospodarskega vidika razvoja občine in tudi regije je vzpostavitev novih proizvodnih in
posebnih površin ter površin centralnih dejavnosti smiselna in bo pripomogla k razvoju ter utrditvi
mesta Postoja kot pomembnega regijskega središča. Projekt izgradnje Evropskega parka krasa je
prepoznan kot osrednji v okviru regije in je zaradi svojega pomena opredeljen kot ključni nacionalni
razvojni projekt v okviru širšega projekta Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov krasa.
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 172 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

Namen izgradnje Evropskega parka krasa je doseči pomembno dopolnitev obstoječe turistične
pobude v Sloveniji, izkoriščanje razvojnih potencialov območja, ki so edinstveni in hkrati
predstavljajo primerjalno prednost Slovenije na področju turizma. Projekt je skladen z drugo
razvojno prioriteto Gospodarsko – razvojna infrastruktura, katere cilj je vzpostavitev nosilnih
razvojnih središč v Sloveniji, ki bodo zagotavljala celovito in vrhunsko raziskovalno, izobraževalno
in drugo infrastrukturo ter tretjo prednostno usmeritvijo, Izobraževalna – raziskovalna
infrastruktura.
Mesto Postojna se nahaja na severozahodnem robu vodnega vira Malni, ki tod sega do vrha Soviča.
Znotraj vodnega vira se nahajajo nekateri posegi vzdolž avtoceste od Ravbarkomande proti
Postojni. Glede na to, da je večina predvidenih posegov znotraj širšega vodovarstvenega pasu, kjer
so predvideni blažji varstveni režimi, pa je skladno z obstoječo zakonodajo vplive vseeno možno
deloma opredeliti. Posegi so predvideni blizu obstoječih objektov ter poselitve, tako da jih bo
možno priklopiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je v mestu vzpostavljeno.
Ureditev površin ob Titovi ter Reški cesti skladno z veljavno zakonodajo o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih voda zahteva ustrezno komunalno opremljenost objektov in odvajanje
teh voda z območja na čistilno napravo. Površinski vodotoki z območja se stekajo v smer proti jugu
in se izlivajo v potok Stržen, ta pa naprej v reko Pivko. Onesnaženje omenjenih vodotokov ima
lahko za posledico poslabšanje kakovosti vodotoka Pivka, ki ponikne v postojnski jamski sistem in
se podzemno pretaka do Planinskega polja, kjer izvira kot Unica. S tem pa se lahko tudi bistveno
poslabšajo higiensko-zdravstveni pogoji glede pitne vode na širšem območju občine. Glede na
podzemno odtekanje in pretakanje vode bi potencialno lahko prišlo, ob neupoštevanju ustreznih
zakonskih predpisov, do onesnaženja vodnih virov. Pred pričetkom vsakršne gradnje je potrebno na
območju zagotoviti ustrezno zaščito omenjenih vodotokov, da nebi prišlo do onesnaženja. Med in
po gradnji je potrebno zagotoviti ustrezen monitoring kakovosti reke Pivke, kamor se zlivajo
vodotoki z območja gradnje.
Glede na to, da se na območju mesta Postojna umeščajo tudi površine za proizvodno dejavnost, je
pri morebitnem industrijskem onesnaževanju potrebno dosledno izvajati monitoring industrijskega
onesnaževanja pri tistih onesnaževalcih, ki jih Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07) zavezuje k monitoringu. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji,
da obratovanje naprave ne vpliva škodljivo na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo v okolici
naprave in mora zagotavljati varstvo ljudi in okolja pred škodljivim učinki onesnaževanja zraka
zaradi emisije snovi. Za obratovanje tovrstnih naprav je potrebno pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje, skladno s Prilogo 4 omenjene Uredbe. Opravljene morajo biti prve meritve ter
zagotovljeno izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v skladu s Pravilnikom o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).
Umestitev novih dejavnosti v prostor pomeni tudi nastanek dodatnih količine nastalih odpadkov.
Podatki o vrstah dejavnosti, ki bodo potekale na območjih predvidenih proizvodnih dejavnosti v
času izdelave okoljskega poročila niso znane. Z nenevarnimi komunalnimi odpadki je potrebno
ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pri proizvodnih procesih v
predelovalnih dejavnostih lahko nastajajo tudi nevarni odpadki. V kolikor se skladno z Uredbo o
vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07,
32/09) izkaže, da je za predvidene proizvodne dejavnosti obvezna presoja vplivov na okolje, je
potrebno v sklopu izdelave presoje vplivov na okolje natančneje opredeliti vrste odpadkov, ki bodo
nastajali zaradi novih proizvodnih dejavnosti, ravnanje z njimi, predelavo ali njihovo odlaganje. Ob
upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov ter navedenih omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da ne bo
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prišlo do bistvenih vplivov na higiensko zdravstveno stanje prebivalcev mesta Postojne ter
okoliških naselij. Tako ocenjujemo vpliv umestitve predvidenih območij kot nebistven vpliv pod
pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).
Vpliv razvoja tega območja lahko ocenimo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi
omilitvenih ukrepov) (C). Ukrepi se nanašajo na vplive izvedbe posegov na tla, površinske vode,
podzemne vode, zrak in odpadke in so podani v poglavju 5.6 na str. 49, 6.5 na str. 60, v poglavju
7.5 na str. 70, v poglavju 10.5 na strani 141 ter v poglavju 13.5 na strani 164.
14.4.4 Naselja južno od avtoceste
Umeščanje površin nove namenske rabe v prostor v sklopu obravnavanega območja ne bo imelo
bistvenih vplivov na kakovost tal, erozijsko delovanje površinskih vodotokov ali plazenje. Nove
proizvodne dejavnosti omogočajo razvoj gospodarskih subjektov in hkrati ohranjanje delovnih
mest, kar je z vidika družbenega razvoja pozitivno. V naselju Razdrto se površine proizvodnih
dejavnosti umeščajo v degradirano območje bivšega peskokopa, v naselju Hruševje pa je predvidena
sanacija obstoječega kamnoloma in umestitev zelenih površin (prireditveni prostor). Sanacija
degradiranih območij omogoča boljšo kvaliteto življenja.
Spremembe namenske rabe za stanovanjske površine v naseljih Stara vas in Žeje ter zelene površine
na območju smučišča Kalič se nahajajo znotraj predlaganega 4. vodovarstvenega pasu vodnega vira
Malni. Znotraj vodnega vira Korantan se nahajajo predlagane spremembe rabe za stanovanjske
površine v naselju Hruševje in Orehek ter zelene površine na predelu obstoječega kamnoloma v
Hruševju. Območje slednjega je predvideno kot prireditveni prostor in hkrati kot sanacija
kamnoloma. Za določitev vodovarstvenih pasov virov pitne vode je bil izdelan dokument Strokovne
podlage za varovanje lokalnih vodnih virov na območju občine Postojna (ZRC SAZU, IRK, 2002).
Med drugim je bilo ugotovljeno, da za vodni vir Korantan nevarnost predstavljajo predvsem
nelegalna odlagališča odpadkov. Glede na ugotovitve omenjene študije je za zaščito vodnega vira in
ohranjanje kakovosti pitne vode potrebno upoštevati določene omejitve, ki so opredeljene v
poglavju 7. Talne vode.
V Razdrtem ter Rakitniku se načrtuje umestitev dveh objektov za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov, kar je pozitiven ukrep k zmanjševanju emisij snovi v ozračje zaradi ogrevanja.
Tovrstna raba neposredno pripomore k boljšim higiensko-zdravstvenih razmeram v občini.
V Prestranku se umeščajo tudi površine za proizvodno dejavnost. Pri morebitnem industrijskem
onesnaževanju je potrebno dosledno izvajati monitoring industrijskega onesnaževanja pri tistih
onesnaževalcih, ki jih Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS,
št. 31/07) zavezuje k monitoringu. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da obratovanje naprave ne
vpliva škodljivo na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo v okolici naprave in mora
zagotavljati varstvo ljudi in okolja pred škodljivim učinki onesnaževanja zraka zaradi emisije snovi.
Za obratovanje tovrstnih naprav je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, skladno s Prilogo
4 omenjene Uredbe.
Vpliv razvoja tega območja lahko ocenimo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi
omilitvenih ukrepov) (C). Ukrepi se nanašajo na vplive izvedbe posegov na podzemne vode, zrak
in odpadke in so podani v poglavju 7.5 na str. 70, v poglavju 10.5 na strani 141, poglavju 11.6 na
strani 150 ter v poglavju 13.5 na strani 164.
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14.5 Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi, ki so potrebni za izvedbo občinskega prostorskega načrta in s katerimi se
zmanjša potencialni vpliv na kakovost življenja ter higiensko-zdravstveno stanje občanov, so
navedeni pri predhodnih poglavjih, kjer se obravnava posamezna okoljska sestavina.
14.6 Upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in javnih pooblastil
Smernice Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, navajajo upoštevanje
vodovarstvenih, poplavnih, erozijskih ter plazovitih območij. Predlog OPN ne predvideva gradnje
na način, da se poveča možnost nastanka novih erozijskih žarišč ali v plazovitih območjih.
Predvidena je umestitev posameznih posegov znotraj zakonsko zaščitenih vodnih virov (Korantan)
kot tudi vodnega vira Malni, ki pa nima zakonsko opredeljenih varstvenih pasov. Tu je potrebno za
z občinskim Odlokom razglašene vodne vire ravnati skladno z omenjenim predpisom. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti umeščanju novih posegov na območju vodnega vira Malni, saj gre
za najpomembnejši vodni vir v občini, kjer lahko ob nestrokovnih posegih v prostor, nastanejo nova
erozijska žarišča. Na ta način so upoštevane tudi smernice MORS, Uprave RS za zaščito in
reševanje. Predlog OPN ne posega v območja za potrebe obrambe, ki so opredeljena kot območja
nadzorovane rabe (prepoved ali nadzor gradnje). Tako osnutek OPN upošteva smernice MORS,
Sektorja za civilno obrambo kot tudi Direktorata za obrambne zadeve.
14.7 Skladnost OPN z okoljskimi cilji
OPN predvideva širjenje območij za stanovanjske, proizvodne, centralne, športno–rekreacijske,
prometne in turistične dejavnosti, kar je nujno potrebno za družbeni napredek, dvig življenjske
ravni in kvalitete življenja. Posredno bodo dejavnosti povzročile večjo funkcijsko moč posameznih
krajev in krepitev naselja Postojna kot glavnega središča Notranjsko-kraške regije. Razvoj mesta
Postojna bo temeljil na poudarjanju njegove upravne funkcije, zagotavljanju manjkajočih
dejavnosti, ohranjanju družbenih funkcij, pospeševanju turistično–rekreativnega razvoja, dokončni
ureditvi gospodarske javne infrastrukture. Z vzpostavitvijo posameznih planiranih dejavnosti je
pričakovati multiplikacijski učinek (nova delovna mest, razvoj vzporednih dejavnosti...), ki bo
pripomogel k izboljšanju socialno ekonomskega stanja. OPN vpliva na kvaliteto bivalnega okolja, s
samim umeščanjem dejavnosti v prostor. OPN predvideva umestitev nekaterih posegov znotraj
območja vodnega vira Malni, ki je izrednega pomena za oskrbo z občanov s pitno vodo. Predlog
OPN predvideva razvoj turističnih dejavnosti, kar pripomore k razvoju občine Postojna kot
turističnega cilja. Nove površine za proizvodnjo bodo pripomogle k večjemu gospodarskemu
razvoju, kar bo posledično pozitivno vplivalo na povečano poselitev v občini. Na podlagi
zapisanega lahko zaključimo, da je predlog OPN skladen z okoljskimi cilji.
14.8 Spremljanje stanja
KAZALCI ZA MONITORING
•
•
•

TRENUTNO STANJE

stopnja brezposelnosti
število različnih poklicnih oz. strokovnih Omenjene podatke spremlja Statistični urad RS in jih objavlja letno v
izobrazb
svojih poročilih. Gibanje omenjenih kazalcev je v tesni povezavi z
življenjski standard prebivalcev , razvitost gospodarsko razvitostjo občine.
gospodarstva, prebivalstvo, ki se šola...
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KAZALCI ZA MONITORING

TRENUTNO STANJE

Degradirana območja določa vlada RS s predpisom na podlagi Zakona
o varstvu okolja, če je na podlagi meril razvrščeno v razred ali stopnjo
največje obremenjenosti. Takšna območja se določi v sodelovanju z
število degradiranih območij ter njihov vliv na
občino, na območju katere je degradirano območje. Določi se program
kakovost življenja ter zdravja prebivalcev
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Tovrstnih območij v občini
Postojna ni, so pa posamezna območja, ki so potrebna sanacije.
Takšna območje je opuščen kamnolom v Hruševju.
vrednosti merjenih parametrov za posamezno
sestavino okolja (kemijski in biološki
parametri voda, količina izpustov snovi v
zrak, viri elektromagnetnega sevanja, količina
odloženih odpadkov)

Spremljanje stanja za navedene parametre je opredeljeno v predhodnih
poglavjih. Za nekatere parametre se izvaja letni monitoring stanja, ki
ga vodi ARSO, spet druge so v domeni občin oziroma komunalnih
podjetij (odpadki). Za večino parametrov se spremlja stanje v sklopu
rednega letnega monitoringa, razen za tiste objekte, kjer je v
okoljevarstvenem dovoljenju opredeljeno drugače.

14.9 Viri
•
•
•
•
•
•
•

Slovenija – Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, 1998
Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
Si – Stat podatkovni portal (http://www.stat.si, julij 2008).
Analiza stanja in teženj občine Postojna, LOCUS d.o.o., avgust 2006.
Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013, RRA Notranjsko-kraške
regije, avgust 2006
Študija izvedljivosti za Evropski park krasa, RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o., marec 2008
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Postojna, ZUP urbanizem in
projektiranje d.o.o., marec 2010

15. VERJETEN RAZVOJ STANJA OKOLJA V PRIMERU
NEIZVEDBE STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA
V primeru neizvedbe Občinskega prostorskega načrta občine Postojna bi prišlo do neskladnega,
okoljsko nesprejemljivega in bivanjsko neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor, kar bi se v
prostoru kazalo kot:
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•

razpršeno širjenje poselitve izven obstoječih poselitvenih območij, kar otežuje in draži
komunalno opremljanje naselij, hkrati pa spreminja krajinsko in arhitekturno podobo prostora
(nerazpoznavnost posameznih naselij) ter vpliva na možnosti razvoja kmetijstva in gozdarstva,

•

umeščanje dejavnosti na območja, ki so na novo zavarovana oz. posebej zaščitena ali pa
predlagana kot zavarovana in v do sedaj veljavnem planu še niso bila obravnavana kot
zavarovana,

•

širjenje dejavnosti na erozijsko ranljivih in poplavnih območjih, kar bi povečalo nevarnost
naravnih nesreč zaradi poplav, hudournikov, plazov in usadov,

•

poslovno – storitvene in obrtne dejavnosti bi se razvijale nepovezano, kar bi zmanjšalo efekt
''ekonomije velikosti'' (efektivnejši ekonomski razvoj) in poslabšalo sistemsko ureditev naselij in
s tem tudi socialno in ekonomsko stanje občanov oz. možnosti za nova zaposlitvena mesta,

•

mešanje nekompatibilnih dejavnosti v prostoru brez vmesnih t. i. tamponskih con, kar povzroča
negativne medsebojne vplive (npr. širitev območij II. stopnje varstva pred hrupom v
neposrednem območju IV. območja varstva pred hrupom - posledica bi bile lahko prekoračene
vrednosti emisije hrupa, s tem pa tudi manj kvalitetno bivalno okolje),

•

nesmotrno umešanje posegov v prostor bi lahko privedlo do razvrednotenja posameznih
naravovarstvenih območij, posledica tega pa bi bila zmanjšana kakovost življenja. Poseganje na
območja vodnih virov bi lahko povzročilo onesnaženje virov pitne vode, kar bi imelo bistven
vpliv na higiensko-zdravstveno stanje prebivalcev.

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Postojna

Stran 177 od 184

Naročnik: Občina Postojna

Izdelal: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.

16. ALTERNATIVE
Alternativne možnosti prostorskega razvoja v predlogu občinskega prostorskega načrta za občino
Postojna so bile podane za umestitev parkirnih površin za tovorna vozila na območju mesta
Postojna pri izvozu z avtocestnega odseka Unec - Razdrto. Tu sta podani dve alternativni lokaciji.
Prva je na severnem delu ob Reški cesti v naselju Zalog, druga pa na južnem delu nasproti
športnega letališča Postojna. Glede na obstoječe in predlagane širitve namenske rabe je z vidika
umestitve v prostor ter vpliva na sestavine okolja bolj primerna lokacija ob Reški cesti v naselju
Zalog. Na tem območju se trenutno že nahaja manjše peščeno parkirišče, poleg tega pa se v
neposredni bližini nahaja bencinski servis ter nekatere ostale stavbe. Te površine so primernejše
tudi z vidika ohranjanja narave, saj se južna alternativa nahaja znotraj Natura območja SPA
Snežnik-Pivka ter ekološko pomembnega območja Snežnik-Pivka. Poleg tega bi širitev južnega
parkirišča pomenila poseg navzven v nenačet kmetijski prostor, kar pa ni v skladu z usmeritvami
širitev posegov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na tem območju se trenutno ne
nahajajo nobeni objekti in ni prisotnih nobenih drugih posegov v naravno okolje. Prisotna je
ohranjena krajinska slika. S tega vidika je alternativni predlog umestitve parkirišč severno od AC v
naselju Zalog primernejši in je kota takšna obveljala.

Slika 5: Prikaz alternativnih lokacij umestitve parkirnih površin
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Na območju občine nižinski del (Postojnska kotlina) predstavlja največjo možnost širitve poselitve.
Nižinski del je izrazito agraren s posameznimi gozdnimi otoki predvsem na območju Nanoščice ter
ob Pivki, na višje ležečih kraških planotah predelih pa prevladujejo gozdne površine in razgiban ter
strm relief.
Okoljsko poročilo se je v pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter javnih pooblastil
nazadnje poslalo marca 2009. V vmesnem času je Občina Postojna izvedla javno razgrnitev, hkrati
pa pridobila mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ter javnih pooblastil. Na podlagi tega se je
osnutek OPN dopolnjeval, med drugim tudi glede na ugotovitve okoljskega poročila. V
nadaljevanju podajamo obrazložitve posameznih sprememb, izboljšav ter predlogov z namenom
zmanjšanja vplivov na posamezne elemente okolja.
Evropski muzej krasa
Predlagatelji umestitve evropskega muzeja krasa so Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
kulturo in Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V
dokumentu Študija izvedljivosti za evropski park krasa (RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o.,
marec 2008) sta bili kot alternativni lokaciji obravnavani Rakov Škocjan in Otoška gmajna. Za
slednjo lokacijo je bilo ugotovljeno, da je z vidika ohranjanja okolja, predvsem pa ohranjenih
območij narave, primernejša lokacija od variante v Rakovem Škocjanu. Lokacija se sicer nahaja
znotraj varovanega območja Nature 2000 Notranjski trikotnik, kar pomeni, da je gradnja pod
določenimi pogoji možna. Poleg tega je lokacija na Otoški gmajni primernejša tudi z vidika
priklapljanja objektov na obstoječo komunalno infrastrukturo, prav tako pa je območje dobro odprto
z gozdnimi prometnicami, ki jih je možno uporabiti kot dostopne poti do objektov muzeja ali v
sklopu predvidenih učnih poti. Območje je že sedaj s prometnicami dobro povezano z sosednjimi
kraji. Zaključimo lahko, da je lokacija na Otoški gmajni z vidika manjših vplivov na okoljske
sestavine primernejša od lokacije v Rakovem Škocjanu v občini Cerknica.
Območje predlaganih širitev na Logu
Predlagane spremembe namenske rabe Na Logu je bilo prvotno bistveno večje, saj je zavzemalo
praktično vse površine praznega prostora med Reško, Titovo in avtocesto. Ta predel dejansko
predstavlja edino strnjeno možnost širitve novih zazidljivih površin v sklopu mesta Postojna, ki bi
lahko bile funkcionalno povezane z ostalim delom mesta. Na severu in zahodu je širitev mesta
omejeno z obstoječo poselitvijo, reko Pivko in njenimi poplavnimi površinami, na jugu pa z
avtocesto. Glede na dejstvo, da je v občini malo najboljših kmetijskih zemljišč, ki se po dejanski
rabi (vir. MKGP) obdelujejo, in da prevladujejo pašne površine, umestitev predlaganih območij
pomeni trajno izgubo tovrstnih kmetijskih zemljišč. Pridelava hrane v občini sicer nima večjega
gospodarskega pomena, kot tudi ne v širšem slovenskem merilu. V postopku usklajevanja z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je občina bistveno zmanjšala prvotno
predlagana območja sprememb namenske rabe Na Logu. Tako je po uskladitvi predlog sprememb
namenske rabe ostalo območje v pasu ob Titovo (centralne dejavnosti) in Reško cesto (površine
posebnih območij ter prometne površine) ter na Kremenci (stanovanjska območja). Zmanjšanje
območij sprememb namenske rabe pomeni, da s prvotno predvidenih 121,0 ha predlog OPN sega le
še na 47,3 ha najboljših kmetijskih zemljišč, kjer se predvideva sprememba rabe. S tem se je vpliv
na najboljše kmetijske površine bistveno zmanjšal. Širitve tega območja so razumljive in glede na
naravne danosti skoraj edino možne.
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Slika 6: Prikaz prvotnih območij sprememb namenske rabe (levo) ter po uskladitvi (desno)
Območje proizvodnih površin Prestranek
Južno od naselja Prestranek je imela občina že plansko opredeljene površine namenjene za
proizvodno dejavnost. Lokacija območja je bila na travniških površinah na levem bregu reke Pivke
in je segala do glavne ceste G1-6. Velikost celotnega območja je predstavljala 32 ha. Omenjene
površine so se po vzpostavitvi Natura območij v celoti znašle znotraj SPA območja Snežnik-Pivka.
Ker presoja sprejemljivosti izvedbe planov na posebna varstvena območja v preteklosti še ni bila
izvedena, je bilo skladno s Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l.
RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) presojo sprejemljivosti potrebno izvesti v postopku priprave
novega občinskega prostorskega načrta v sklopu postopka celovite presoje vplivov na okolje. Za to
lokacijo so bile izdelane tudi strokovne podlage za preučitev vplivov na klasifikacijske vrste ptic
kot tudi divjih zveri. Presoja sprejemljivosti je v prvi fazi ugotovila, da bi izvedba celotnega
območja imela bistven vpliv na populacijo volkov, zato se je južni del območja izločil. Severni del
območja proizvodnih dejavnosti se je izkazal kot pomemben habitat kvalifikacijske vrste ptice
kosca (Crex crex). Izvedba območja bi tako zahtevala zagotovitev nadomestnih funkcijsko
enakovrednih habitatov, kar pa bi bilo to težavno. Tako se je občina odločila, da zaradi ugotovljenih
bistvenih vplivov na naravo že opredeljeno stavbno zemljišče za proizvodne dejavnosti izvzame iz
plana in jih opredeli kot kmetijska in gozdna zemljišča. V zameno pa se s predlogom tega OPN
opredeli območje novih površin proizvodnih dejavnosti v pasu med obstoječo glavno cesto G1-6 ter
železniško progo, kot je prikazano na sliki.
Po ponovni preučitvi umestitve površin proizvodnih dejavnosti v pasu med obstoječo glavno cesto
G1-6 ter železniško progo je bilo ugotovljeno, da se predlagana širitev nahaja na območju koridorja
prehajanja velikih zveri iz masiva Javornikov v smeri proti Slavinskemu Ravniku ter naprej proti
Vipavski dolini. Linearna struktura predvidenega območja industrijske cone se je izkazala kot
izrazito negativna oblika, ki ustvarja neprehodno oviro za velike zveri. Na sliki je prikazan
pričakovani koridor migracij velikih zveri. Skladno s tem se je območje proizvodnih dejavnosti
ustrezno zmanjšalo in prekinilo pozidavo. S tem se ohranja koridor za prehajanje velikih zveri, kar
ugodno vpliva na njihovo ohranitveno stanje ter migracijske poti. Koridor je na desni sliki prikazan
z rdečo črto.
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Novo predlagane proizvodne površine izven SPA območja
Snežnik-Pivka (modra črta) ob upoštevanju migracijskih
koridorjev velikih zveri (rdeča črta)

Slika 7: Prikaz umeščanja proizvodnih površin na območju južno od Prestranka
Gospodarska cona Veliki otok
Severozahodno od mesta Postojna ob cesti proti Predjami Občina z OPN v začetni fazi načrtovala
umestitev proizvodnih površin v obsegu 12 ha. Zaradi bližine naravnih vrednot Nanoščica ter Črni
potok je bilo omenjeno območje predmet številnih usklajevanj z ZRSVN OE Nova Gorica. Celotno
prvotno območje se je v začetni fazi usklajevanj v celoti umaknilo iz naravne vrednote Nanoščica.
Kasneje je prišlo ponovno do uskladitve območja, tako da je končni rezultat prikazan na desno na
sliki 8. Problematika pozidave območja se kaže predvsem v prisotnosti mokrotnih habitatnih tipov
ter z njimi povezanih rastlinskih ter živalskih vrst. Poleg tega je širše območje porečja Nanoščice
primeren in pomemben življenjski prostor številnih vrst ptic, med drugim tudi kosca (Crex crex).
Ob upoštevanju omenjenih dejstev se je prvotno predlagano proizvodno območje zmanjšalo na 3,8
ha velik obseg.

prvotno predlagani obseg območja v obeh naravnih vrednotah

usklajeni obseg območja Veliki otok

Slika 8: Prikaz umeščanja proizvodnih površin na območju Veliki otok
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Območje smučišča Kalič
V začetnem osnutku OPN se je na območju smučišča Kalič načrtovalo obsežne zelene površine, ki
so se med drugim namenjale rekreacijskim dejavnostim, kot so adrenalinski park ter posodobitvijo
smučarske dejavnosti. Kot zelene površine se je opredelilo večje območje okoli obstoječih
smučarskih prog, kjer bi bilo možno izvajati določene rekreativne dejavnosti. Z usklajevanjem rabe
prostora z ZGS OE Postojna se je ugotovilo, da je območje v prvotnem obsegu neustrezno in bi
lahko imelo večji vpliv na funkcije gozda, predvsem ker gre tu za pomembne lesno proizvodne
gozdove in bi v tem primeru prišlo do konfliktne rabe prostora. Tako se je predlagana raba prostora
smučišč na Kaliču omejila na obstoječe površine smučišč z obnovo obstoječih objektov ter
možnostjo dozidave novih. Razlike so prikazane na sliki 9.

prvotno predlagana ureditev območja smučišč na Kaliču

območje smučišča Kalič, omejeno na obstoječe smučarske proge

Slika 9: Prvotno predlagane in končne ureditve območja smučišč na Kaliču
Območje Logača med naseljem Planina ter Strmca
Omenjeno območje se nahaja med naseljema Planina ter Strmca in je bilo v veljavnih planskih aktih
opredeljeno kot stavbno zemljišče za potrebe stanovanjske gradnje v obsegu 7,8 ha. Lokacija
območja je umaknjena od strnjene poselitve. Omenjeno območje se je v strokovnih podlagah za
vpliv izvedbe OPN na velike zveri izkazalo kot problematično, saj se nahaja v predelu prehajanja
rjavega medveda z območja Mačkovec proti Hrušici ter Nanosu. Iz tega razloga je okoljsko poročilo
predlagalo izvzem SZ dela območja z namenom zagotavljanja nemotenega prehoda rjavega
medveda med dvema gozdnima kompleksoma. Ker pa se skozi območje načrtuje umestitev 400kV
visokonapetostnega daljnovoda stanovanjska raba površin ni možna. Iz tega razloga se je celotno
območje izvzelo iz stanovanjske rabe in se z osnutkom OPN predlaga kot kmetijska zemljišča.
Razlika je prikazana na spodnji sliki 10.
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Slika 10: Območje Logača po trenutno veljavnem prostorskem planu (levo) ter predlog novega
OPN (desno)
Območje Predjama
Občina je na območju Predjame (PJ 03) južno od spomenika državnega pomena Cerkev Žalostne
Matere božje (ešd. 4028) načrtovala umestitev posebnega območja za turizem. Na tem mestu se je
predvidevala umestitev tematske srednjeveške vasi z dodatnimi parkirišči. Zaradi večje vizualne
izpostavljenosti lokacije je občina v postopku CPVO izločila predlagano območje na podlagi
mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ugotovljeno je, da je bi se z nameravanim posegov
bistveno spremenile lastnosti vplivnega območja kulturne dediščine. Z namenom ohranjanja
lastnosti območja dediščine se je iz predloga OPN izvzela širitev rabe za turizem. S tem se je poleg
zmanjšanja vpliva na enoto ter območje dediščine zmanjšal tudi vpliv na sestavine narave,
površinskega vodotoka ter kmetijska zemljišča.

Slika 11: Območje Predjame z predlagano spremembo (levo) ter z izvzemom (desno)
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Prvotno predlagane spremembe namenske rabe in ostale spremembe
Prvotni predlog OPN je predvideval površine posebnih dejavnosti ter zelene površine na območju
Planinske jame ob Raubarjevem stolpu. Na območju Zagonskega mlina je bilo načrtovano golf
igrišče, nad naseljem Orehek pa skoraj 100 ha veliko območje zelenih površin. Vsa tri območja so
bila iz predloga OPN umaknjena, ker bi izvedba lahko imela bistveni vpliv na posamezna
naravovarstvena območja, poplavne površine reke Pivke, vodni vir Korantan ter kmetijske površine.
Severno od naselja Rakitnik je bila podana pobuda za gradnjo stanovanjskih hiš znotraj poplavnega
območja reke Pivke, ki je bila kasneje izvzeta. Obseg že opredeljenih stavbnih zemljišč v nekaterih
naseljih (Brezje pod Nanosom, Bukovje, Gorenje, Gabrje, Hrašče, Landol, Mali Otok, Orehek,
Planina, ...) se je na podlagi pripomb z javne razgrnitve zmanjšalo. V naselju Hruševje se je
zmanjšala predlagana južna meja naselja zaradi pripomb z javne razgrnitve, pri čemer se je
upošteval tudi umik iz vodovarstvenega območja Koratan in stališče ZGS glede poseganja v gozdni
prostor.
V naselju Stara vas je bilo v veljavnem prostorskem planu območje za stanovanjsko rabo
opredeljeno do avtoceste. Zaradi preseganja tako dnevnih kot nočnih kazalcev hrupa za tovrstna
območja in neustrezne protihrupne zaščite se je kot zelene površine opredelil pas ob avtocesti. Za
ostala stanovanjska območja pa OPN opredeljuje ustrezne načine urejanja z podrobnejšimi akti, v
sklopu katerih so predhodno obvezne izdelave analiz hrupa ter izvedba protihrupnih ukrepov za
zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja. Gradnja brez ustreznih meritev hrupa na tem
območju ni možna.
V skladu z izdelanim elaboratom posegov na najboljša kmetijska zemljišča (Ipsum d.o.o.,
september 2009) so bile izločene tudi posamezne površine sprememb namenske rabe, ki posegajo
na plansko opredeljena najboljša kmetijska zemljišča. Enako so se izločila tudi plansko opredeljena
stavbna zemljišča, ki so se nahajalo znotraj poplavnih površin in vodovarstvenih območij v naseljih
Rakitnik, Matenja vas, Planina, ...)
Glede na umaknjene posege iz predloga OPN lahko zaključimo, da je trenutni predlog OPN za
občino Postojna z vidika ohranjanja narave, vodnih virov ter krajine primernejši, kot prvotne
predlagane spremembe namenske rabe. Tako bodo vplivi izvedbe OPN na posamezno sestavino
okolja manjši, izpolnjeni pa bodo tudi okoljsko cilji.
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