
 

 

 

Priloga VIII 
 

Okoljsko vrednotenje območij sprememb namenske rabe prostora 
 

Uvod 

V sklopu priprave aneksa okoljskega poročila za OPN občine Črna na Koroškem smo od 

načrtovalca akta prejeli spisek pripomb sprememb NRP, aktualnih po JR OPN. Priloga 

obravnava 83 sprememb. 
 

Preverili se je ali pripombe segajo v območja z varstveni režimi: naravne vredne (NV), 

ekološko pomembna območja (EPO), posebna varstvena območja (Natura 2000), 

zavarovana območja, vodovarstvena območja, poplavna in ostala ogrožena območja, 

območja varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov ali gozdov s poudarjeno ekološko ali 

socialno funkcijo, območja ali enote kulturne dediščine in območja kompleksnega varstva 

kulturne dediščine ter ostala tovrstna območja.  
 

V tabeli so pripombe označene z oznakami načrtovalca (prvi stolpec, oznaka 

spremembe). Tabela ima ob koncu legendo, kjer so pojasnjene vse kratice in navedena 

vsa območja ali točke z varstvenimi režimi. 

 

Ozadje postopka sprejemanja OPN občine Črna na Koroškem 

Leta 2011 je bil sprejet Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine 

Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 72/11).  
 

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) je bila izdana odločba 

št. 35409-167/2012/9, z dne 4.9.2012, v skladu s katero je treba za OPN občine Črna na 

Koroškem izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), v 

okviru katerega se izvede tudi presoja sprejemljivosti vplivov obravnavanega plana na 

varovana območja (zavarovana območja, območja Natura 2000 ter naravne vrednote).  
 

S pridobitvijo pozitivnega mnenja oddelka CPVO (MOP) na okoljsko poročilo (št. 35409-

146/2014/21, z dne 5.12.2014) in s sodelovanjem na javni obravnavi (avgust 2015) je 

postalo okoljsko poročilo verificirano in tako predstavlja veljavni dokument v postopku 

sprejemanja OPN občine. 
 

V času po javni razgrnitvi je občina v proces sprejemanja plana vključila tudi pripombe, 

naznanjene na javni razgrnitvi. Poleg pripomb se je občina odločila tudi za nekatere 

druge korekcije namenske rabe (npr: območje Žerjava). Med tem časom se je za 

območje Črne in Žerjava izdelala tudi poplavna študija. 
 

Aneks OP je dokument, ki je skupaj z verificiranim dokumentom tvori enovit izdelek v 

procesu CPVO. Aneks vsebuje dopolnitve in spremembe glede na OPN, stanje okolja je 

osveženo za okoljska področja, kjer je to relevantno, osvežena je tudi zakonodaja. 
 

Omilitveni ukrepi - OU 

Posamezno pripombo smo ocenili kot sprejemljivo ali kot sprejemljivo (zaradi izvedbe 

OU), oz. kot nesprejemljivo. 

Razlaga: 

- Sprejemljiva: ni zadržkov s stališča okolja, narave, KD, zdravja ljudi za izvedbo 

pobude.  

- Sprejemljiva zaradi izvedbe OU: pobuda je izvedljiva samo ob upoštevanju OU.  

- Nesprejemljiva: Pobuda se mora izločiti iz nadaljnjega procesa načrtovanja OPN.  

Ponekod, kjer smo ocenili, da je to smiselno oz. potrebno, smo k podani oceni dodali tudi 

obrazložitev ali opozorilo. 
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Tabela 1: Predlogi z oceno sprejemljivosti 

Oznaka 

spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 

varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

8_obcan ZR3/8 SSp Gv JZ1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
10_obcan JV1 K2 Aa JV1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
29_obcan BS2 K1 Aa LV3 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
29_obcan BS2 K1 Aa LV3 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
35_obcan BS2 K1 Aa BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
35_obcan BS2 K1 Aa BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
1_obcan BS1/1 Aa K1 BS1 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 

SPA Grintovci 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Gre za obstoječi objekt na lokaciji. 
24_obcan LV4 K1 Aa LV4 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
3_obcan JV1/63 Aa K1 JV1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
55_obcan JV20 Aa K2 JV1 SPA Grintovci Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
- Objekta se dodatno ne osvetljuje 
- V času gradnje se poseka le nujno potrebno 

drevje. Dela naj potekajo v dnevnem času. 
- Dovozna pot naj bo umeščena na način, da 
upošteva avtohtone značilnosti tamkajšnje krajine 

(uporaba avtohtonih materialov). 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

21_obcan CR11/1 SS Gv CR6 Območje 

pobude je v 
sklopu 
veljavnosti 
izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

4a_obcina JV13/1 CU CD JV13 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
6_obcan PP1 K2 SK CR26/1 J (manjši) del 

je na območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Območje 
pobude je v 
sklopu 
veljavnosti 
izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

38/2_obcan CR9/1 IP SSz CR8/8 V del je na 
območju 
pomembnega 

vpliva poplav. 
Območje 
pobude je v 
sklopu 

veljavnosti 
izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

88_obcina KP2/1 PO G KP3 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci 
NV Meža 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
-Gozdni rob se ustrezno vzdržuje 
-Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem odlagališču  
-Za zunanje ureditve parkirnih prostorov se 
uporablja avtohton gradbeni material (npr: les, 

kamen, pesek). 
-Zelene površine naj se uredi z zasaditvijo 
avtohtonega vegetacijskega pokrova 
-Območje urejanja naj se ne ograjuje 
-Parkirišče se uredi v neposredni bližini dovozne 
ceste 
-Parkirišče se uredi v peščeni ali travnati obliki 

(asfaltiranje, betoniranje ali tlakovanje parkirnih 
površin se ne izvaja) 
-Parkirišča naj se ne osvetljuje ali ograjuje. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

87_obcina KP2/2 ZS G KP3 EPO Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SPA Grintovci 

Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Gozdni rob se ustrezno vzdržuje 
-Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem odlagališču.  
-Za zunanje ureditve se avtohton gradbeni material 

(npr: les, kamen). 
-Zelene površine naj se uredi z zasaditvijo 
avtohtonega vegetacijskega pokrova. 
-Območje urejanja naj se ne ograjuje. 

 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

26-obcanov KP19 IK K2 KP2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci-
daljinski vpliv 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

 
 

56_obcan JV1 K2 K1 JV1 Del pobude je 
na območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Območje 
pobude je v 
sklopu 

veljavnosti 
izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

17_obcan CR25/11 ZD SSz CR25/2 Del pobude je 

na območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 
Območje 
pobude je v 
sklopu 
veljavnosti 

izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
 

38_obcina CR4/2 IG K2 CR4 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
22_obcan PP18 As K1 PP1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
72_obcina ZR4/7 ZD IG ZR4/4 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
71_obcina ZR4/10 PO IG ZR4/3 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
51_obcina ZR1/11 IG CUc ZR1/2 Pm 

Pp, konfliktno 

območje Žerjav 
1 

Sprejemljivo pod pogoji 
 

OU: 

-Med stik NRP CUh in IG naj se v pasu dolgem 

ca 50 m in širokem ca 10 m zasadi zeleni 

vegetacijski pas višine do 10 m. Rastlinje na 

tej barieri naj bo primerno gosto in ozelenelo 

po celotni višini (kombinacija zimzelenih 

grmovnic in dreves). 

 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

76_obcina ZR4/8 K2 IG ZR4/4 Ps 

Pm 
Pp 
Območje 
pomembnega 
vpliva poplav 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

  



 

9 
 

Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

85_obcina ZR4 K2 IG ZR4/4 Večji del 

pobude je na 
območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 
Območje 
pobude je v 
sklopu 

veljavnosti 
izračuna HHŠ 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

15_49_obcan ZR3/16 ZD SSp ZR3/7 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
80_obcina CR8/11 PO SS CR8/9 Pp 

S del pobude je 
na območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

81_obcina CR8/13 CUc SS CR8/9 Pp 
S del pobude je 

na območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

82_obcina CR8/12 ZS SS CR8/9 Pp 
Manjši, SZ del 
pobude je na 
območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

50_obcan BS2 K1 Gk BS2 Območje je 
znotraj 
veljavnosti 

HHŠ. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

15_49_obcan ZR3/17 ZD SSp ZR3/7 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
9_obcani PP1/17 Aa K1 PP1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

6_obcan CR23 K1 SS CR24/2 Pm 

Pp 
pobuda je na 
območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

31/2_občan ZR4/6 SS IG ZR4/4 V skrajnem J 

delu pobuda 

sega na: 
Pm 
Pp 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

15_obcan ZR3/3 SS Gv JZ1 Varovalni gozd 
ID 11043 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Gre za zaokrožitev stavbišča. 
24_obcan LV4 Aa K1 BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
18_obcan LV2 K1 Ak LV2 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
45_obcan JV1/38 Aa G JV1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Na lokaciji obstoječi objekt. 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

3_obcina KP12 BT Aa, K1 KP1 KD- Koprivna - 

Domačija 
Koprivna 27 in 
28 
EPO Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SPA Grintovci-
daljinski vpliv 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
-Gozdni rob se ustrezno vzdržuje- gradnja novih 
objektov se načrtuje v odmiku od novo oblikovanega 
gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino 
odraslega drevesa. 
-Obstoječe drevje na zemljišču se v čim večji meri 

ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
mehanskimi poškodbami. 
-Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem odlagališču.  
-Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se 
odvajajo v vodotesne greznice ali ČN. 

-Zelene površine v okolici objektov naj se uredi z 
zasaditvijo avtohtonega vegetacijskega pokrova. 
-V kolikor se v prihodnje načrtuje še gradnja novih, 
dodatnih objektov, naj se ti načrtujejo čim bližje 
obstoječim objektom in cesti. 

-Območje urejanja naj se ne ograjuje. 

-Parkirišče se uredi le na delu območja, ki je že 
nasuto z materialom (v neposredni bližini dovozne 
ceste). 
-Parkirišče se uredi v peščeni ali travnati obliki 
(asfaltiranje, betoniranje ali tlakovanje parkirnih 
površin se ne izvaja). 
-Parkirišča naj se ne osvetljuje ali ograjuje. 

 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

89_obcina BS2/34 BT K1 BS2 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

35_obcan BS2 Aa K1 BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
19_obcanov PP1 Aa K1 PP1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
6_obcina LV5 Aa K1 BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
delno 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Zapolnitev celka. 
4b-občina KP18 CU CD KP11 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci-
daljinski vpliv 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Obstoječa dejavnost. 

5_obcina LV10/2 BC K1 BS2 EPO Kamniško - 
Savinjske Alpe 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
6_obcan CR23 K1 SS CR24/4 Pm 

Ps 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

2_obcanov PP16 Aa K1 PP1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
83_obcina PP17 O SSp PP3/5 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
Sprejemljivo (pogojno) 

Nebistven vpliv (ocena B) 

 

Razlaga »pogojno sprejemljivo« 

Pri pobudi za umestitev mHE v prostor se je 

sprejemljivost ocenila zgolj na podlagi 

predlagane NRP (E).V kolikor bo pobuda tudi v 

nadaljnjem procesu sprejemanja OPN 

aktualna, bo potrebno preveriti tudi Qes, 

upoštevanje določb površini vodozbirnega 

območja, tip mHE, etc in na podlagi rezultatov 

podati končno oceno. 

 

Pomembno: 

Pri konkretni pobudi ocena sprejemljivosti 

ni končna in se lahko v prihodnje še 

spreminja. 
31/1_občan ZR4/8 SS IG ZR4/4 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
31_obcan ZR1/9 CUh CUc ZR1/3 Pm 

Pp 
Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
70_obcina ZR4/9 PC IG ZR4/5 Ps 

Pm 
Pp 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

Ažuracija dejanskega stanja. 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

15_23_obcan ZR3/15 ZD SSp ZR3/6 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
38/1_občan CR8/10 ZD SSz CR8/8 Pobuda je na 

območju 
pomembnega 

vpliva poplav. 
Območje je 
zajeto v HHŠ. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

79_obcina CR8/11 PO PC CR8/7 Pp 
Pobuda je na 
območju 

pomembnega 
vpliva poplav. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan ZR1/10 CUh CUc ZR1/2 Ps 
Pm 
Pp 

Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 

-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. 
Ostale ureditve so možne v skladu s poplavno 
uredbo. 

 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

70_obcina ZR4/9 PC IG ZR4/4 Pobuda je na 

območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 
Pp 
Ps 
Pm 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

31/4_občan ZR4/7 SS IG ZR4/4 Pobuda je na 

območju 
pomembnega 
vpliva poplav. 
Pp 
Ps 
Pm 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre 
za območje na Z delu pripombe, kateremu naj se 
nameni NRP G. Ostale ureditve so možne v skladu s 
poplavno uredbo. 
 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

6_obcina LV5 Aa Gk BS2 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
6_obcina LV5 Aa Aa LV5 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
 

84_obcina BS2/17 Ar As BS2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
delno 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

37_obcan BS2 K1 Aa LV5 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
36_obcan KP1 G SS PP3/4 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci  

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

51_obcina ZR1/11 IG IPc ZR1/1 Pp 

Pm 
Ps 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre 
za območje na robnem Z delu pobude. Ostale 
ureditve so možne v skladu s poplavno uredbo. 
 
 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

7_obcina KP13 BT Aa KP2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
 
-Obstoječe drevje na zemljišču se v čim večji meri 
ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
mehanskimi poškodbami 

- Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem odlagališču  
-Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se 
odvajajo v vodotesne greznice ali ČN. 
-Za fasadne elemente in zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen, pesek) 

-Zelene površine v okolici objektov naj se uredi z 
zasaditvijo avtohtonega vegetacijskega pokrova 
-Pohodne oz. vozne površine naj bodo izdelane iz 
naravnih materialov (pesek, sekanci, les...). 
-Večja in hrupnejša gradbena dela (npr: odstranitev 

dreves) je potrebno izvesti izven obdobja gnezdenja 

večine vrst ptic (gradnja možna med julijem in 
januarjem) 
-V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo 
možno zvočno močjo. Upošteva se časovne omejitve 
glede njihove uporabe, (predvsem uporaba v 
dnevnem času). 
 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

86_obcina KP2/3 ZS K1 KP2 

31/3_obcan ZR4/9 SS IG ZR4/3 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
70_obcina ZR4/9 PC IG ZR4/3 NV Mučevo – 

soteska 
Pp 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
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Oznaka 
spremembe 

EUP_novi PNR_nova PNRP_obstoječa EUP_OZN_stari Poseganja na 
varstvena 
območja 

Okoljsko vrednotenje (razlaga, če potrebno) 

11_obcan KP2/13 Aa G KP2 EPO Kamniško - 

Savinjske Alpe 
SPA Grintovci 

Sprejemljivo pod pogoji 

 
OU: 
-Poseg (npr: izkop, odstranitev dreves) je potrebno 
izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic in 
izven rastitvene sezone (gradnja možna od julija do 
novembra). 
-Gradnja novega objekta se načrtuje v odmiku od 

gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino 
odraslega drevesa, 
-Za fasadne elemente in zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen), 
-Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se 
odvajajo v vodotesne greznice ali ČN. 

 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

19_obcanov PP1/18 Aa K1 PP2 NV Žačnove 
lipe-daljinski 
vpliv 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina ZR4/9 PC VC ZR4/1 / Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 
38/2_obcan CR9/1 IP G PP1 Območje je 

znotraj 
veljavnosti 
HHŠ. 

Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

9_obcani LV5 Aa G BS2 KD Ludranski 
vrh - Znamenje 
pod Najevsko 

lipo 
NV Najevska 

lipa 

Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 

-Objekte in naprave se gradi oziroma namešča v 
takšni oddaljenosti od drevesa, oz njegovega 

rastišča, da se ne spremenijo življenjske razmere na 
rastišču 
-Ne spreminja se razmerja med osenčenostjo oz 
osončenostjo drevesa 

-Vej, listov, debla, drevesne skorje in korenin se ne 
lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje (izjema 
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so sanacijski ukrepi na drevesu) 
-Na deblo, veje ali korenine se ne obeša, pritrjuje ali 
postavlja tujih teles (plakati, svetilke, antene, ipd) 
-NV se lahko opremi za obisk, ogled ali predstavitev 
javnosti z pojasnjevalnimi tablami, vendar na načni, 
da se s posegom ne poškoduje drevesa in ne 

spremeni razmer na rastišču. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

 
Legenda kratic: 
-  DO - dopolnjeni osnutek OPN 
- drev. – zvrst naravne vrednote; drevesna naravna vrednota 
- EMS – elektromagnetno sevanje 
- EPO – ekološko pomembno območje 
- EŠD - evidenčna številka nepremične kulturne dediščine 
- geormorf. – zvrst naravne vrednote; geomorfološka površinska naravna vrednota 
- GGN – gozdno gospodarski načrt 
- hidr. – zvrst naravne vrednote; hidrološka naravna vrednota 
- ID_PR_f - pripona evidenčne številke predloga, označuje fazo OPN v kateri se predlog pojavi ali spremeni (O=osnutek, DO=dopolnjen osnutek, Os=predlog iz osnutka  

spremenjen v dopolnjenem osnutku) 
- KD – kulturna dediščina 
- mHE – mala hidroelektrarna 
- NRP – namenska raba prostora 
- NS – naravni spomenik 
- NUP – nosilec urejanja prostora 
- NV – naravna vrednota 
- NVLP – naravna vrednota lokalnega pomena 
- NVDP - naravna vrednota državnega pomena 
- ONRP – osnovna namenska raba prostora 
- OPNV – območje pričakovanih naravnih vrednot 
- PIP – prostorsko izvedbeni pogoji 
- PNRP – podrobnejša namenska raba prostora 
- SCI – posebno ohranitveno območje (območje Natura 2000) po Habitatni direktivi 
- SPA - posebno ohranitveno območje (območje Natura 2000) po Ptičji direktivi 
- VVO – vodovarstveno območje 
- Pp-razred preostale poplavne nevarnosti 
- Pm-razred male poplavne nevarnosti 
- Ps-razred srednje poplavne nevarnosti 
- Pv-razred velike poplavne nevarnosti 
- ZVKD-1 - Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08) 
- ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine 
- ZV-1 - Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) 
- Qes – ekološko sprejemljiv pretok 
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