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1 UVOD 

 
Prikaz stanja prostora je obvezna podlaga za pripravo prostorskih aktov. Pripravi se na podlagi 
podatkov iz prostorskega informacijskega sistema ter drugih podatkov in vsebuje zlasti:  
 prikaz dejanskega stanja v prostoru, ki vključuje prikaz stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in 

drugih zemljišč;  
 prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi 

zakona s pravnimi akti vzpostavljen poseben pravni režim, prikaz s prostorskimi akti določenih 
območij namenske rabe ter 

 prikaz obstoječe in z veljavnim planom načrtovane gospodarske javne infrastrukture. 

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju: PSP) je izdelan za celotno območje Občine Črna na Koroškem 
na način, kot ga zahteva Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/2008). PSP je podlaga za 
pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem in vsebuje poleg tekstualnega 
tudi grafični del. Grafični del PSP bo objavljen tudi na portalu prostorskega informacijskega sistema 
Kaliopa iObčina: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=crnanakoroskem. 
 

1.1 METODE DELA 

Podlaga za PSP je namenska raba iz veljavnega plana Občine Črna na Koroškem:  
– Dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem, od leta 1986-2000, odlok objavljen v 

Medobčinskem uradnem vestniku št. 20/86, 17/89 in 18/90; 
– Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990, odlok objavljen v 

Medobčinskem uradnem vestniku št. 20/86 in 17/89; 
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Ravne na Koroškem za 

obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana 
občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Črna na 
Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena 
območja), Odlok objavljen v Uradnem listu RS št. 78/2001; 

– Delna sprememba in dopolnitev sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001, ter srednjeročnega 
družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen 
in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno 
območje Teber (razširitev PUP št. 1), odlok objavljen v Uradnem listu RS št. 29/2003, 44/2003-
popr.). 

 
Podatki, s katerimi prekrivamo namensko rabo prostora, so v pričujočem gradivu povzeti iz uradnih 
dostopnih evidenc. V PSP so zajeti naslednji podatkovni sloji in podlage: 
 Podatki iz zemljiškega katastra (Geodetska uprava RS, december 2016),  
 Podatki iz katastra stavb (Geodetska uprava RS, december 2016), 
 Podatki iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (Geodetska uprava RS, december 

2016), 
 Pregledne karte (Geodetska uprava RS, 10.9.2008), 
 Državne topografske karte v merilu 1: 5000 (Geodetska uprava RS, 10.9.2008), 
 Državne topografske karte v merilu 1: 50000 (Geodetska uprava RS, 10.9.2008), 
 Podatki o dejanski rabi prostora (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, december 2016),    
 Podatki o varstvenih režimih kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo, december 2016), 
 Podatki o režimih varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti (Občina Črna na 

Koroškem), 
 Podatki o varstvenih režimih vodnih virov (ARSO, december 2016)  

Prekrivanje podatkovnih slojev je opravljeno z lastno programsko opremo, rezultat pa so območja 
razhajanja med planom in dejansko rabo prostora (Ministrstvo za kmetijstvo okolje). V skladu s 
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Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, 50/2008) so v grafičnem delu zgoraj navedena 
razhajanja, večja od 5.000 m2

, prikazana s poševno šrafuro. 

2 OSNOVNI PODATKI O OBČINI  
 
Občina Črna na Koroškem meji na Občine Bled, Jesenice, Kranjsko goro in Bohinj. Površina občine 
znaša 116 km2, število prebivalcev je 2.850 (Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 
2014). 
 
Današnja občina Črna na Koroškem je nastala leta 1995 z razdelitvijo nekdanje občine Ravne na 
Koroškem na štiri občine (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem). Občina Črna 
na Koroškem je del upravne enote Ravne na Koroškem, ki ima sedež na Ravnah in vključuje območje 
nekdanje občine Ravne na Koroškem. 
 
Območje Koroške regije obsega štiri uprave enote: Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd 
in Radlje ob Dravi) in vključuje 12 občin. 
 
Občina obsega 9 naselij in istoimenskih katastrskih občin (v nadaljevanju k.o.): Bistra, Črna na 
Koroškem, Koprivna, Ludranski vrh, Javorje, Jazbina, Podpeca, Topla in Žerjav.  
 
Preglednica 1: Osnovni podatki o Občini Gorje 

Površina občine 156 km2 Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, 2008 

Število prebivalcev 3.502 http://www.stat.si/ (za leto 2012) 

Število stavb 2324 kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2016 

Število stavb s  
hišnimi številkami 

751 kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2016 

3 BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE / DEJANSKE RABE 

3.1 NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ 

V spodnjih preglednicah so prikazani podatki osnovne namenske rabe zemljišč, kot je opredeljena v 
planu Občine Črna na Koroškem.  
 
Preglednica 2: Bilanca površin osnovne namenske rabe zemljišč 

OSNOVNA NAMENSKA RABA POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%)
Območja gozdnih zemljišč  13.410,35 86,04 
Območja kmetijskih zemljišč  1.899,40 12,18 
Območja stavbnih zemljišč  277,24 1,78 
SKUPAJ 15.586,99 100

 
Največji delež zavzemajo gozdna zemljišča (86,04%), saj reliefne značilnosti občine ne omogočajo 
pretežne kmetijske rabe prostora. Kmetijska zemljišča zavzemajo 12,18%, stavbna zemljišča pa 
1,78%.  
  

3.2 DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ  

Reliefni, pedološki in klimatološki dejavniki, kot tudi nekateri družbeni dejavniki pogojujejo 
prevladujočo gozdno rabo zemljišč. Na podlagi podatkov dejanske rabe prostora, zaradi prostorskih 
danosti, med kmetijskimi površinami prevladujejo travniki. Pozidana zemljišča zavzemajo okrog 3% 
površja občine.  
 
 
Preglednica 3: Bilanca površin dejanske rabe zemljišč 
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RABA ZEMLJIŠČ POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%)
Njiva 13,98 0,09 
Vinograd 0,02 0,00 
Intenzivni sadovnjak 0,18 0,00 
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 61,05 0,39 
Trajni travnik 1.292,25 8,29 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 60,06 0,39 
Drevesa in grmičevja 113,70 0,73 
Neobdelano kmetijsko zemljišče 32,17 0,21 
Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 36,91 0,24 
Gozd 13.557,32 86,93 
Pozidano in sorodno zemljišče 275,26 1,76 
Ostalo zamočvirjeno zemljišče 0,85 0,01 
Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 117,79 0,76 
Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 15,88 0,10 
Voda 18,34 0,12 
SKUPAJ 15.595,76 100 

 

3.3 GOZD 

Naravni pogoji prispevajo k veliki gozdnatosti občine.  
 
Preglednica 4: Bilanca površin gozdov 

 POVRŠINA (ha) DELEŽ OBČINE (%) 
Gozd - namenska raba 13.410,35 86,04 
Gozd - dejanska raba (MKGP)* 13.557,32 86,98 

*MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 

4 POVRŠINE POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 

4.1 KULTURNA DEDIŠČINA  

Kulturna dediščina je povzeta iz strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine in Registra kulturne 
dediščine (uradna evidenca nepremične kulturne dediščine na ozemlju RS, ki jo vodi Ministrstvo za 
kulturo). Skupna površina kulturne dediščine je 40,80 ha. S tem se pod različnimi varstvenimi režimi 
kulturne dediščine nahaja približno 0,25% ozemlja občine. 
 
Preglednica 5: Območja kulturne dediščine 

NASELJE ESD IME REZIM PODREZIM TIP 

KOPRIVNA 3066 Koprivna - Cerkev sv. Ane 
vplivno 
območje  

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7634 
Črna na Koroškem - Vaško 
jedro 

spomenik 
 

naselbinska dediščina 

PODPECA 22235 
Podpeca - Kapelica pri cerkvi 
sv. Helene 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7736 
Črna na Koroškem - Rudarski 
muzej 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7642 Mušenik - Graščina spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

PODPECA 7703 
Podpeca - Domačija Podpeca 
57 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

PODPECA 2935 Podpeca - Cerkev sv. Helene 
vplivno 
območje  

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7741 Mušenik - Hiša Mušenik 2 spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

BISTRA 7719 
Bela Peč - Partizanska 
bolnišnica B-11 Pepca 

spomenik 
 

memorialna dediščina 

BISTRA 7662 
Bistra pri Črni - Znamenje pri 
domačiji Knez 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

KOPRIVNA 13761 Koprivna - Župnijsko središče spomenik sakralno profana stavbna 
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ded. 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7634 
Črna na Koroškem - Vaško 
jedro 

spomenik 
 

naselbinska dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7689 
Javorje - Domačija Spodnje 
Javorje 25 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7714 
Črna na Koroškem - Spomenik 
žrtvam 1. in 2. svetovne vojne 

spomenik 
 

memorialna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

2934 
Črna na Koroškem - Cerkev sv. 
Ožbolta 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

KOPRIVNA 7692 
Koprivna - Kašča na domačiji 
Koprivna 37 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7649 
Črna na Koroškem - Hiša 
Center 25 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

KOPRIVNA 7693 
Koprivna - Domačija Koprivna 
49 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

JAVORJE 3030 
Javorje - Cerkev sv. Marije 
Magdalene 

vplivno 
območje  

sakralna stavbna dediščina 

KOPRIVNA 3066 Koprivna - Cerkev sv. Ane spomenik sakralna stavbna dediščina 

PODPECA 7671 
Podpeca - Kapelica pri domačiji 
Žačen 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

KOPRIVNA 7665 
Koprivna - Znamenje pri 
domačiji Šumel 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

TOPLA 771 Topla - Domačija Topla 9, 10 spomenik profana stavbna dediščina 

ŽERJAV 9320 Mežica - Separacija Žerjav spomenik profana stavbna dediščina 

PODPECA 7737 
Podpeca - Rudarski zaselek 
Šmele 

dediščina 
naselbinska 
dediščina 

naselbinska dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7654 Mušenik - Hiša Mušenik 4 spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

PODPECA 15445 Podpeca - Gostilna Škrubi dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna dediščina 

TOPLA 7710 Topla - Domačija Topla 3 spomenik profana stavbna dediščina 

PODPECA 7720 Podpeca - Spomenik NOB spomenik memorialna dediščina 

JAZBINA 3393 
Jazbina - Cerkev sv. Uršule na 
Uršlji gori 

vplivno 
območje  

sakralna stavbna dediščina 

PODPECA 22236 
Podpeca - Nagornikova 
kapelica 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

TOPLA 7711 Topla - Domačija Topla 4 in 5 spomenik profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

22225 
Črna na Koroškem - 
Pongračičeva kapelica 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

ŽERJAV 24679 Žerjav - Fetihova vila dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna dediščina 

PODPECA 2935 Podpeca - Cerkev sv. Helene dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

JAVORJE 3031 Javorje - Cerkev sv. Jošta 
vplivno 
območje  

sakralna stavbna dediščina 

JAVORJE 3031 Javorje - Cerkev sv. Jošta spomenik sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7650 
Črna na Koroškem - Hiša 
Center 26 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

BISTRA 7683 
Bistra pri Črni - Domačija Bistra 
13 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7663 
Črna na Koroškem - Kapelica 
nad pokopališčem 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7716 
Pristava pri Črni - Spomenik 
NOB 

spomenik 
 

memorialna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7634 
Črna na Koroškem - Vaško 
jedro 

spomenik 
 

naselbinska dediščina 

LUDRANSKI 
VRH 

7666 
Ludranski vrh - Znamenje pri 
domačiji Vesevk 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7648 
Črna na Koroškem - Hiša 
Center 22 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

KOPRIVNA 7691 
Koprivna - Domačija Koprivna 
27 in 28 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 
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JAZBINA 7645 Uršlja gora - Stolp Močivnik spomenik profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7646 
Črna na Koroškem - Hiša 
Center 16 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna dediščina 

JAVORJE 22233 
Javorje na Koroškem - 
Mežnarjeva kapelica 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

JAZBINA 25479 Jazbina - Znamenje dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7740 
Mušenik - Zgradba 
podzemeljske hidroelektrarne 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

PODPECA 7672 
Podpeca - Znamenje pri cerkvi 
sv. Helene 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7634 
Črna na Koroškem - Vaško 
jedro 

spomenik 
 

naselbinska dediščina 

LUDRANSKI 
VRH 

7696 
Ludranski vrh - Domačija 
Ludranski vrh 20 in 21 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ŽERJAV 24678 Žerjav - Uršičeva vila dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna dediščina 

BISTRA 7717 
Bistra pri Črni - Spomenik NOB 
na Ježevem travniku 

spomenik 
 

memorialna dediščina 

TOPLA 7721 Topla - Spomenik NOB spomenik memorialna dediščina 

PODPECA 7734 Peca - Matjaževa jama spomenik memorialna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

22226 
Črna na Koroškem - Znamenje 
na Pristavi 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

JAVORJE 7688 
Javorje na Koroškem - Pikova 
kašča 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 

7715 
Črna na Koroškem - Grobišče 
borcev NOB 

spomenik 
 

memorialna dediščina 

LUDRANSKI 
VRH 

7667 
Ludranski vrh - Znamenje pod 
Najevsko lipo 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

JAZBINA 3393 
Jazbina - Cerkev sv. Uršule na 
Uršlji gori 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

TOPLA 770 Topla - Vas dediščina 
naselbinska 
dediščina 

naselbinska dediščina 

JAVORJE 3030 
Javorje - Cerkev sv. Marije 
Magdalene 

spomenik 
 

sakralna stavbna dediščina 

TOPLA 7712 
Topla - Domačija Topla 11 in 
12 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

KOPRIVNA 3065 Koprivna - Cerkev sv. Jakoba spomenik sakralna stavbna dediščina 

KOPRIVNA 7690 
Koprivna - Domačija Koprivna 
13 

spomenik 
 

profana stavbna dediščina 

KOPRIVNA 25250 
Koprivna - Kapelica pri cerkvi 
sv. Jakoba 

dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna dediščina 

 

4.2 OHRANJANJE NARAVE 

Skupna površina območij zajetih v vseh naravovarstvenih režimih skupaj znaša 96 km2 (9.652 ha oz. 
96.516.269 m2) oziroma 62% celotnega območja občine Črna na Koroškem. 
 
Preglednica 6: Ekološko pomembna območja 
ID IME OBMOČJA POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%) 

48300 Dolina smrti 90,96 0,6 

11300 Kamniško-Savinjske Alpe 9233,40 59,2 

48700 Obistove skale 22,02 0,1 

43700 Uršlja gora-Razbor 244,50 1,6 

SKUPAJ 9590,88 61,5 
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Preglednica 7: Območja Natura 2000 
OZNAKA OBMOČJA IME OBMOČJA VARSTVENA SKUPINA POVRŠINA (ha) DELEŽ (%)

SI5000024 Grintovci SPA 7511,49 48,19 

SI3000001 Cvelbar - skalovje SAC 4,57 0,03 

SI3000002 Obistove skale SAC 13,02 0,08 

SI3000132 Peca SAC 393,94 2,53 

SI3000030 Žerjav - Dolina smrti SAC 79,93 0,51 

SI3000038 Smrekovško pogorje SAC 18,50 0,12 

SI3000108 Raduha SAC 8,12 0,05 

SKUPAJ 8029,57 51,50 

 
 
Preglednica 8: Zavarovana območja narave in predlagana zavarovana območja narave 
ID IME STATUS POVRŠINA (ha) DELEŽ (%) 

1414 Topla krajinski park 1529,38 9,81 

SKUPAJ 1529,38 9,81 
 
 
Preglednica 9: Kraške jame 
ID IME JAME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

40637 Kapežnica Spodmol, kevdrc geomorfp državni 

43081 Ciganska jama Vodoravna jama geomorfp državni 

42503 Korančevka Vodoravna jama geomorfp državni 

42504 Spodmol pri Vranici Spodmol, kevdrc geomorfp državni 

44704 Matjaževa jama Jama z breznom in etažami, poševna jama geomorfp državni 

42502 Jama nad jezom Jama z breznom in etažami, poševna jama geomorfp državni 

42501 Jama v Heleni Spodmol, kevdrc geomorfp državni 
 
 
Preglednica 10: Naravne vrednote  
EVID. ST. IME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

7193 
Komen - nahajališče 
kamnin 

Nahajališče avgitovega andezita v Komnu geol lokalni 

6974 
Komen - rastišče 
andezitne flore 

Rastišče redke andezitne flore ter izdanki 
vulkanskih kamnin na ovršju Komna, južno od Črne 
na Koroškem 

bot, geol državni 

3791 Končnikova luža 
Gozdno gorsko jezerce na severnem pobočju 
Krnesa, severno od Črne na Koroškem 

hidr, zool lokalni 

7235 
Končnikov vrh - 
cemprini 

Gozdno rastišče cemprinov na Končnikovem vrhu, 
južno od Črne na Koroškem 

drev državni 

7218 
Komen - gorski 
smrekov gozd 

Zrel sestoj smrekovega gozda na severnem pobočju 
Komna, južno od Črne na Koroškem 

ekos, zool državni 

7192 
Smrekovec - 
nahajališče kamnin 

Nahajališče magmatskih in piroklastičnih kamnin v 
izdankih ob cesti na severni strani Smrekovca 

geol lokalni 

3813 
Pudgarsko - veliki 
jesen 

Veliki jesen izjemnih dimenzij na Pudgarskem, južno 
od Črne na Koroškem 

drev državni 

7236 Pudgarsko - lipa 
Lipa večjih dimenzij na Pudgarskem, južno od Črne 
na Koroškem 

drev lokalni 

7237 
Pudgarsko - 
cemprin 

Cemprin izjemnih dimenzij na Pudgarskem, južno 
od Črne na Koroškem 

drev državni 

7233 
Smreke v Ježevih 
repih 

Smreke izjemnih dimenzij nad dolino Bistre, 
jugozahodno od Črne na Koroškem 

drev državni 

3801 
Bela peč - gorski 
gozd in habitat 

Habitat divjega petelina v zrelem gozdnem sestoju 
na Beli peči, jugozahodno od Črne na Koroškem 

geomorf, 
zool 

državni 
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divjega petelina 

3789 
Kozja peč - rastišče 
termofilnih 
rastlinskih združb 

Rastišče termofilnih rastlinskih združb na južnem 
pobočju Kozje peči, jugozahodno od Črne na 
Koroškem 

zool, bot, 
geomorf 

lokalni 

3783 Osojnikova tisa 
Tisa večjih dimenzij pri kmetiji Osojnik v dolini 
Bistre, jugozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

3787 Osojnikova lipa 
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Osojnik v dolini 
Bistre, jugozahodno od Črne na Koroškem 

drev državni 

7128 
Bistra - močvirni 
travnik 

Habitat ogroženih močvirskih rastlinskih vrst pri 
domačiji Osojnik v dolini Bistre, desnega pritoka 
Meže, jugozahodno od Črne n 

bot, ekos državni 

7205 Bistra - potok 
Desni pritok Meže, jugozahodno od Črne na 
Koroškem 

hidr državni 

7238 Lukeževa smreka 
Smreka večjih dimenzij v Javorju, jugovzhodno od 
Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7213 Bistra - barje 
Habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst pri 
domačiji Plaznik v dolini Bistre, jugozahodno od 
Črne na Koroškem 

bot, zool državni 

7214 Bistra - povirje 
Mokrotni travnik pod domačijo Prevržan v dolini 
Bistre, desnega pritoka Meže, jugozahodno od Črne 
na Koroškem 

bot lokalni 

7206 Javorski potok 
Desni pritok Meže, jugovzhodno od Črne na 
Koroškem 

hidr lokalni 

3775 Robnikovo pečovje 
Slikovite prepadne stene, nahajališče fosilov 
vzhodno od Olševe 

geol, 
geomorf 

lokalni 

197 Najevska lipa 
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Narovnik na 
Ludranskem vrhu, južno od Črne na Koroškem 

drev državni 

7204 Brezno pod Trničem 
Brezno v Smrekovškem pogorju, jugozahodno od 
Črne na Koroškem 

geomorfp državni 

7215 
Bistra - rastišče 
kochovega svišča 

Rastišče redkega kochovega svišča (Gentiana 
acaulis) v dolini Bistre, jugozahodno od Črne na 
Koroškem 

bot državni 

7245 Krištanovi lipi 
Lipi večjih dimenzij v Javorju, jugovzhodno od Črne 
na Koroškem. 

drev lokalni 

1863 
Olševa - gorski 
gozd 

Sestoj gorskega gozda na severnem pobočju 
Olševe, zahodno od Črne na Koroškem 

ekos lokalni 

7246 Pikova lipa 
Lipa pri kmetiji Pik v Javorju, jugovzhodno od Črne 
na Koroškem 

drev lokalni 

7247 Podkrižnikova lipa 
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Podkrižnik v Javorju, 
jugovzhodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7242 Komprejeva lipa 
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Komprej v Javorju, 
jugovzhodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7231 Sveti Jakob - lipe 
Lipe večjih dimenzij pri cerkvi sv. Jakoba v dolini 
Koprivne, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7248 Juvanova lipa 
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Juvan v Javorju, 
jugovzhodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

4468 
Bistra - nahajališče 
kamnin 

Prelomna cona periadriatskega šiva v dolini Bistre 
(tektonski in petrološki pojavi), jugozahodno od 
Črne na Koroškem 

geol državni 

7230 Šumevove lipe 
Lipe večjih dimenzij pri domačiji Šumev v Koprivni, 
severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7210 
Vesevkove peči - 
rastišče kuštravega 
jegliča 

Rastišče redkega kuštravega jegliča (Primula 
villosa) na Vesevkovih pečeh, vzhodno od Črne na 
Koroškem 

bot državni 

7243 Javorje - vetrni pas 
Vetrni pas gorskih brestov, velikih jesenov in lip 
večjih dimenzij pri Mežnerju v Javorju, jugovzhodno 
od Črne na Koroškem 

drev državni 

7244 
Sveta Magdalena - 
lipe 

Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. 
Magdalene v Javorju, jugovzhodno od Črne na 
Koroškem 

drev državni 

689 Rezmanov slap 
Slikovit slap na Ludranskem vrhu, jugovzhodno od 
Črne na Koroškem 

geomorf državni 

184 Meža 
Zgornji tok reke Meže, zahodno od Črne na 
Koroškem 

hidr lokalni 

3773 Zadnji travnik - Visoko barje in ostanki ledeniške morene na bot, državni 
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visoko barje in 
ostanki ledeniške 
morene 

Zadnjem travniku pod Olševo, zahodno od Črne na 
Koroškem 

geomorf, 
hidr, geol 

706 Božičev slap 
Slikovit slap na levem pritoku Javorskega potoka na 
Ludranskem vrhu, južno od Črne na Koroškem 

geomorf, 
hidr 

lokalni 

7211 
Cvelbarjeve peči - 
rastišče redkih 
rastlinskih vrst 

Rastišče redkih rastlinskih vrst, stik granita in 
skrilavca v bližini kmetije Cvelbar, jugozahodno od 
Črne na Koroškem 

bot, geol državni 

7250 Hoberjeva lipa 
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Hober v Jazbini, 
vzhodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7249 Pristotnikove lipe 
Lipe večjih dimenzij pri kmetiji Pristotnik v Jazbini, 
vzhodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7129 Paličnikova tisa 
Tisa večjih dimenzij pri kmetiji Paličnik v Koprivni, 
zahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7212 
Topla - rastišče 
peščenega 
netreskovca 

Rastišče peščenega netreskovca (Jovibarba 
arenaria) na pečeh pri Burjakovi bajti v Topli, 
zahodno od Črne na Koroškem 

bot državni 

7225 
Črna na Koroškem - 
lipi 

Lipi večjih dimenzij v bližini pokopališča v Črni na 
Koroškem 

drev lokalni 

7199 Navrške peči 
Slikovite prepadne stene pod Navrškim vrhom, 
zahodno od Črne na Koroškem 

geomorf lokalni 

7202 Trpotčev slap 
Slikovit slap na levem pritoku Helenskega potoka, 
zahodno od Črne na Koroškem 

hidr, 
geomorf 

lokalni 

7196 Burjakova stena 
Slikovita stena tektonskega nastanka v dolini Tople, 
zahodno od Črne na Koroškem 

geomorf, 
geol 

lokalni 

7208 Topla - potok Levi pritok Meže, zahodno od Črne na Koroškem hidr državni 

7209 Burjakovo močvirje 
Habitat ogroženih močvirskih rastlinskih in živalskih 
vrst pri domačiji Burjak v dolini Tople, zahodno od 
Črne na Koroškem 

bot, ekos, 
hidr, zool 

državni 

7252 Jelenovi lipi 
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Jelen pod Uršljo goro, 
vzhodno od Žerjava 

drev državni 

3774 Topla - dolina 
Krajinsko zanimiva alpska dolina in bivališče 
ogroženih živalskih vrst v Topli, zahodno od Črne na 
Koroškem 

zool državni 

3816 
Helenski potok - 
nahajališče fosilov 1 

Nahajališče karnijskih fosilov ob Helenskem potoku 
v Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

geol lokalni 

7195 Topla - spodmol 
Večji spodmol pri domačiji Burjak v dolini Tople, 
zahodno od Črne na Koroškem 

geomorf lokalni 

7251 Močilnikova lipa 
Lipa večjih dimenzij v bližini kmetije Močilnik v 
Jazbini, vzhodno od Žerjava 

drev lokalni 

3876 Jazbinski potok 
Desni pritok Meže, severovzhodno od Črne na 
Koroškem 

hidr lokalni 

7201 Dolina smrti - slap 
Najvišji slap na Koroškem, severozahodno od Črne 
na Koroškem 

hidr, 
geomorf 

državni 

3808 
Helenski potok - 
soteska in 
nahajališče fosilov 

Nahajališče karnijskih fosilov v soteski Helenskega 
potoka v Podpeci, severozahodno od Črne na 
Koroškem 

geomorf, 
geol 

državni 

7220 

Podpeca - habitat 
petrofilnih in 
termofilnih vrst 
metuljev 

Habitat petrofilnih in termofilnih vrst metuljev na 
termofilnih pobočjih pri domačiji Petek v Podpeci, 
severozahodno od Črne na 

zool lokalni 

4374 
Helenski potok - 
nahajališče fosilov 2 

Nahajališče karnijskih fosilov ob Helenskem potoku 
v Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

geol državni 

7226 Jakobe - smreka 
Smreka večjih dimenzij v Jakobah, severozahodno 
od Črne na Koroškem 

drev državni 

7207 Helenski potok Levi pritok Meže, zahodno od Črne na Koroškem hidr državni 

7222 Žačnov gorski javor 
Gorski javor večjih dimenzij v bližini kmetije Žačen v 
Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7127 Kordeževo močvirje 
Habitat ogroženih močvirskih rastlinskih in živalskih 
vrst pod domačijo Kordež v dolini Tople 

bot, ekos, 
zool 

državni 

7232 Sveta Ana - lipi 
Lipi večjih dimenzij pri cerkvi sv. Ane v dolini 
Koprivne, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

3874 Narovnikov brest 
Gorski brest večjih dimenzij pri kmetiji Narovnik na 
Naravskih ledinah, vzhodno od Žerjava 

drev lokalni 
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3812 Žačnove lipe 
Vetrni pas lip večjih dimenzij pri kmetiji Žačen v 
Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7253 Narovnikova lipa 
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Narovnik na 
Naravskih ledinah, vzhodno od Žerjava 

drev lokalni 

3771 
Kumrove lipe in 
jeseni 

Lipe in veliki jeseni pri kmetiji Kumer v dolini 
Koprivna, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7227 Končnikov drevored 
Drevored gorskih javorov pri kmetiji Končnik v dolini 
Tople, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7229 
Lipi pri Končnikovi 
kapelici 

Lipi večjih dimenzij pri kapelici v bližini kmetije 
Končnik v dolini Tople, severozahodno od Črne na 
Koroškem 

drev lokalni 

7228 Končnikova lipa 
Lipa večjih dimenzij v bližini kmetije Končnik v dolini 
Tople, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7165 
Uršlja gora - 
rastišče ogrožene 
visokogorske flore 

Rastišče ogrožene visokogorske flore in favne na 
Uršlji gori, južno od Raven na Koroškem 

ekos, 
zool, bot 

državni 

3677 
Podpeca - 
nahajališče 
mineralov 

Nahajališče wulfenita in kalcita v rudniku Helena v 
Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

geol državni 

3806 Mihevova lipa 
Lipa izjemnih dimenzij v bližini kmetije Mihev v 
Podpeci, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7223 Pikovo - nagnoj 
Nagnoj izjemnih dimenzij pri planinskem domu na 
Pikovem, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7221 Deseteroglavi očak 
Smreka izjemnih dimenzij južno od planinskega 
doma pod Malo Peco 

drev državni 

1868 
Pogorevc - 
ohranjeni sestoji 
gozdne vegetacije 

Sestoj gozdne vegetacije na strmih pobočjih 
Pogorevca, zahodno od Žerjava 

ekos lokalni 

3811 Pikovo - lipa 
Lipa izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. Helene na 
Pikovem, severozahodno od Črne na Koroškem 

drev državni 

3676 
Topla - nahajališče 
mineralov 

Nahajališče rudnih mineralov v sedimentnem profilu 
v rudniku Topla v dolini Tople, zahodno od Črne na 
Koroškem 

geol državni 

7190 Zajčja peč 
Izdanek na južnem pobočju Pece z vidno narivno 
ploskvijo, imenovano Pecin nariv 

geomorf, 
geol 

državni 

3877 Mučevo - soteska 
Soteska Mučevo z izdanki svinčevo-cinkove rude na 
površini, severno od Žerjava 

geomorf, 
geol 

državni 

7198 Ladinekov zob 
Rastišče avriklja (Primula auricula) na skalnem 
osamelcu severozahodno od Žerjava 

bot, 
geomorf 

lokalni 

7224 Pikovi lipi 
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Pik v Podpeci, 
severozahodno od Črne na Koroškem 

drev lokalni 

7191 
Topla - nahajališče 
fosilov 

Nahajališče fosilov v Topli, zahodno od Črne na 
Koroškem 

geol državni 

3821 
Plat - rastišče 
lovorolistnega 
volčina 

Rastišče lovorolistnega volčina (Daphne laureola) 
pri Žerjavu 

bot državni 

7216 
Helenski potok - 
povirje 

Habitat ogroženih močvirskih rastlinskih in živalskih 
vrst pri Mitniku v Podpeci, severozahodno od Črne 
na Koroškem 

bot, ekos, 
zool, hidr 

državni 

7194 Špičasta peč Skalni osamelec na Peci geomorf lokalni 

7200 Snežna jama 
Brezno na Peci pod Končnikovim vrhom, 
severozahodno od Črne na Koroškem 

geomorfp državni 

7197 
Kordeževa glava - 
naravno okno 

Naravno okno pod Kordeževo glavo na Peci geomorf lokalni 

211 

Peca - območje 
arealne meje 
visokogorske favne 
in flore 

Visokogorska travišča in naskalni habitati na ovršju 
Pece, severozahodno od Črne na Koroškem 

bot, zool državni 

7254 Najbržev plaz 
Obsežno plazišče na vzhodnem pobočju Pece z 
vidno narivno ploskvijo, imenovano Pecin nariv 

bot, 
geomorf, 
geol 

državni 

7312 
Štenge - terciarni 
vršaj z megabloki 
apnenca 

Terciarni vršaj z megabloki apnenca na Štengah, 
jugozahodno od Mežice 

geomorf, 
geol 

lokalni 
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Preglednica 11: Pregled naravnih vrednot - jam  
ID. ŠT. IME JAME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN 

40637 Kapežnica Spodmol, kevdrc geomorfp državni 

43081 Ciganska jama Vodoravna jama geomorfp državni 

42503 Korančevka Vodoravna jama geomorfp državni 

42504 Spodmol pri Vranici Spodmol, kevdrc geomorfp državni 

44704 Matjaževa jama Jama z breznom in etažami, poševna jama geomorfp državni 

42502 Jama nad jezom Jama z breznom in etažami, poševna jama geomorfp državni 

42501 Jama v Heleni Spodmol, kevdrc geomorfp državni 

 
Območja naravnih vrednot skupaj obsegajo 24 km2 (2407 ha) oziroma 15,4% celotnega območja 
občine Črna na Koroškem. 
 

4.3 OBMOČJA VAROVALNIH GOZDOV IN GOZDNIH REZERVATOV 

V območju Občine Črna na Koroškem so opredeljeni varovalni gozdovi, gozdov s posebnim namenom 
ni. Dodatno pa so opredeljeni še gozdni rezervati. Območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 
obsegajo skupaj 18 km2 (1.867 ha) kar predstavlja 12% celotnega območja občine Črna na Koroškem. 
 
Preglednica 11: Bilanca površin varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

 POVRŠINA (ha) DELEŽ (%) 

Varovalni gozd – dejanska raba (ZG)* 1.825,79 11,7 

Varovalni gozd – namenska raba  409,6910 0,3 
*ZG - Zavoda za gozdove  
 

4.4 EROZIJSKA OBMOČJA 

Preglednica 12: Bilanca površin območij protierozijskih ukrepov 
 POVRŠINA (ha) DELEŽ (%) 

Strogo protierozijsko varovanje 71,82 0,46 

Zahtevnejši protierozijski ukrepi 1.217,02 7,81 

Običajni protierozijski ukrepi 14,054,92 90,17 

SKUPAJ 15.343,74 98,44 

 

4.5 OBMOČJA VODNIH VIROV 

Vsa vodovarstvena območja skupaj zajemajo 1,4 km2 (142 ha) oziroma 0,9% celotnega območja 
občine Črna na Koroškem. 
 
Preglednica 13: Bilanca površin vodovarstvenih območij 
REŽIM POVRŠINA (ha) DELEŽ (%)

območje zajetja 9,79 <0,1 

najožje varstveno območje 64,23 0,4 

ožje varstveno območje 66,64 0,4 

širše varstveno območje 16,93 0,1 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Pri obravnavi osnovnih značilnosti prostora pa smo se omejili na bilanco in primerjavo površin zemljišč 
namenske in dejanske rabe zemljišč. Velik poudarek smo namenili bilanci in primerjavi površin pod 
različnimi varstvenimi režimi.  

6 OPIS PODATKOV GRAFIČNEGA DELA PSP 
 
Grafični del PSP vsebuje podatke iz različnih podatkovnih baz: 

 Zemljiško katastrski prikaz (Geodetska uprava RS, december 2016),  
 Kataster stavb (Geodetska uprava RS, december 2016), 
 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (Geodetska uprava RS, december 2016), 
 Pregledne karte (Geodetska uprava RS, 10.9.2008), 
 Državne topografske karte v merilu 1: 5000 (Geodetska uprava RS, 10.9.2008), 
 Dejanska raba prostora (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, december 2016),    
 Varstveni režimi kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo, december 2016), 
 Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti (ARSO, december 2016), 
 Varstveni režimi vodnih virov (ARSO, december 2016)  

 
Preglednica 15: Podatki povzeti iz zgoščenke – Podatki za prikaz stanja prostora, MOP, september 
2008 

Podatek  Pristojen organ Tehnična oblika podatka Natančnost podatka 
Pregledne karte Geodetska uprava RS .shp, .dbf, .tiff 1:25000, 1:500000 
Državne topografske 
karte 

Geodetska uprava RS .shp, . tiff 1:5000 

Digitalni ortofoto  Geodetska uprava RS . tiff 1:5000 

 
Grafični prikaz namenske rabe prostora in gospodarske javne infrastrukture smo izdelali na podlagi 
podatkov, ki smo jih dobili s strani Občine Črna na Koroškem in so tudi objavljene na spletnem portalu 
Kaliopa iObcina: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=crnanakoroskem . 
 
Grafični del PSP bo ob sprejemu prostorskega akta objavljen na spletnem portalu iObčina.  
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