
 

PRILOGA 10 
POSEGI V NARAVO Z DOVOLJENJEM 

 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 

VPLIVA 

Postavitev nove 
ali podaljšanje 

obstoječe 
tekaške proge 

(vključno s 
spremembo 

trase) 

planinski orel, koconoge 
kure, preostali gozdovi, 
metulji, hrošči, sesalci 
(velike zveri), mahovi, 
cvetnice in praprotnice 

0 20 

belorepec, 
planinski orel, 

koconoge 
kure, kozača 

300 

Postavitev novih 
plezalnih smeri 

in plezalnih 
vrtcev  

planinski orel, sokol selec, 
velika uharica, slegur, 

travišča in skalovja nad 
gozdno mejo, skalovja pod 

gozdno mejo, sesalci 
(netopirji), mehkužci, 
metulji, cvetnice in 

praprotnice 

0 10 

planinski orel, 
sokol selec, 

velika uharica, 
slegur, sesalci 

(netopirji) 

250 

Ureditev novih 
vzletišč za 

modele letal, 
motorne zmaje, 

balone in 
jadralna padala 

gozdni habitatni tipi, bela 
štorklja, črna štorklja, 
ujede, koconoge kure, 
veliki škurh, morski in 

obmorski, suha travišča 
pod gozdno mejo, 

mokrotna travišča pod 
gozdno mejo, mezofilna 

travišča, barja, mehkužci, 
dvoživke, ribe in piškurji, 

raki, metulji, plazilci, 
cvetnice in praprotnice, 

mahovi 

0 10 

bela štorklja, 
črna štorklja, 

ujede, 
koconoge 

kure, kotorna, 
slegur, kozica, 

veliki škurh 

250 

Zasipavanje ali 
poplavljanje 
močvirnih 
predelov, 
depresij in 

vodnih teles 

Vodne ptice, ribe in piškurji, 
raki, tekoče vode, obrečni 

in barjanski gozdovi, 
mokrotna travišča pod 

gozdno mejo, barja, metulji, 
hrošči, kačji pastirji, 

mehkužci, sesalci (bober in 
vidra), plazilci (sklednica), 

dvoživke 

0 10 0 0 



 

Komasacije, 
posledica katerih 

so 
agromelioracije 
ali sprememba 

kmetijske rabe iz 
travniške v 

njivsko ali trajne 
nasade  

presihajoča jezera, sestoji 
navadnega brina 

(Juniperus communis) na 
suhih traviščih na 

karbonatih, skalna travišča 
na bazičnih tleh (Alysso-

Sedion albi), suha, 
mokrotna in mezofilna 

travišča pod gozdno mejo, 
barja 

cvetnice in praprotnice, 
mehkužci (polži), raki, 

koščični škratec, hrošči 
(močvirski krešič, hrastov 
kozliček, rogač, eremit, 

puščavnik), metulji, 
dvoživke (brez človeške 

ribice), plazilci (brez 
karete), sesalci (velike 

zveri, bober in vidra, južni 
podkovnjak, veliki 
podkovnjak, mali 

podkovnjak, ostrouhi 
netopir, navadni netopir), 

bela štorklja, bičja trstnica, 
bobnarica, čapljica, črna 

štorklja, črnočeli srakoper, 
duplar, hribski škrjanec, 
južna postovka, kačar, 

kobiličar, kosec, kotorna, 
kozica, mali klinkač, 

mokož, pisana penica, 
podhujka, pogorelček, 

prepelica, priba, rdečenoga 
postovka, rdečenogi 

martinec, repaljščica, rjava 
penica, rjavi srakoper, 

rumena pastirica, ruševec, 
slavec, slegur, smrdokavra, 

srpična trstnica, sršenar, 
togotnik, veliki skovik, veliki 

škurh, vijeglavka, 
zlatovranka 

0 10 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

Ureditev stojišč 
za izvajanje 

tekmovanj za 
športni ribolov, ki 

niso gradnja 

črna štorklja, vodne ptice, 
stoječe vode, morski in 
obmorski habitatni tipi, 
tekoče vode, obrečni in 

barjanski gozdovi, 
mehkužci, dvoživke, ribe in 

piškurji, raki, hrošči, 
cvetnice in praprotnice, 
metulji, mehkužci, kačji 

pastirji, dvoživke, plazilci 
(sklednica), sesalci (bober 

in vidra) 

0 10 

vodne ptice, 
črna štorklja, 

sesalci (bober 
in vidra) 

25 

Ureditev poti za 
sprehajalce na 

obstoječi poti na 
obrežju voda 

vodne ptice, črna štorklja, 
obrečni in barjanski 

gozdovi, barja, mehkužci, 
močvirski krešič, metulji, 
kačji pastirji, dvoživke, 

plazilci (sklednica), sesalci 
(bober in vidra), cvetnice in 

praprotnice 

0 10 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

25 



 

Odpiranje ali 
zapiranje jam za 
turistični obisk  

jame, sesalci (netopirji), 
hrošči (drobnovratnik), 
mehkužci (kongerija), 

dvoživke (človeška ribica) 

0 
jamski rov in 50m 

od vhoda 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

500 

Izvajanje 
vzdrževalnih del 

na vodnih in 
priobalnih 
zemljiščih 

vodne ptice, črna štorklja, 
sršenar, mali klinkač, 

kosec, srednji detel, pivka, 
belovrati muhar, mali 
slavec, repaljščica, 

prepelica, kobiličar, rjava 
penica, rumena pastirica, 

stoječe vode, tekoče vode, 
mokrotna travišča pod 
gozdno mejo, barja, 
obrečni in barjanski 

gozdovi, raki, dvoživke, ribe 
in piškurji, kačji pastirji, 

metulji, hrošč Graphoderus 
bilineatus, močvirski krešič, 

plazilci, cvetnice in 
praprotnice, mehkužci, 
sesalci (bober in vidra), 

mahovi 

0 10 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

100m v širino in 
2000 m 

dolvodno in 
gorvodno 

Odstranjevanje 
vodne vegetacije 

črna štorklja, vodne ptice, 
stoječe vode, tekoče vode, 

raki, ribe in piškurji, 
mehkužci, metulji, hrošč 
Graphoderus bilineatus, 

močvirski krešič, cvetnice 
in praprotnice, sesalci 

(bober in vidra) 

0 10 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Izgradnja ali 
obnova 

obrežnega 
zavarovanja 

vodotoka 

vodne ptice, črna štorklja, 
sršenar, mali klinkač, 

kosec, srednji detel, pivka, 
belovrati muhar, mali 
slavec, repaljščica, 

prepelica, kobiličar, rjava 
penica, rumena pastirica, 

stoječe vode, tekoče vode, 
suha travišča pod gozdno 
mejo, mokrotna travišča 

pod gozdno mejo, obrečni 
in barjanski gozdovi, raki, 

ribe in piškurji, kačji pastirji, 
dvoživke, mehkužci, 

metulji, hrošč Graphoderus 
bilineatus, močvirski krešič, 

plazilci, cvetnice in 
praprotnice, sesalci (bober 

in vidra) 

0 50 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

2000 m 
dolvodno in 
gorvodno 

Redčenje ali 
odstranjevanje 

obrežne 
vegetacije 

vodne ptice, črna štorklja, 
pisana penica, stoječe 

vode, tekoče vode, obrečni 
in barjanski gozdovi, raki, 

kačji pastirji, hrošč 
Graphoderus bilineatus, 

hrošč Cucujus 
cinnaberinus, puščavnik, 
močvirski krešič, ribe in 

piškurji, dvoživke, metulji, 
kačji pastirji, plazilci, 

sesalci (netopirji, bober in 
vidra), cvetnice in 

praprotnice 

0 20 

vodne ptice, 
črna štorklja, 

sesalci 
(bober, vidra 
in netopirji) 

50 



 

Čiščenje struge 
tekočih voda 

VSE SKUPINE 0 0 

vodne ptice, 
črna štorklja, 
sršenar, mali 

klinkač, 
kosec, srednji 
detel, pivka, 

belovrati 
muhar, veliki 

škurh, 
repaljščica, 
prepelica, 

kobiličar, rjava 
penica, 
rumena 

pastirica, ribe 
in piškurji, 

raki, tekoče 
vode, obrečni 
in barjanski 

gozdovi, 
mokrotna 

travišča pod 
gozdno mejo, 
barja, metulji, 
kačji pastirji, 

hrošči, 
mehkužci, 

sesalci (bober 
in vidra), 
plazilci 

(sklednica), 
dvoživke 

2000 m 
dolvodno in 
gorvodno 

Ureditev in 
uporaba 

prostora za 
taborjenje 

VSE SKUPINE 0 50 
VSE 

SKUPINE 
500 

Rezanje ali 
izkopavanje šote 

Visoka in prehodna barja 0 0 0 0 

 


