
 

PRILOGA 2 
POGLAVJE I. 
OBMOČJA STANOVANJ, POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE IN RAZPRŠENA GRADNJA 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI VPLIV 
OBMOČJE 

DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Gradnja nove 
stanovanjske ali 
nestanovanjske 
stavbe z vrtom, 

dvoriščem ali brez, 
razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja II. 

VSE 
SKUPINE 

0 20 0 0 

Rekonstrukcija ali 
odstranitev 

stanovanjske ali 
nestanovanjske 
stavbe z vrtom, 

dvoriščem ali brez, 
razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja II. 

netopirji, bela 
štorklja 

0 0 0 0 

Postavitev objektov 
javne razsvetljave 

in postavitev 
razsvetljave stavb 

nočni metulji 0 0 
netopirji, nočni 
metulji, hrošči 

100 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE II. 
OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
 

POSEG V NARAVO 
NEPOSREDNI 

VPLIV 
OPOMBA 

OBMOČJE 
NEPOSREDNEGA 

VPLIVA (v m) 
DALJINSKI VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Kompleksni 
industrijski objekti 

VSE 
SKUPINE 

0  100 
ptice, netopirji, vodni 
in obvodni habitatni 

tipi, hrošči 
1000 

Gradnja ali razširitev 
stavbe za rejo živali 
(živalske farme) s 

kapaciteto, ki zahteva 
pridobitev 

okoljevarstvenega 
soglasja 

VSE 
SKUPINE 

0  20 
ptice, netopirji, vodni 
in obvodni habitatni 

tipi, hrošči 
250 

Postavitev 
industrijske stavbe ali 

skladišča 

VSE 
SKUPINE 

 0 20 gozdne kure 250 

Postavitev objektov 
javne razsvetljave in 

postavitev 
razsvetljave stavb 

0 0 0 
netopirji, nočni 
metulji, hrošči 

100 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE III. 
OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 
 

POSEG V NARAVO NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Gradnja novega ali 
rekonstrukcija 

nakupovalnega 
središča, sejmišča in 
drugega podobnega 

objekta 

VSE SKUPINE 0  20 0  250  

Gradnja nove 
stanovanjske ali 
nestanovanjske 
stavbe z vrtom, 

dvoriščem ali brez, 
razen 

nestanovanjskih stavb 
iz Poglavja II. 

VSE SKUPINE 0 20 0 0 

Rekonstrukcija ali 
odstranitev 

stanovanjske ali 
nestanovanjske 
stavbe z vrtom, 

dvoriščem ali brez, 
razen 

nestanovanjskih stavb 
iz Poglavja II. 

netopirji, bela štorklja 0 0 0 0 

Postavitev objektov 
javne razsvetljave in 

postavitev 
razsvetljave stavb 

nočni metulji 0 0 
netopirji, nočni 
metulji, hrošči 

100 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE IV. 
POSEBNA OBMOČJA 
 

POSEG V NARAVO 
NEPOSREDNI 

VPLIV 
OPOMBA 

OBMOČJE 
NEPOSREDNEGA 

VPLIVA (v m) 
DALJINSKI VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Gradnja novega ali 
rekonstrukcija 

nakupovalnega 
središča, sejmišča in 
drugega podobnega 

objekta 

VSE 
SKUPINE 

 0 20  0  0 

Gradnja ali razširitev 
turističnega kompleksa 

(primeroma 
zimskošportna 

središča, turistična 
naselja, večja 

kopališča z 
infrastrukturo, čolnarne 

z infrastrukturo, 
bungalovi, apartmaji) 

VSE 
SKUPINE 

0 50 

belorepec, planinski 
orel, koconoge 
kure, kozača, 

vodne ptice, velike 
zveri 

250 

Gradnja nove 
stanovanjske ali 

nestanovanjske stavbe 
z vrtom, dvoriščem ali 

brez, razen 
nestanovanjskih stavb 

iz Poglavja II. 

VSE 
SKUPINE 

0 20 0 0 

Rekonstrukcija ali 
odstranitev 

stanovanjske ali 
nestanovanjske stavbe 
z vrtom, dvoriščem ali 

brez, razen 
nestanovanjskih stavb 

iz Poglavja II. 

sesalci 
(netopirji), bela 

štorklja 
0 0 0 0 

Postavitev objektov 
javne razsvetljave in 

postavitev razsvetljave 
stavb 

nočni metulji 0 0 
sesalci (netopirji), 

nočni metulji, hrošči 
100 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE VI. 
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Gradnja ali 
razširitev objekta 

za šport, 
rekreacijo ali prosti 

čas (primeroma 
nogometnega 

stadiona, športne 
površine s trdo 

podlago, vodnega 
zajetja za 
smučišče, 
smučarske 
vlečnice,...) 

VSE SKUPINE 0 150 

belorepec, 
planinski 

orel, 
koconoge 

kure, 
kozača, 

vodne ptice 

250 

Gradnja ali 
ureditev objektov 
za pristajanje ali 

za 
vstopno/izstopna 
mesta za plovila, 
za obratovanje 
čolnarne ali za 

delovanje 
naravnega 
kopališča v 

vodotokih, stoječih 
vodah in morju 

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

mokrotna travišča pod 
gozdno mejo, obrečni in 

barjanski gozdovi, morski 
in obmorski habitatni tipi, 
mehkužci, metulji, hrošči, 
plazilci, dvoživke, cvetnice 

in praprotnice, sesalci 
(bober in vidra), raki, ribe 

in piškurji  

0 10 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

20 

Ureditev površine 
za smučišče 

sršenar, planinski orel, 
koconoge kure, gozdne 
ptice, preostali gozdovi, 

suha travišča pod gozdno 
mejo, travišča in skalovja 

nad gozdno mejo, grmišča, 
metulji, hrošči, plazilci, 

dvoživke, sesalci (velike 
zveri), cvetnice in 

praprotnice, mahovi 

0 50 

belorepec, 
planinski 

orel, 
koconoge 

kure, 
kozača, 

velike zveri 

250 

Gradnja 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja 

II. 

VSE SKUPINE 0 20 
VSE 

SKUPINE 
200 

Rekonstrukcija 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja 

II. 

sesalci (netopirji), bela 
štorklja 

0 0 0 0 



 

Ureditev 
kolesarske ali 
jahalne poti 

VSE SKUPINE 0 20 

koconoge 
kure, 

belorepec, 
planinski 
orel, mali 
klinkač, 

velike zveri 

300 

Ureditev pomolov, 
stojišč in drugih 

objektov za 
izvajanje 

športnega ribolova 

črna štorklja, vodne ptice, 
stoječe vode, morski in 
obmorski, tekoče vode, 

obrečni in barjanski 
gozdovi, mehkužci, 

dvoživke, ribe in piškurji, 
raki, hrošči, cvetnice in 

praprotnice, metulji, 
mehkužci, 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 

Gradnja nove 
javne poti za 

sprehajalce na 
obrežju voda 

vodne ptice, črna štorklja, 
obrečni in barjanski 

gozdovi, barja, obrečni in 
barjanski gozdovi, barja, 
mehkužci, metulji, kačji 

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

0 25 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

100 

Gradnja nove 
javne poti (učne ali 

sprehajalne) 
VSE SKUPINE 0 10 

belorepec, 
planinski 

orel, 
koconoge 

kure, 
kozača, 

vodne ptice 

300 

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 

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, 
ribe in piškurji, raki, metulji, 
dvoživke, plazilci, cvetnice 

in praprotnice, mahovi 

0 10 

bela štorklja, 
črna štorklja, 

ujede, 
koconoge 

kure, 
kotorna, 
slegur, 

kozica, veliki 
škurh 

250 

Gradnja objektov 
za obratovanje 

marine 

Vodne ptice, morski in 
obmorski habitatni tipi, ribe 

in piškurji, mehkužci 
0 100 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

1000 

Ureditev in 
uporaba prostora 

za taborjenje 
VSE SKUPINE 0 50 

VSE 
SKUPINE 

500 

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 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE VII. 
OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 
 

POSEG V NARAVO 
NEPOSREDNI 

VPLIV 
OPOMBA 

OBMOČJE 
NEPOSREDNEGA 

VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Gradnja avtoceste ali 
hitre ceste 

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

1000 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva 

Gradnja glavne ali 
regionalne ceste 

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

500 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

Gradnja 
nekategorizirane ali 

lokalne ceste 
VSE SKUPINE 0  20 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

100 

Razširitev cestne 
povezave (dograditev 

cestnega pasu) ali 
prekategorizacija 

glavne ali regionalne 
ceste v hitro cesto ali 

avtocesto 

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

500 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

Razširitev cestne 
povezave s 

prekategorizacijo 
lokalne ali 

nekategorizirane ceste 
v glavno ali regionalno 

cesto 

VSE SKUPINE 0  20 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

50 

Gradnja spremljajoče 
cestne infrastrukture 

(parkirišča, počivališča) 
VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

100 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva 

Gradnja železniške 
povezave  

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

500 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

Razširitev železniške 
povezave  

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

250 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

Gradnja spremljajoče 
železniške 

infrastrukture 
(železniške postaje, 

skladišča, terminali itd.) 

VSE SKUPINE 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

100 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva 

Ureditev ali razširitev 
kolesarske poti  

VSE SKUPINE 0  20 

koconoge 
kure, 

belorepec, 
planinski orel, 
mali klinkač, 

sesalci 
(velike zveri) 

50 



 

Gradnja mostu ali 
viadukta 

Vodne ptice, 
vodni in obrečni 

habitatni tipi, ribe 
in piškurji, raki, 
mehkužci, vidra 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

500 

 Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

Gradnja predora jame 0  20  0  0 

Razširitev cestne 
povezave s 

prekategorizacijo 
lokalne ali 

nekategorizirane ceste 
v glavno ali regionalno 

cesto 

VSE SKUPINE 0  20 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

50 

Gradnja nove 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih stavb 
iz Poglavja II. 

VSE SKUPINE 0 20 0 0 

Zasajevanje plantaž 
grmovnih in drevesnih 

vrst 
VSE SKUPINE 0 0 0 0 

Gradnja ali 
rekonstrukcija 

helioporta 
VSE SKUPINE 0 50 

ptice, 
netopirji, 
sesalci 

(velike zveri) 

500 

Gradnja ali 
rekonstrukcija letališča, 

ali prekvalifikacija 
letališča v letališče za 
mednarodni promet 

VSE SKUPINE 0 100 

ptice, 
netopirji, 
sesalci 

(velike zveri) 

1000 m 
pravokotno od 

koridorja 
vzletanja in 

5000 m v smeri 
koridorja 
vzletanja 

Gradnja ali 
rekonstrukcija 

pristanišča, pomolov, 
valobranov in drugih 

objektov v morju in na 
morskem obrežju za 
potrebe potniških ali 
tovornih pristanišč 

Vodne ptice, 
morski in 
obmorski 

habitatni tipi, ribe 
in piškurji, 
mehkužci 

Obm. 
neposrednega 
vpliva zajema 
obm. dalj. vpl. 

2000 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

enako kot obm. 
neposrednega 

vpliva  

 
 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE VIII. 
OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Postavitev stebra 
oddajnika 

(primeroma TV, 
radio, 

telefonskega) 

VSE 
SKUPINE 

pogojno 
glede na 

mikrolokacijo 
10 

VSE 
SKUPINE 

50 

Postavitev pod- ali 
nadzemnega 

komunikacijskega 
omrežja 

(primeroma 
telefonski vod) 

VSE 
SKUPINE 

0 75 0 
enako kot obm. 

neposrednega vpliva  

Gradnja nove 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja 

II. 

VSE 
SKUPINE 

0 20 0 
enako kot obm. 

neposrednega vpliva  

 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE IX. 
OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI VPLIV 
OBMOČJE 

DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Postavitev 
nizkonapetostnega 
nadzemnega voda 

0 0 0 bela štorklja, ujede 250 

Postavitev 
visokonapetostnega 
nadzemnega voda 

VSE SKUPINE 0 5 

bela štorklja, črna 
štorklja, vodne 
ptice, ujede, 

netopirji 

250 

Postavitev 
podzemnega voda  

VSE SKUPINE 0 75 0 0 

Postavitev vetrnice 
za proizvodnjo 

električne energije  

vse vrste ptic, 
netopirji, velike 
zveri, grmišča, 

travišča in skalovja 
nad gozdno mejo, 
suha travišča pod 

gozdno mejo, 
mokrotna travišča 
pod gozdno mejo, 
mezofilna travišča, 

barja, morski in 
obmorski habitatni 

tipi 

0 100 

bela štorklja, črna 
štorklja, vodne 
ptice, ujede, 

netopirji 

1000 

Gradnja ali 
razširitev 

hidroelektrarne 
VSE SKUPINE 0 100 VSE SKUPINE 

Poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Postavitev ali 
povišanje oz. 
sprememba 

pregrad ali jezov 
(primeroma jezovi, 
zapornice, pragovi) 

vodne ptice, črna 
štorklja, sršenar, 

mali klinkač, kosec, 
srednji detel, pivka, 

beločeli muhar, 
veliki škurh, 
repaljščica, 

prepelica, kobiličar, 
rjava penica, 

rumena pastirica, 
stoječe vode, 
tekoče vode, 

obrečni gozdovi, 
vidra, močvirska 

sklednica,dvoživke, 
ribe in piškurji, 

kačji pastirji, raki, 
mehkužci 

območje 
vpliva je 
odvisno 

od 
velikosti 

objekta in 
vodotoka 

200 m nizvodno in 
gorvodno 

Enako kot v stolpcu 
neposredni vpliv 

Poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Gradnja nove 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz Poglavja II. 

VSE SKUPINE 0 20 0 0 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE X. 
OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Postavitev 
podzemnega 

voda (vodovod, 
plinovod, 

kanalizacijska 
cev, telefonski 

kabel itd.) 

VSE 
SKUPINE 

0 75 VSE SKUPINE 100 

Ureditev 
zbirnega mesta 

za odpadni 
material 

(smetišča, 
deponije in 

ekološki otoki) 
in odlagališča 

odpadkov 

VSE 
SKUPINE 

0 50 rjavi medved 500 

Gradnja nove 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz 

Poglavja II. 

VSE 
SKUPINE 

0 20 0 0 

Postavitev 
čistilne naprave 
ali dograditev 
oz. obnova 

čistilne naprave 
za povečanje 

kapacitet 

VSE 
SKUPINE 

0 20 

stoječe vode, 
tekoče vode, 
raki, ribe in 

piškurji, 
dvoživke, kačji 
pastirji, jame, 

vidra 

celotno vodozbirno 
območje v katerega se 

iztekajo izpusti 

 

 
 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XII. 
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA IN VODNE INFRASTRUKTURE 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Postavitev 
visokovodnih 

nasipov 

vodne ptice, črna štorklja, 
sršenar, mali klinkač, kosec, 
srednji detel, pivka, belovrati 

muhar, veliki škurh, 
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, plazilci (sklednica), 
vidra, cvetnice in praprotnice 

 celotno 
območje 
nasipa in 
celotno 

območje 
predvidene 
stalne ali 
začasne 
ojezeritve 

50 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv  

Poseg se 
presoja na 

celotno 
varovano 

območje, ki je v 
poplavnem 

območju 

Postavitev 
oziroma 
ureditev 

gradbenih 
inžinerskih 
objektov na 

vtoku oziroma 
iztoku 

stranskega ali 
mrtvega 
rečnega 
rokava 

Vodne ptice, črna štorklja, 
ribe in piškurji, raki, tekoče 
vode, obrečni in barjanski 

gozdovi, metulji, kačji pastirji, 
hrošči, mehkužci, sesalci 
(bober in vidra), plazilci 
(sklednica), dvoživke 

0 20 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

celoten stranski 
oz. mrtev rokav 

Poglabljanje 
obstoječih 
oziroma 

gradnja novih 
dovodnih in 
odvodnih 
kanalov, 

namakalnih in 
osuševalnih 

sistemov 

Vodne ptice, bela štorklja, 
črna štorklja, sršenar, 

pepelasti lunj, mali klinkač, 
južna postovka, kosec, 

zlatovranka, srednji detel, 
pisana penica, pivka, 

belovrati muhar, črnočeli 
srakoper, rjavi srakoper, 

rdečenoga postovka, 
prepelica, kozica, veliki škurh, 
kobiličar, repaljščica, rumena 
pastirica, rjava penica, priba, 
stoječe vode, tekoče vode, 

mokrotna travišča pod 
gozdno mejo, barja, obrečni 
in barjanski gozdovi, plazilci 

(sklednica), kačji pastirji, 
dvoživke, mahovi, cvetnice in 
praprotnice, metulji, hrošči, 

ribe in piškurji, sesalci (bober 
in vidra), raki  

0 2 

enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv in 

koconoge 
kure 

1000 



 

Postavitev ali 
povišanje oz. 
sprememba 

pragov, jezov, 
zapornic, 

pregrad ali 
hudourniških 

pregrad 

vodne ptice, črna štorklja, 
sršenar, mali klinkač, kosec, 
srednji detel, pivka, belovrati 

muhar, veliki škurh, 
repaljščica, prepelica, 
kobiličar, rjava penica, 

rumena pastirica, stoječe 
vode, tekoče vode, obrečni in 
barjanski gozdovi, dvoživke, 

kačji pastirji, hrošč 
Graphoderus bilineatus, 

močvirski krešič, ribe in 
piškurji, raki, cvetnice in 
praprotnice, mehkužci, 

sesalci (bober in vidra) , 
plazilci (sklednica) 

območje 
vpliva je 

odvisno od 
velikosti 

objekta in 
vodotoka 

200 m dolvodno in 
gorvodno 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv  

Poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Izgradnja ali 
ureditev 

objektov za 
pristajanja ali 
za vstopno-

izstopna mesta 
za plovija, za 
obratovanje 

čolnarne ali za 
delovanje 
naravnega 
kopališča v 
vodotokih, 

stoječih vodah 
ali morju 

Vodne ptice, črna štorklja, 
morski in obmorski habitatni 

tipi, stoječe vode, tekoče 
vode, obrečni in barjanski 
gozdovi, mehkužci, ribe in 
piškurji, sesalci (bober in 

vidra), raki, dvoživke, plazilci 
(sklednica), cvetnice in 

praprotnice, kačji pastirji, 
metulji, močvirski krešič 

0 10 

Vodne ptice, 
črna štorklja, 

sesalci 
(bober in 

vidra) 

50 

Obnova oz. 
sanacija 

obstoječih 
pregrad in 

jezov 

vodne ptice, obrečni in 
barjanski gozdovi, vidra 

0 10 vodne ptice 500 

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 



 

Regulacije ali 
čiščenje struge 
tekočih voda 

VSE SKUPINE     

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 



 

Renaturacija 
tekočih in 

stoječih voda 

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, cvetnice in 
praprotnice  

0 20 

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) 

2000 m 
dolvodno in 
gorvodno 

Postavitev 
objekta za 
črpanje, 

filtriranje in 
zajem vode 

vodne ptice, črna štorklja, 
mokrotna travišča pod 

gozdno mejo, tekoče vode, 
mezofilna travišča pod 

gozdno mejo, obrečni in 
barjanski gozdovi, preostali 
gozdovi, jame, raki, ribe in 
piškurji, dvoživke, plazilci 

(sklednica) 

0 10 

vodne ptice, 
črna štorklja, 

mokrotna 
travišča pod 

gozdno 
mejo, tekoče 

vode, 
mezofilna 

travišča pod 
gozdno 
mejo, 

obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
preostali 
gozdovi, 

jame, raki, 
ribe in 

piškurji, 
dvoživke, 

plazilci 
(sklednica) 

na vse območje 
pod zajetjem, ki 
je odvisno od te 

vode 



 

Redčenje ali 
odstranjevanje 

obrežne 
vegetacije 

vodne ptice, črna štorklja, 
pisana penica, stoječe vode, 

tekoče vode, obrečni in 
barjanski gozdovi, raki, kačji 

pastirji, hrošči (Carabus 
variolosus, Graphoderus 

bilineatus), ribe in piškurji, 
dvoživke, metulji, kačji 

pastirji, močvirski krešič, 
hrošč Graphoderus 

bilineatus, hrošč Cucujus 
cinnaberinus, puščavnik, 

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

praprotnice 

0 20 

Vodne ptice, 
črna štorklja, 

sesalci 
(bober, vidra 
in netopirji) 

50 

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 



 

Odvzem vode 
iz vodotokov in 
stoječih voda, 

vključno s 
povečanjem 
odvzema, ter 
emisija v vode 

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

mokrotna travišča pod 
gozdno mejo, barja, obrečni 

in barjanski gozdovi, raki, ribe 
in piškurji, dvoživke, kačji 
pastirji, mehkužci, metulji, 

hrošč Graphoderus 
bilineatus, močvirski krešič, 
plazilci (sklednica), cvetnice 
in praprotnice, sesalci (bober 

in vidra) 

0 10 

črna štorklja, 
vodne ptice, 

stoječe 
vode, tekoče 

vode, 
mokrotna 

travišča pod 
gozdno 

mejo, barja, 
obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 

raki, ribe in 
piškurji, 

dvoživke, 
kačji pastirji, 
mehkužci, 

metulji, 
hrošč 

Graphoderus 
bilineatus, 
močvirski 

krešič, 
plazilci 

(sklednica), 
cvetnice in 

praprotnice, 
sesalci 

(bober in 
vidra 

Poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Praznjenje in 
polnjenje 
stoječega 
vodnega 

telesa 
(ribogojnica, 
ribnik, bazeni 

itd.) 

vodne ptice, črna štorklja, 
stoječe vode, dvoživke, kačji 
pastirji, ribe in piškurji, raki, 

mehkužci, metulji, kačji 
pastirji, cvetnice in 
praprotnice, hrošč 

Graphoderus bilineatus, 
močvirski krešič, plazilci 

(sklednica) 

0 0 0 0 

Gradnja 
ribogojnice 

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

ribe in piškurji, raki, dvoživke, 
kačji pastirji, plazilci 
(sklednica), hrošč 

Graphoderus bilineatus, 
močvirski krešič, vidra 

za 
izvajanje 

dejavnosti 
je 

potrebna 
koncesija 

0 0 

poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del je 
varovano 
območje 

Ureditev 
marikulture 

Vodne ptice, morski in 
obmorski habitatni tipi 

0 10 0 0 

Zasipavanje ali 
poplavljanje 
močvirnih 
predelov, 
depresij in 

vodnih teles ali 
niveliranje 

vodne ptice, ribe in piškurji, 
raki, tekoče vode, obrečni in 
barjanski gozdovi, mokrotna 
travišča pod gozdno mejo, 
barja, metulji, kačji pastirji, 

hrošč Graphoderus 
bilineatus, močvirski krešič, 

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

dvoživke, cvetnice in 
praprotnice 

0 25 0 0 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XIII. 
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 
 

POSEG V NARAVO NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Določitev oziroma 
razširitev 

pridobivalnih in 
raziskovalnih 

prostorov nahajališč 
mineralnih surovin 
(prod, pesek, glina, 

trda kamnina, 
gramoz, kamen) 

VSE SKUPINE 0 20 

Vodne ptice, 
ribe in piškurji, 
kačji pastirji, 
mehkužci, 

tekoče vode, 
obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
mokrotna 

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

sesalci (bober 
in vidra) 

500 

Določitev oziroma 
razširitev 

pridobivalnih in 
raziskovalnih 

prostorov nahajališč 
mineralnih surovin 

(prod, gramoz, 
drobljenec) na 

vodnem zemljišču 

vodne ptice, ribe in 
piškurji, raki, kačji 

pastirji, sesalci (bober 
in vidra), mehkužci, 

vodni in obvodni 
habitatni tipi, cvetnice 

in praprotnice  

0 20 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

celotno vodno 
zemljišče 
dolvodno 

Sanacija opuščenih 
pridobivalnih in 
raziskovalnih 

prostorov mineralnih 
surovin 

gozdni habitatni tipi, 
dvoživke 

0 30 0 0 

 
 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XIV. 
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI VPLIV OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Vzdrževanje 
obstoječih 

hidromelioracijskih 
sistemov 

bela štorklja, črna štorklja, 
sršenar, pepelasti lunj, mali 

klinkač, južna postovka, 
kosec, zlatovranka, srednji 
detel, pisana penica, pivka, 

belovrati muhar, črnočeli 
srakoper, rjavi srakoper, 

rdečenoga postovka, 
prepelica, kozica, veliki 

škurh, kobiličar, repaljščica, 
rumena pastirica, rjava 

penica, priba, vodne ptice, 
kačji pastirji, mehkužci, 

dvoživke 

0 0 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

1000 

Agromelioracije  

vodne ptice, bela štorklja, 
črna štorklja, sršenar, 

pepelasti lunj, mali klinkač, 
južna postovka, kosec, 

zlatovranka, srednji detel, 
pisana penica, pivka, 

belovrati muhar, črnočeli 
srakoper, rjavi srakoper, 

rdečenoga postovka, 
prepelica, kozica, veliki 

škurh, kobiličar, repaljščica, 
rumena pastirica, rjava 

penica, priba, stoječe vode, 
tekoče vode, mokrotna 

travišča pod gozdno mejo, 
barja, obrečni in barjanski 

gozdovi, plazilci (sklednica), 
kačji pastirji, dvoživke, 
mehkužci, cvetnice in 

praprotnice, sesalci (bober 
in vidra), raki, metulji, hrošči 

0 25 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

1000 

Postavitev lovske 
preže 

beloglavi jastreb, kačar, mali 
klinkač, planinski orel, 
ruševec, veliki petelin, 
kozica, raca žličarica, 

kreheljc, reglja, konopnica, 
sivka, čopasta črnica, 

črnogrli ponirek, velike zveri 

0 5 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

25 

Postavitev krmišč 

gozdni habitatni tipi, veliki 
petelin, raca žličarica, 

kreheljc, reglja, konopnica, 
sivka, čopasta črnica, 

črnogrli ponirek, sesalci 
(velike zveri) 

0 5 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni 
vpliv 

500 



 

Zasipavanje ali 
poplavljanje 
močvirnih 

predelov, depresij 
in vodnih teles ali 

niveliranje 

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 25 

mokrotna 
travišča 

pod gozdno 
mejo, barja, 

metulji 

100 

Krčenje ali 
odstranjevanje 
grmovja, mejic, 

posameznih 
dreves ali manjših 

skupin dreves 

gozdni habitatni tipi, 
podhujka, zlatovranka, 
hribski škrjanec, pisana 

penica, črnočeli srakoper, 
rjavi srakoper, vrtni strnad, 

vijeglavka, veliki skovik, 
pivka, pogorelček, 

repaljščica, rjava penica, 
rečni cvrčalec, plašica, mali 

slavec, smrdokavra, 
repaljščica, sloka, grmišča, 
suha travišča pod gozdno 

mejo, mezofilna travišča pod 
gozdno mejo, hrošči, metulji, 

dvoživke 

0 5 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 

10 

 
 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XV. 
OBMOČJA GOZDOV 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSRED
NI VPLIV 

OPOMBA 

OBMOČJE 
NEPOSREDNE
GA VPLIVA (v 

m) 

DALJINS
KI VPLIV 

OBMOČJE 
DALJINSKE
GA VPLIVA 

(v m) 

Snovanje 
nasadov z 

eno grmovno 
ali drevesno 

vrsto ali 
obnova 

gozda z eno 
vrsto 

gozdni 
habitatni tipi, 

gozdne 
ptice, 

koconoge 
kure, rečni 
cvrčalec, 
plašica, 
hrošči 

0 0 0 0 

Gradnja 
gozdnih 

prometnic, 
grajenih 

gozdnih vlak 
in gozdnih 

žičnic 

črna štorklja, 
divji petelin, 

ruševec, 
sršenar, 

kačar, mali 
klinkač, 

planinski 
orel, 

belorepec, 
velika 

uharica, 
sesalci 

(velike zveri), 
soška postrv, 
kapelj, raki, 

dvoživke 

Upošteva se glede na bližino 
gnezdišč, rastišč, drstišč, 

zimovališč in brlogov 
10 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

250 m od 
območja 
gnezdišč, 
rastišč, 
drstišč, 

zimovališč in 
brlogov 

Gradnja 
gozdnih 

prometnic, 
grajenih 

gozdnih vlak 
in gozdnih 

žičnic 

gozdni 
habitatni tipi, 
belka, gozdni 

jereb, 
gozdne 

ptice, rečni 
cvrčalec, 
plašica, 
barja, 

obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
preostali 
gozdovi, 
dvoživke, 

hrošči, 
metulji, 
mahovi, 

cvetnice in 
praprotnice 

0 25 0 0 

Odpiranje 
gozdov z 
gozdnimi 
vlakami 

(grajenimi in 
negrajenimi) 

in 
protipožarni

mi presekami 
ter njihovo 
trasiranje 

črna štorklja, 
sršenar, 

kačar, mali 
klinkač, 

planinski 
orel, 

belorepec, 
divji petelin, 

ruševec, 
velika 

uharica, 

Upošteva se glede na bližino 
gnezdišč, rastišč, drstišč, 

zimovališč in brlogov 
10 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

250 m od 
območja 
gnezdišč, 
rastišč, 
drstišč, 

zimovališč in 
brlogov 



 

soška postrv, 
kapelj, raki, 
dvoživke, 

sesalci 
(velike zveri) 

Odpiranje 
gozdov z 
gozdnimi 
vlakami 

(grajenimi in 
negrajenimi) 

in 
protipožarni

mi presekami 
ter njihovo 
trasiranje 

gozdni 
habitatni tipi, 
belka, gozdni 

jereb, 
obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
preostali 
gozdovi, 
dvoživke, 

hrošči, 
metulji, 
mahovi, 

cvetnice in 
praprotnice 

0 10 0 0 

Odstranjevan
je 

plodonosnih 
grmovnic pri 

izvedbi 
negovalnih 
del v gozdu 

koconoge 
kure, hrošči, 
metulji, rjavi 

medved 

0 0 0 0 

Postavitev 
ograj ali obor 
v gozdnem 

prostoru 

sršenar, 
kačar, mali 

klinkač, 
planinski 

orel, gozdni 
jereb, divji 

petelin, 
ruševec, 
kotorna, 

podhujka, 
zlatovranka, 
pivka, slegur, 

kozica, 
duplar, 

barjanski in 
obrečni 
gozdovi, 
preostali 
gozdovi, 

barja, 
dvoživke, 

velike zveri 

Upošteva se ves prostor znotraj 
ograde 

20 0 0 

Snovanje 
nasadov z 

rastišču 
tujimi 

drevesnimi 
vrstami na 
več kot 0,5 

ha 

koconoge 
kure, gozdne 
ptice, rečni 
cvrčalec, 
plašica, 
gozdni 

habitatni tipi, 
grmišča, 

suha travišča 
pod gozdno 

mejo, 
mokrotna 

travišča pod 
gozdno 
mejo, 

0 20 0 0 



 

mezofilna 
travišča pod 

gozdno 
mejo, barja, 

hrošči 

Krčitev 
gozda ali 
posek več 
kot 90% 

lesne zaloge 
v razvojnih 

fazah, kjer se 
ta zaloga 

meri na več 
kot 0,5 ha 

črna štorklja, 
sršenar, 

kačar, mali 
klinkač, 
belohrbti 

detel, triprsti 
detel, 

belovrati 
muhar, 

duplar, rečni 
cvrčalec, 
plašica, 
gozdni 

habitatni tipi, 
hrošči, 

mahovi, 
cvetnice in 

praprotnice, 
rjavi medved 

0 30 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

100 

Postavitev 
mrhovišč 

koconoge 
kure, sloka, 

rjavi medved 
0 5 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

500 

Postavitev 
lovske preže 

beloglavi 
jastreb, 

kačar, mali 
klinkač, 

planinski 
orel, 

ruševec, 
koconoge 

kure, kozica, 
raca 

žličarica, 
kreheljc, 
reglja, 

konopnica, 
sivka, 

čopasta 
črnica, 
črnogrli 
ponirek, 
mahovi, 

cvetnice in 
praprotnice, 
velike zveri 

0 5 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

25 

Postavitev 
krmišč 

gozdni 
habitatni tipi, 

koconoge 
kure, raca 
žličarica, 
kreheljc, 
reglja, 

konopnica, 
sivka, 

čopasta 
črnica, 
črnogrli 
ponirek, 

0 30 

Enako kot 
v stolpcu 

neposredn
i vpliv 

500 



 

sesalci 
(velike zveri) 

), mahovi, 
cvetnice in 
praprotnice 

Hkratna 
odstranitev 
gozdnega 

sestoja (npr. 
panjevska 
sečnja) na 
več kot 0,5 

ha  
 

podhujka, 
pisana 
penica, 

slavec, veliki 
studenčar, 
raki, ribe in 

piškurji, 
dvoživke 

 20 
raki, ribe 
in piškurji 

500 

 
 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XVI. 
OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI VPLIV 
OBMOČJE 

DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Vojaški poligoni 
in izvajanje 
vojaških vaj 

VSE 
SKUPINE 

0 0 

belorepec, planinski orel, 
koconoge kure, kozača, 

vodne ptice, sesalci (velike 
zveri) 

1000 

Gradnja nove 
nestanovanjske 
stavbe, razen 

nestanovanjskih 
stavb iz 

Poglavja II. 

VSE 
SKUPINE 

0 20 0 0 

 

 



 

PRILOGA 2 
POGLAVJE XVIII. 
OSTALA OBMOČJA 
 

POSEG V 
NARAVO 

NEPOSREDNI 
VPLIV 

OPOMBA 
OBMOČJE 

NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI VPLIV 
OBMOČJE 

DALJINSKEGA 
VPLIVA (v m) 

Ni posegov 
posebej za to 

vrsto 
namenske 

rabe 

     

 


